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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-932/657 

2022-01-06/2022-01-10 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-932/657-I-1 priede pateikiama: 

• Teisės aktai ir Teisės aktų pakeitimų suvestinės redakcijos įsigalioję 2022-01-01: 

o ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31, 

TN: tn 

o ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija 

nuo 2022-01-01, TN: tn, 

o ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, 

TN: tn, 

o KLIMATO KAITOS VALDYMO ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, 

TN: tn, 

o ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 

2022-05-31, TN: tn, 

o LRV nutarimu patvirtintas SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO 

BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ 

NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

o EM įsakymu patvirtintos ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS TAISYKLĖS TN: tn, 

o VERT nutarimu patvirtintos ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO 

ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ NEVYKDYMO IR PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO 

TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

o Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu patvirtinti GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI 

REIKALAVIMAI, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

o Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintas LICENCIJŲ TEIKTI 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ TURĖTOJŲ PLANINIŲ IR 

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS 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-932/657-I-1-1 priedas 

2022-01-10.zip) 

 

Šio skyriaus IS-932/657-I-2 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 16 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, TN: tn, 

o ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ 

REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-I-2-1 priedas 2022-01-10.doc). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B77E00EAEBEB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F57794B7899F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.21152417E5BF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49ea6380689b11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fac43a8098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61BD22D4FB5B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61DE96606F35/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/EzUFWyzWGG
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021 12 30 pranešimas. Energetikos ministerija viešam svarstymui teikia Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimus, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO galiojanti Suvestinė redakcija 

nuo 2021-11-13 TN: tn, papildyta EM teikiamo 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 TN: tn nuostatomis (raudonai), 

o EM teikiamas 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 

TN: tn, ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, pirminiai komentarai LŠTA pastabos ir 

pasiūlymams rengti (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-932/657-II-1-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2022-01-05 pakartotinis teikimas LRV Nr. (21.4-25E)3-10 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 TN: tn, 

• LRV 2022-01-05 posėdžio darbotvarkės išrašas „19. Dėl 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 (TAP-22-

14(2) (21-34577(3)“ TN: tn, 

o 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-932/657-II-2-1 

priedas 2022-01-10.zip). 

• LŠTA 2022-01-04 raštas EM Nr. 03 DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS 

SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS 

ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO, TN: tn,  

• VPT 2022-01-05 išvada 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 Nr. 21-34577, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-31 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų 

pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo, TN: tn, 

o Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 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-932/657-II-3-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-viesam-svarstymui-teikia-silumos-ukio-istatymo-pakeitimus
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
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://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/660492706dfa11ecb2fe9975f8a9e52e
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-229
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/660492706dfa11ecb2fe9975f8a9e52e
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220104_03_EM_pastabos-del-nut_277.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/72c87e306eb911ecb2fe9975f8a9e52e
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-30/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reikalavimu-pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-apraso-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-30/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reikalavimu-pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-apraso-pakeitimo.aspx
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Šio skyriaus IS-932/657-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2022-01-03 teikimas Nr. (14-5)-D8(E)-8 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 

D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo, 

TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 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-

932/657-II-4-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-5 priede pateikiama:  

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022-01-

03 teikimas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo sutarties patvirtinimo“ projekto derinimo, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo sutarties patvirtinimo“ projektas ir Projektrą 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-932/657-II-5-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-6 priede pateikiama:  

• AB „Šiaulių energija“ 2022-01-06 raštas LŠTA Nr. SD-31 DĖL APLINKOS 

MINISTERIJOS PARENGŲ PROJEKTŲ 

 

Šio skyriaus IS-932/657-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-01-07 teikimas Nr. R2-(ŠGK)-159 DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS 

NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, TN: tn, 

o VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO 

KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 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-932/657-II-7-1 priedas 2022-01-

10.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-932/657-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-01-04 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2022-01-04 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2021 M. GRUODIS, TN; tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-III-2 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71d404e06c7011ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71d404e06c7011ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682997f16d8f11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f024e106-11d2-4700-ab8e-35c9ce55c9aa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682997f16d8f11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f024e106-11d2-4700-ab8e-35c9ce55c9aa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ee936b616fc211ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e77e2d216fc111ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8sxfa
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/


 

4 

• LŠTA 2022-01-03 raštas VERT Nr. 01 DĖL SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, 

INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE ŠILDYMO KOMPENSACIJAS, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-932/657-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-04 raštas EM, kopija AM Nr. 02 DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ 

IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, 

NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU, 

SUMAŽINIMO, TN: tn,  

• ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MONTAVIMO TECHNOLOGIJA IR METODAI, 

• CŠT perdavimo tinklų apsaugos zonų užsienio valstybių praktika. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-III-4 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-06 pranešimas. VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ investicijų projektą 

„SGD laivo-saugyklos įsigijimas“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-III-5 priede pateikiama  

• AB „Panevėžio energija“ 2022-01-05 raštas/paklausimas Nr. S22-010 dėl šilumos tinklų 

eksploatavimo, priežiūros bei griovimo teisinių ir techninių reikalavimų taikymo šilumos 

tiekėjams vykdant šilumos tiekimo veiklas ir šalinant nebenaudojamus šilumos tinklus. 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-01-07 raštas/atsakymas Nr. SD-50 DĖL INFORMACIJOS 

APIE ŠILUMOS TINKLŲ IŠKĖLIMĄ IŠ PRIVATAUS SKLYPO 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2021 12 31 pranešimas. Trumpoji XVIII Vyriausybės pirmųjų veiklos metų ataskaita, 

TN: tn, 

o Trumpoji XVIII Vyriausybės pirmųjų veiklos metų ataskaita TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-IV-1-1 priedas 

2022-01-10.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2021 12 30 pranešimas. Nuo naujų metų įsigalioja pokyčiai didmeninėje elektros 

energijos rinkoje, TN: tn, 

• EM 2022 01 04 pranešimas. Lietuva už energijos statistiką iš Briuselio-sostinės regiono 

gavo per 2 mln. Eurų, TN: tn, 

• EM 2022-01-05 pranešimas. Įsibėgėja Lietuvos vandenilio platformos darbai, TN: tn, 

• EM 2022 01 07 pranešimas. Vyriausybė pritarė lankstesnei šilumos gamintojų dujų 

įsigijimo tvarkai, TN: tn, 

• EM 2022 01 07 pranešimas. Lietuva užbaigė GIPL statybas: dujotiekis iš Lietuvos pusės jau 

užpildytas dujomis, TN: tn, 

• EM 2022 01 07 pranešimas. Pradėtos diskusijos dėl Energetikos ir klimato srities veiksmų 

plano įgyvendinimo, TN: tn, 

• KREIVYS APIE ELEKTROS ENERGIJOS PLĖTRĄ: TURIME KLAIKIĄ SITUACIJĄ – 

NIEKUR NIEKO NEGALIMA, Ernestas Naprys 2022 m. sausio 4 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-3 priede pateikiama 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220103_01_LSTA_VERT_del-sanaudu_pripazinimo_sildymo_kompensacijosk.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220104_LSTA_rastas_02_EM_AM-del-AZ-dydziu-sumazinimo.zip
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-06/suderino-ab-klaipedos-nafta-investiciju-projekta-sgd-laivo-saugyklos-isigijimas.aspx
https://lrv.lt/lt/naujienos/trumpoji-xviii-vyriausybes-pirmuju-veiklos-metu-ataskaita
https://lrv.lt/lt/naujienos/trumpoji-xviii-vyriausybes-pirmuju-veiklos-metu-ataskaita
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kreivys-elektros-rinkos-taisykles-elektros-rinka
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-uz-energijos-statistika-is-briuselio-sostines-regiono-gavo-per-2-mln-euru
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/isibegeja-lietuvos-vandenilio-platformos-darbai
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-lankstesnei-silumos-gamintoju-duju-isigijimo-tvarkai
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-uzbaige-gipl-statybas-dujotiekis-is-lietuvos-puses-jau-uzpildytas-dujomis
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pradetos-diskusijos-del-energetikos-ir-klimato-srities-veiksmu-plano-igyvendinimo
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-elektros-energijos-pletra-turime-klaikia-situacija-niekur-nieko-negalima.d?id=89061187
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• ES SIŪLO Į „ŽALIŲJŲ“ ENERGIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI 

BRANDUOLINĘ ENERGIJĄ BEI DUJAS, BNS, 2022 m. sausio 1 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• ATOMAS LAUKIA ANTRO ŠANSO, Jonas Mileris 2022-01-02 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-4 priede pateikiama 

• PRIVAČIAME NAMŲ KVARTALE GYVENANTIS VYRAS NEAPSIKENTĖ 

KAIMYNŲ ELGESIO: MIESTE TURĖTŲ BŪTI UŽDRAUSTA ŠILDYTI KIETUOJU 

KURU, SAVIVALDYBĖS REAKCIJĄ VADINA PASITYČIOJIMU, 2022 m. sausio 4 d. 

Asta Dykovienė, Klaipėda, www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-5 priede pateikiama 

• AM 2022-01-05 pranešimas. S. Gentvilas: „Renovacijos biurokratijos sumažinimas 

pasiteisino: 2021m. pateiktas rekordinis paraiškų skaičius – 784“, TN: tn, 

• AM 2022 01 06 pranešimas. Kviečiame siūlyti „Misijos 0“ priemones klimato neutralumui 

siekti, TN: tn, 

• AM 2022 01 07 pranešimas. Nacionalinis susitarimas dėl miškų pereina į paskutinį etapą: 

greitai paaiškės ilgalaikės miškų politikos kryptis, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-6 priede pateikiama 

• KRIZEI GILĖJANT „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ SKOLINASI DAR 20 MLN. 

EURŲ, TAČIAU JŲ GALI UŽTEKTI TIK SAUSIUI, Edgaras Savickas 2022 m. sausio 6 

d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-IV-7 priede pateikiama 

• ŠILDYMO KOMPENSACIJOS GAVIMAS APKARTO: NORĖDAMA GAUTI, IŠ BUTO 

TURI IŠDEKLARUOTI SŪNŲ, Raminta Rakauskė, 2022 m. sausio 7 d. www.delfi.lt, TN: 

tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-932/657-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_Seminarų ciklas „TVARI ORGANIZACIJA“ | LAVA, papildoma informacija, 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-

V-1-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-932/657-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021-12-29 pranešimas LŠTA Nr. 20-637 Pranešimas kreditoriams 

apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA 2022-01-05 pranešimas GRUODŽIO MĖNESIO ŠILUMOS SĄSKAITOS BUS 

DIDESNĖS NEI PERNAI, TN: tn, 

• LŠTA INFO. Šilumos kainų pagal bendroves palyginamoji statistika 2021-12-01 ir 2020-

12-01 . 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/es-siulo-i-zaliuju-energijos-saltiniu-sarasa-itraukti-branduoline-energija-bei-dujas.d?id=89096281
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2022/01/02/atomas-laukia-antro-sanso
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/privaciame-namu-kvartale-gyvenantis-vyras-neapsikente-kaimynu-elgesio-mieste-turetu-buti-uzdrausta-sildyti-kietuoju-kuru.d?id=89106741
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-renovacijos-biurokratijos-sumazinimas-pasiteisino-2021m-pateiktas-rekordinis-paraisku-skaicius-784
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-siulyti-misijos-0-priemones-klimato-neutralumui-siekti
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/krizei-gilejant-vilniaus-silumos-tinklai-skolinasi-dar-20-mln-euru-taciau-ju-gali-uztekti-tik-sausiui.d?id=89124961
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/sildymo-kompensacijos-gavimas-apkarto-noredama-gauti-is-buto-turi-isdeklaruoti-sunu.d?id=89145869#cxrecs_s
https://lsta.lt/aktualijos/lava-seminaru-ciklas-tvari-organizacija/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/211229_KE_pranesimas-apie-reorganizavima.pdf
https://lsta.lt/aktualijos/gruodzio-menesio-silumos-saskaitos-bus-didesnes-nei-pernai/
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Šio skyriaus IS-932/657-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA 2022-01-24 pirmadienio webinaras_Absorbciniai šilumos siurbliai_Kaune ir 

Klaipėdoje, 

• INFO_LŠTA 2022-01-03 d. vebinaro medžiaga_ katilinių įrenginių futeravimas (tiesioginės 

nuorodos tekste), 

o UAB „Švykai“ pranešimas apie biokuro pakurų, garo ir vandens šildymo katilų bei kitų 

įrenginių futeruotės paslaugą, įrengimo ypatumus Futeruotė techninė prezentacija 

Svykai.pdf. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

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

932/657-VI-3-1 priedas 2022-01-10.pdf). 

• LŠTA pirmadienio 2022-01-10 webinaras_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių sąlygų 

modernizuojamiems pastatams problematikos, 

• Papildoma INFO. 2022-01-10_LŠTA nuotolinis pasitarimas dėl išduodamų šilumos tinklų 

techninių sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio 2022-01-06 d. nuotolinis pasitarimas 

EM_derinimui pateiktas ŠŪĮ pakeitimo įstatymo projektas (tiesioginės nuorodos tekste), 

daugiau informacijos: žiūr. šios suvestinės IS-932_657-II-1-1 priedas 2022-01-10. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-VI-5 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-01-05 pranešimas. AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ 

ENERGIJA“ SKIRTA PARAMA VANDENS ŠILDYMO KATILUI REKONSTRUOTI, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-932/657-VI-6 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 24 2021-

12-31, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 24 2021-

12-31, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-

VI-6-1 priedas 2022-01-10.pdf). 

https://www.senergija.lt/naujienos/akcinei-bendrovei-siauliu-energija-skirta-parama-vandens-sildymo-katilui-rekonstruoti/
https://www.lsd.lt/index.php?-1311284276
https://www.lsd.lt/index.php?-1311284276
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  
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IS-932/657-I-1 priedas 
 

TEISĖS AKTAI IR TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ SUVESTINĖS REDAKCIJOS ĮSIGALIOJĘ 

2022-01-01: 

 

1. ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31, 

TN: tn 

2. ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė 

redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

3. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-

01, TN: tn, 

4. KLIMATO KAITOS VALDYMO ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-

01, TN: tn, 

5. ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 

2022-05-31, TN: tn, 

6. LRV nutarimu patvirtintas SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO 

BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ 

NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

7. EM įsakymu patvirtintos ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS TAISYKLĖS TN: tn, 

8. VERT nutarimu patvirtintos ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

DIDINIMO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ NEVYKDYMO IR PAŽEIDIMO 

NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu patvirtinti GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI 

REIKALAVIMAI, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, TN: tn, 

10. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintas LICENCIJŲ TEIKTI 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGĄ TURĖTOJŲ PLANINIŲ IR 

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS 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-932/657-I-1-1 priedas 

2022-01-10.zip) 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A516DE6B7EC2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B77E00EAEBEB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F57794B7899F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.21152417E5BF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49ea6380689b11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fac43a8098d911e9ae2e9d61b1f977b3/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61BD22D4FB5B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61DE96606F35/asr
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IS-932/657-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-01-05 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2022-01-07 Nr. 

2022-00255  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
16 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2022-

01-08 
Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-01-07, 

Nr. 255 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

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 

 

2022 m. sausio 5 d. Nr. 16 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:  

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

šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 

m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 21.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„21.1.3. arba laimėjusio pasiūlymo kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, laimėjusio 

pasiūlymo nustatymo dieną yra daugiau kaip 5 procentais mažesnė už biržos informacinėje 

sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis 

(biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, 

tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą; jeigu 

biokuro biržos prekybos duomenų nepakanka energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių 

biokurą, nurodytos vidutinės atitinkamos biokuro rūšies biokuro biržos kainai nustatyti, energetikos 

įmonės, energijai gaminti naudojančios biokurą, atlieka veiksmus, nurodytus Taisyklių 21.1.1 

papunktyje.“ 

2. Papildyti 211–212 punktais: 

„211. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir 

elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 

GWh gamtinių dujų ar daugiau (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios 

gamtines dujas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5914e8806fbc11ec993ff5ca6e8ba60c
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straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas įsigyti ne biržoje gali Taisyklių 43.11 papunktyje nurodytomis 

sąlygomis arba esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų, kai: 

211.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5 procentais ir 

daugiau mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo 

laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant 

dieninių arba mėnesinių sandorių rinkoje sudarytus sandorius; 

211.2. gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

gamtinių dujų kiekio ar jo dalies. 

212. Laikoma, kad 211.2 papunktyje nurodyta sąlyga įvykdyta, jeigu: 

212.1. energetikos įmonėms, energijai gaminti naudojančioms gamtines dujas, pateikus 

pavedimą biržoje įsigyti atitinkamo gamtinių dujų pristatymo laikotarpio gamtines dujas, dieninių ir 

(ar) mėnesinių sandorių rinkoje už laimėjusiame pasiūlyme nurodytą kainą, toks pavedimas nėra 

įvykdomas. Pavedimas laikomas tinkamai pateiktu, kai jis yra pateikiamas ne vėliau kaip per 3 

valandas nuo prekybos sesijos pradžios ir nėra atšaukiamas ne trumpiau kaip 48 valandas nuo 

pavedimo pateikimo į biržą momento; 

212.2. laikotarpiu nuo sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo nustatymo dienos iki sutarties su 

juo sudarymo gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

gamtinių dujų kiekio ar jo dalies (prekyba gamtinėmis dujomis biržoje nebuvo vykdoma). Laikoma, 

kad gamtinėmis dujomis biržoje neprekiaujama, jeigu gaunamas rašytinis biržos operatoriaus 

patvirtinimas. Biržos operatorius patvirtinimą pateikia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių gamtines dujas, kreipimosi gavimo.“ 

3. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti 

pasiūlymą tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. 

Taisyklių 43.1, 43.4–43.11 papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas 

tiekėjas.“ 

4. Pakeisti 43.10 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„43.10. kai biokuras iš tiekėjo perkamas daugiau kaip 15 procentų mažesne kaina už biržos 

informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, energijai gaminti naudojančių biokurą, 

nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę 

atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir atitinkamu tiekimo laikotarpiu, 

biokuro biržos kainą (šiuo atveju netaikomi Taisyklių 43.8 papunktyje nustatyti apribojimai).“ 

5. Papildyti 43.11 papunkčiu: 

„43.11. siekiant ekonominio naudingumo, ketinama diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo 

šaltinius pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas suskystintas 

gamtines dujas arba tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti suskystintas gamtines 

dujas, kai prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental 

Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų metų šildymo 

sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė už įsigyjančiosios organizacijos prašymu 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos 

kainą per paskutinius 36 mėnesius iki planuojamo dvišalio susitarimo sudarymo. Pirkimas 

neskelbiamų derybų būdu galimas, jei laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 10 procentų 

didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures 

skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą.“ 

6. Pakeisti 118 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„118. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias 

pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba jeigu laimėjusio 

pasiūlymo kaina neatitinka Taisyklių 211.1 arba 43.11 papunktyje nurodytų sąlygų. Iki pirkimo 

sutarties sudarymo visais atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu įsigyjančioji 

organizacija, siekdama įvykdyti Taisyklių 21 punkte arba 211.2 papunktyje ir 212 punkte nurodytas 

sąlygas, pateikia pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą biokuro ar gamtinių 

dujų kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą ir sudaromas sandoris. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau 
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kaip per 3 darbo dienas, jeigu įsigyjamas biokuras, arba tą pačią dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės 

dujos, nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, 

o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai pirkimo 

skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus – neskelbiamų derybų atveju.“ 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

________ 

 

ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA 

ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija 

nuo 2020-09-01 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

932/657-I-2-1 priedas 2022-01-10.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.71EFE19E8B95/EzUFWyzWGG
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IS-932/657-II-1 priedas 

 

EM 2021 12 30 pranešimas. Energetikos ministerija viešam svarstymui teikia Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimus 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija teikia visuomenei, institucijoms ir organizacijoms susipažinti su 

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais, kuriais siekiama nustatyti šilumos ūkio ilgalaikio tvaraus 

planavimo procesą, naujai apibrėžti šilumos tiekimo kainodarą, taip pat numatoma gerinti 

centralizuoto šildymo tiekimo sistemų bei daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros efektyvumą, plačiau panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius, siekiant užtikrinti 

šilumos sistemų dekarbonizaciją. 

Planuojama, kad Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2022 m. spalio 

mėnesio. „Šilumos ūkio sektoriuje turi būti iš esmės stiprinamas ilgalaikis planavimas, didinamas 

centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumas, investuojama į klimatui neutralias šilumos gamybos 

technologijas, siekiant mažinti priklausomybę nuo energijos žaliavų kainų augimo, įvairinami 

šilumos gamybos būdai. Savivaldybėms ir šilumos tiekėjams neturint ilgalaikių tikslų kiekvienas 

šildymo sezonas gali sukelti rūpesčių, kuriais bus bandoma dalintis su šilumos vartotojais – 

gyventojais.‘‘, - sako energetikos viceministrė Inga Žilienė. 

Šilumos ūkio įstatyme projekte siūloma įtvirtinti teisinį pagrindą vietos savivaldai dešimties 

metų laikotarpiui pagal nurodytus principus planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, vadovaujantis trijų 

lygių šilumos ūkio planavimo dokumentais: savivaldybės 10 metų strateginiu šilumos ūkio plėtros 

planu, šilumos ūkio specialiuoju planu ir šilumos tiekimo įmonės to paties laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros planu.  

Siūloma pakeisti šilumos kainodarą ir taikyti šilumos gamybos ir tiekimo būtinųjų pagrįstų 

sąnaudų ir skatinamojo reguliavimo principus, tokius kokie yra elektros energijos ir gamtinių dujų 

sektoriaus reguliavime. Šilumos kainodaros principai turėtų atspindėti besikeičiančias šilumos ūkio 

plėtros tendencijas, todėl siūlomu šilumos kainodaros modeliu siekiama mažinti administracinę 

naštą, investicijas į inovacijas ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dekarbonizaciją, 

modernizavimą ir tvarią šilumos ūkio plėtrą. 

Dokumento projekte siūloma nustatyti šilumos kainodarą 5 metų laikotarpiui, o ją rengiant 

vadovautis Valstybinė energetikos reguliavimo Tarybos patvirtintu Šilumos kainų nustatymo 

metodiką.  

Naujas įstatymo projekto akcentas – centrinio šildymo sistemų dekarbonizacija. Siūloma 

nuosekliai spręsti šalies pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudotos šilumos energijos (toliau – atliekinė šiluma) supirkimo klausimą, nustatoma 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-viesam-svarstymui-teikia-silumos-ukio-istatymo-pakeitimus
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atliekinės šilumos supirkimo tvarka sudarys lankstesnes sąlygas atliekinės šilumos panaudojimui 

skatinant centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dekarbonizaciją. 

Siūlomi įstatymo pakeitimai numato platesnį alternatyvių atsinaujinančių išteklių naudojimą 

šiame sektoriuje. Pavyzdžiui, siūloma leisti šilumos tiekėjams supirkti atsinaujinančią energiją 

supirkti ne aukciono būdu, kadangi jos gamybos apimtys yra sunkiai prognozuojamos ilgesnio 

periodo metu, o nepanaudojamos išmetamos į orą. 

Įstatymo projekto rengimo metu paaiškėjo, kad reikia nustatyti aiškų garantinio šilumos 

tiekimo teisinio reguliavimo mechanizmą. Pavyzdžiui, susiklosčius tokiai situacijai, kai esamas 

šilumos tiekėjas negali vykdyti savo veiklos ir nėra kam užtikrinti nepertraukiamo šilumos tiekimo 

gyventojams, tokiu atveju šilumos tiekimo veiklą vykdytų garantinis šilumos tiekėjas. 

Taip pat įstatymo projekto pakeitimais siekiama aiškiai reglamentuoti apsirūpinimą karštu 

vandeniu ir nustatyti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų įgyvendinimo tvarką bei praplėsti reikalavimus pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojui, užtikrinant jo veiklos kokybę, sprendžiant atsakomybės, kontrolės, 

įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimą, 

tikimasi, kad tai užtikrintų vartotojų pasitenkinimą šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų 

veikla ir sumažintų ginčus tarp šilumos tiekėjų, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų bei 

vartotojų. 

Gyventojai su Šilumos ūkio įstatymo projektu gali susipažinti svetainėje www.epilietis.lt . 

Tai pat dokumento projektai pateikti Teisingumo, Aplinkos ministerijoms, Valstybinei 

energetikos reguliavimo tarybai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos 

savivaldybių asociacijai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Nepriklausomų šilumos gamintojų 

asociacijai, Lietuvos būsto rūmams ir AB Vilniaus šilumos tinklams.   

Teisės akto projekto tekstas. 

 
 

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/silumos-ukio-istatymo-pakeitimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby3s
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO galiojanti Suvestinė redakcija nuo 

2021-11-13 TN: tn, papildyta EM teikiamo 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 

TN: tn nuostatomis (raudonai) 

 
Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 51-2254, i. K. 1031010ISTA0IX-1565 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008-01-01: 

Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11) 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO 
ĮSTATYMAS  

 

2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565 
Vilnius 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslai 

1. Šis įstatymas reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų 
santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. 

2. Įstatymo tikslai: 

1) mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams; 
1) būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos 

vartotojams 

2) šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją; 

3) ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus; 
4) didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; 

5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius; 

6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.  
 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Aprūpinimo šiluma sistema – organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti 

šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar 
daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų.  

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) geriamajam 

vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros. 
 Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – 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. 

 

3. Asmuo – Lietuvos Respublikos ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, fizinis 
asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos ekonominės 

erdvės valstybėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar kitoje Europos ekonominės 

erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, ar kita organizacija, ar jų filialas, taip pat kitos užsienio valstybės 

juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
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4. Atliekinė šiluma – pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudota šilumos energija.  
Atliekinė šiluma – pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų sektoriuje 

sukuriama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų ore arba 

vandenyje. 
 

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
5. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojų sunaudoto karšto vandens 

kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

6. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo 

priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
7. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) – šilumos ir elektros energijos 

gamyba bendrame technologiniame cikle. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

8. Bendras šilumos ir elektros energijos gamintojas – įmonė ar jos padalinys, kurių pagrindinė 

veikla yra bendra šilumos ir elektros energijos gamyba. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
9. Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities 

reikmėms. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

R. Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje esamam 
šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos, 75 procentai 

bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 

procentų bendro jų derinio.  
Papildomai įtraukti punktai: 

101. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto Tarybos paskirtas šilumos tiekėjas, vykdantis garantinį 

šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas. 
102. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos tiekėjo, kai 

šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas. 

 

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

R. Karštas vanduo – iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros, vanduo.  
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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R. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo 

sutartis. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas 

karšto vandens vartotojams. 
Karšto vandens tiekimas – geriamojo vandens ir šilumos karštam vandeniui ruošti įsigijimas bei 

karšto vandens pardavimas karšto vandens vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

14. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama 
formule, kuri taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, 

atsižvelgus į tiekiamos šilumos ir geriamojo vandens kainų pokytį. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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. 

 

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą 

metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija, mokama vartotojo, 
naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

17. Konkurencinis šilumos vartotojas – šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje 

zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Tarybos 
nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantys daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius 

kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio. Šiems vartotojams šilumos kaina nustatoma individualių 

sąnaudų principu.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

18. Mokėjimo už šilumą pranešimas – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą 
formą šilumos tiekėjo parengta ir privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus turinti išsami, tiksli, aiški ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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visus mokesčiams apskaičiuoti reikalingus išeities duomenis turinti informacija buitiniam šilumos vartotojui 

apie jam už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuotas mokėtinas už patiektą šilumą šildymui ir (ar) karštam 
vandeniui ruošti sumas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

19. Šilumos ūkio priemonės – Nacionaliniame pažangos plane nustatytus valstybės energetikos 

politikos pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinių plėtros programų priemonės, apimančios 
ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) 

bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių įgyvendinimo priemones valstybės teritorijoje.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

20. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, 

savivaldybių tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas 
nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas 

skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir 
butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

22. Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir 
parduodantis juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

23. Pastato šildymo būdas – pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas 
būdas pastato patalpoms šildyti, apimantis ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

24. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate įrengtas techninių priemonių kompleksas, 

skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į patalpas pristatyti. Nuo 
tiekėjo tinklų ji atribojama pastato įvadu.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

25. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris 

atitinka šio įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros 
(eksploatavimo) veikla. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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26. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji – pastovi karšto vandens kainos dalis, apskaičiuota 
karšto vandens kainos galiojimo laikotarpiui. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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. 
 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

28. Sąskaita už šilumą – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus 

atitinkantis dokumentas, kuriame nurodytas atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektos šilumos ar karšto 
vandens kiekis, jų kaina ir suma, kurią turi sumokėti vartotojas. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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

institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant 
privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. 

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. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

30. Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar 

dujos, naudojami šilumai pristatyti. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
31. Šilumos aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio, gaminamo turimuose 

šilumos gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal aukciono dalyvių 

pasiūlytą kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, nustatymo aukciono būdu sistema.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
32. Šilumos aukciono dalyvis – asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka teikiantis pasiūlymus gaminti 

ar parduoti šilumos energiją šilumos aukcione.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

33. Šilumos aukciono duomenų valdymo sistema – šilumos energijos gamybos ir supirkimo 

duomenų valdymo sistema, prieinama šilumos aukciono dalyviams pagal Šilumos aukciono reglamentą ir 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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šios sistemos naudojimo sutartis, sudaromas šilumos aukciono dalyvių ir energijos išteklių biržos 

operatoriaus.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
34. Šilumos aukciono informacinė sistema – šilumos aukciono portalas, kuriame Šilumos 

aukciono reglamente nustatyta tvarka teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems 

asmenims ir visuomenei.  

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
36. Šilumos dalikliai – netiesioginio matavimo prietaisai, kurių sistema kartu su atsiskaitomuoju 

prietaisu, kaip papildoma dalimi, naudojama išmatuotam šilumos energijos kiekiui paskirstyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
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.  

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, dalių. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 
 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
38. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – šilumos tiekėjo ir 

buitinio šilumos vartotojo ar šilumos vartotojo, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose 

neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, sudaroma sutartis.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
 

39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui 

gaminti, transportuoti ar kaupti. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai gaminti ir (ar) karštam 

vandeniui ruošti, perduoti, vartoti ar kaupti. 
 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

40. Šilumos įvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka, įskaitant pastato pirmuosius uždaromuosius 

įtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato šilumos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklą. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

41. Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

42. Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti 
šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

43. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta – šilumnešio vamzdynų vieta, kurioje tiekėjas parduoda 

šilumą vartotojui. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. 
Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra 

neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama 

perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai). 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
45. Šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas šilumos vartotojų 

butuose ar kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys 

naudojami į pastatą patiektam šilumos kiekiui paskirstyti šilumos vartotojams.  

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

46. Šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams 

pagal pirkimo–pardavimo sutartis. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
47. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos 

vartotojams. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
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Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
48. Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos 

tiekimu nustatytoje teritorijoje. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

49. Šilumos tiekimo nutraukimas – šilumnešį perduodančio vamzdyno išardymas, kad tiekti 
šilumą būtų techniškai negalima.  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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, tenkinant šilumos vartotojų poreikius 

mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.  

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 būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 
 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
51. Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, 

perdavimu, tiekimu ir vartojimu. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

52. Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai 
nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

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

mokamų euro centais už kilovatvalandę. 
Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios  ir kintamosios dalių, mokamų 

euro centais už kilovatvalandę. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

54. Tiekimo–vartojimo riba – šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą 

vartotojui.  
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
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55. Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui nuomos, 

koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pagrindu. 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 
 

56. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – šilumos ūkio paslaugos, kurias nustato 

įstatymai, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija vadovaudamasi visuomenės interesais. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 
Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO VALDYMAS 

 

3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje  

R. Konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų, tenkinant šilumos vartotojų poreikius, 

įgyvendinama atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose 

nustatytus veiksmus, nustatant vartotojų šilumos poreikių tenkinimą jiems mažiausiomis 
sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai bei 

įvertinant išorines sąnaudas, taip pat kitomis šio įstatymo nustatytomis priemonėmis. Šilumos 

vartotojai turi teisę pasirinkti alternatyvių energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę 

šildymo sistemą, jeigu tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 
2. Šilumos gamyba grindžiama šilumos gamintojų konkurencija. Siekiant užtikrinti konkurenciją 

tarp šilumos gamintojų, Taryba tvirtina Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą 

visiems asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, 
ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto 

vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Taryba ir savivaldybių institucijos numato priemones 

konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Valstybė (savivaldybės) numato priemones konkurencijai skatinti pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros srityje ir užtikrina jų įgyvendinimą. 

5. Konkurencijos taryba kontroliuoja, kaip šilumos ūkyje laikomasi Konkurencijos įstatymo 

reikalavimų, inter alia, kad šilumos gamintojai, tiekėjai ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtojai (eksploatuotojai) nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi ar nesudarytų draudžiamų 

susitarimų. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 
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4 straipsnis. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos bei šilumos gamybos iš biokuro ir 

atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinimas 

1. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, atsižvelgdama į būtinybę veiksmingai naudoti elektros 

energiją ir šilumą generuojančius pajėgumus, nustato elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir 
elektros energijos gamintojų mastą ir tvarką. 

3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, deginant atliekas, 

taip pat iš geoterminės energijos pagamintos šilumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas. Šis supirkimas 

yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. 
 

5 straipsnis. Šilumos vartotojų teises ginančių organizacijų teisė kontroliuoti šilumos tiekėjų 

veiklą 

Šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos ir institucijos turi teisę gauti iš šilumos tiekėjų ir 

gamintojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų duomenis apie šilumos tiekimo ir gamybos veiklą, 

teikiamas paslaugas, taip pat kitus duomenis, reikalingus šilumos vartotojų teisėms ginti, ir teikti pasiūlymus 

valstybės ir savivaldybių institucijoms.  
 

6 straipsnis. Šilumos taryba 

R. Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais 
veikianti su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų (įskaitant vartotojų teises 

ginančias nevyriausybines organizacijas) atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui 

pasiūlymus svarbiais valstybės šilumos ūkio klausimais.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 
2. Šilumos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO PLANAVIMAS 

 
7 straipsnis. Šilumos ūkio planavimas nacionalinėse plėtros programose 

Energetikos ministerija, atlikusi didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 

šilumos tiekimo plėtros galimybių vertinimą ir atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 
valstybės energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, rengia ir teikia Vyriausybei 

tvirtinti nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos šilumos ūkio priemonės, organizuoja, 

koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Šiose nacionalinėse plėtros programose suplanuojama: 

1) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės, įskaitant reikalavimus dėl alternatyvių 
energijos ar kuro rūšių naudojimo bei jų proporcijų, šilumos įrenginių galių ir jų įrengimo terminų bei 

nuostolių lygio šilumos perdavimo tinkluose; 

2) optimalus energijos ar kuro rūšių panaudojimo šilumos ar elektros energijos gamybai bei bendrai 
šilumos ir elektros energijos gamybai (kogeneracijai) plėtros modelis, šilumos gamybos įrenginių diegimo 

poreikis ir potencialas atskirose savivaldybėse; 

3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos 

iš komunalinių atliekų ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu; 
4) investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir 

modernizavimą; 

5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių įgyvendinimo būdai, formos (savivaldybės ar 
jos valdomos įmonės vykdomi projektai, investicijos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir (ar) 

koncesijų pagrindais, konkursai, investicijos, atliekamos privačia iniciatyva, ar kiti būdai), planas, grafikas ir 

terminai;  
6) savivaldybėms ar jų įmonėms nuosavybės arba patikėjimo teise priklausanti infrastruktūra ir 

turtas, kuris savivaldybės tarybos sprendimu, o tokio sprendimo nepriėmus per nustatytą terminą, – atskiru 

įstatymu turi būti perduotas valstybės nuosavybėn, siekiant užtikrinti numatytų šilumos ūkio plėtros ir 

modernizavimo priemonių tinkamą įgyvendinimą; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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7) kitos sąlygos, būtinos nustatytų ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir 

elektros energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių bei 
šilumos ūkio priemonių atitinkamoje valstybės teritorijoje užtikrinimui ir įgyvendinimui.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 
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. 

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

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

vartotojams mažiausiomis 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 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, atsižvelgiant į šilumos ūkio 

priemones, 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.  

 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. 

3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 

vartotojams 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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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 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 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 
 

8
1
 straipsnis. Investicijos į šilumos ūkio priemonių ir šilumos ūkio specialiųjų planų 

įgyvendinimą  

1. Energetikos ministerija teikia metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams parengti. 

2. Šilumos ūkio priemonėms finansuoti ir specialiuosiuose šilumos ūkio planuose detalizuotiems 

šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo veiksmams įgyvendinti gali būti skiriamos: 
1) Europos Sąjungos paramos lėšos; 

2) valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai; 

3) fizinių ir juridinių asmenų lėšos; 

4) kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai privalo užtikrinti trūkstamą finansavimą šilumos ūkio 

priemonėms įgyvendinti. Jeigu savivaldybės ir (ar) šilumos tiekėjai neužtikrina šių priemonių įgyvendinimo 

nustatytais terminais, Vyriausybė Energetikos ministerijos siūlymu teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl šių 
priemonių įgyvendinimo, įskaitant pasiūlymus dėl papildomo finansavimo užsitikrinimo būdų, arba priima 

sprendimą dėl reikiamų finansinių investicijų, jų paskirstymo tvarkos ir būdo.  

Papildomi punktai: 

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; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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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.“ 

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; 
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. 
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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. 

 
Straipsnio pakeitimai: 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 

 

9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos 
vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. 

 Šilumos tiekimo organizavimas 

1. Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos 
vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti 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 priežastis, dėl kurių nebuvo paskirtas kitas šilumos tiekėjas, ir nurodyti terminą, ne ilgesnį kaip 

vieni metai, per kurį paskirs kitą šilumos tiekėją. 

 
 

10 straipsnis. Šilumos gamyba ir (ar) supirkimas 

R. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina 
turimais šilumos gamybos įrenginiais. 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef


 

29 

naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 

mažiausiomis sąnaudomis. 
 

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. Jeigu šilumos tiekėjas atsisako supirkti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos aukcione 

pasiūlytą ir nustatytus reikalavimus atitinkančią šilumą, gamintojas turi teisę apskųsti šį šilumos tiekėjo 

sprendimą Tarybai. Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas pažeidžia Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 
tvarkos ir sąlygų aprašą ir (ar) šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, šilumos tiekėjas turi teisę 

apskųsti nepriklausomo šilumos gamintojo veiksmus Tarybai. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos 

tiekėjo skundus ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. 

3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 
nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba 

bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) 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;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

2) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomoje kombinuotojo elektros 
energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėje termofikaciniu režimu pagaminta elektros energija yra 

remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis; 
3) nepriklausomas šilumos gamintojas kartu su šilumos tiekėju priklauso susijusių ūkio subjektų 

grupei pagal Konkurencijos įstatymą arba nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos 

gamintojų, priklausančių susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą, grupė vienoje 

aprūpinimo šiluma sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.  
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. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 
Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 
Straipsnio pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
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Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
 

10
1
 straipsnis. Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo šilumos aukciono būdu bendrieji principai 

1. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos 
įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių 

biržos operatorius, būdu. Energijos išteklių biržos operatorius Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka 

valdo, palaiko ir administruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą ir šilumos aukciono informacinę 

sistemą. Šilumos aukciono reglamentą, kuris nustato šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus, energijos 
išteklių biržos operatoriaus teikimu tvirtina Taryba. 

2. Šilumos tiekėjai Tarybos nustatyta tvarka pateikia energijos išteklių biržos operatoriui 

prognozuojamą gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, ir 
kitą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše numatytą informaciją. Šilumos tiekėjai ir 

nepriklausomi šilumos gamintojai dalyvauja energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamame šilumos 

aukcione ir teikia pasiūlymus dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo ir, laimėję šilumos aukcioną, 

atsižvelgdami į aukciono rezultatus ir į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, gamina ir (ar) parduoda 
šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris nebuvo įsigytas šilumos 

aukciono būdu, šilumos tiekėjas gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

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. Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne 
didesnę kainą, negu šilumos tiekėjo Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos 

gamybos sąnaudos. 

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

siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 

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; 

5) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 
6) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

7) iškastinio kuro katilinės. 

 Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Jeigu siūloma 
vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 

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) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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5) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

6) iškastinio kuro katilinės. 
 

5. Kai siūloma šilumos kaina ir šio straipsnio 4 dalyje numatyta prioriteto eilė vienodos, prioritetas 

teikiamas šilumos aukciono dalyviui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos ir (ar) pardavimo laikotarpį.  
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

11 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekėjo 

ir šilumos vartotojo  

1. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą 

šilumos vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos. Sutartys su vartotoju turi atitikti Civilinio kodekso ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas. 

2. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų 

vietoje, kurioje tiekėjo įrenginiai sujungti su vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais. Atsiskaitomieji apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–
pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus įrengti šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir 

apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas. Sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje 
vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta. Tokiu atveju vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios 

dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos 

papildomas sąnaudas apmoka šie vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama 
buitiniam šilumos vartotojui.  

3. Jeigu į pastatą pristatomas šilumnešis patenka ir į pastato patalpose įrengtus šildymo, vėdinimo ir 

(ar) karšto vandens prietaisus, šilumos tiekėjas turi teisę, pateikęs raštišką prašymą patalpų savininkams, 

patikrinti, ar nėra šilumnešio nutekėjimų bet kurioje pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vietoje.  
4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose: 

1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas statomas pastatas; 

2) šilumos skaitiklius, jeigu atkuriant ar pagerinant pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizines 
ir energines savybes yra rekonstruojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (jo 

dalis), kurio rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto kaina sudaro daugiau kaip 25 

procentus pastato atkuriamosios vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, ir gautas 
daugumos rekonstruojamo, atnaujinamo (modernizuojamo) ar remontuojamo pastato savininkų sutikimas 

įrengti šilumos skaitiklius; 

3) šilumos skaitiklius arba daliklius, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja.  

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytų šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimą ir eksploatavimą 
vartotojams, kuriems įrengti šilumos skaitikliai arba dalikliai, yra nustatomas atskiras mokestis. Šilumos 

skaitiklių arba daliklių aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką. 

Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam 

šilumos kiekiui paskirstyti vartotojams.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

6. Įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų apskaitos 
prietaisų rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai 

ir dalikliai, kurių rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu, įrengiami visame pastate, jeigu tai techniškai 

įmanoma ir ekonomiškai naudinga.  

Papildyta straipsnio dalimi: 
Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. K. 2020-13235 

 

12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
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R. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. 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. 
 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. 

2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis 
paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, 

išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Tarybos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, 

kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, 
nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka iš Tarybos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su 

Taryba. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus 

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, 

mokesčio už šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita 

(mokėjimo pranešimas). Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti 
pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio 

dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto 

vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar 

teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 
4. Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), išskyrus atvejus, 

kai vartotojas pageidauja gauti sąskaitas (mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. Šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai teikia vartotojams sąskaitas (mokėjimo pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių. 
Papildyta straipsnio dalimi: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas  

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant 

nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono 

pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. 

2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, 
nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo 

sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 
sprendimą įgyvendina. 

3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms 

patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja 
dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
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14 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas įsiskolinusiems šilumos 

vartotojams 

R. Šilumos vartotojui, neapmokėjusiam sąskaitos (mokėjimo pranešimo) daugiau kaip 30 

kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos (mokėjimo pranešimo) 

apmokėjimo dienos, (įsiskolinusiam vartotojui) šilumos tiekėjas turi teisę sutartyse nustatyta 
tvarka sustabdyti šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio vartotojo šildymo ir 

(ar) karšto vandens prietaisus. Daugiabučiame name leidžiama sustabdyti tik karšto vandens 

pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 

2. Sutartyse nustatoma šilumos tiekėjo prievolė ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
numatomos šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymo datos raštu įspėti įsiskolinusį vartotoją. 

3. Šilumos tiekėjo išlaidas, susijusias su šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo atnaujinimu, 

apmoka vartotojas. 
 

15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas 

R. 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, sudaro sutartis ir perka 

karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų 
tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, 

vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. 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 vandens pirkimo–pardavimo sutartį.  
 

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 
daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. 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 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. 
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 
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atveju, kai vartotojai nesudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, karštas 

vanduo tiekiamas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
11. Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu.  

2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto 

vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir 
kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo 

įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo 

butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip. 
3. Savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
 

4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 
tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos 

ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

 

16 straipsnis. Atsakomybė už atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus 

1. Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų 

tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.  

2. Daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–
pardavimo vietoje. 

3. Daugiabučiuose namuose, jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, šilumos tiekėjai 

įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose šilumos skaitiklius arba daliklius. Šiems vartotojams yra taikomas 
šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje numatytas atskiras mokestis. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

 
4. Karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas 

įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. 

Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos 
prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens 

tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, 

suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.  

5. Atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą 
šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės 

objektas. Šių prietaisų patikros terminus kontroliuoja Lietuvos metrologijos inspekcija. 

6. Sutartyse nustatomos sąlygos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba šilumos ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojo įgaliotiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka patekti į šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartotojui priklausančias patalpas, kad jie galėtų prižiūrėti ir patikrinti atsiskaitomuosius šilumos ir karšto 

vandens apskaitos prietaisus. 
 

17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo šilumos 

tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. Nenutrūkstamas 
aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių 

sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba pastatant rezervinį šilumos įrenginį. 

Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi 
naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo 
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šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui 

kompensaciją už rezervinę galią. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai nustato sveikatos priežiūros 
įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą. 

 

18 straipsnis. Šilumos tiekimo nutraukimas  

R. Šilumos tiekėjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinęs su šilumos vartotojais bei 

savivaldybe, išskyrus atvejus, kai Taryba nustato tokius vartotojo įrenginių trūkumus, dėl kurių 

gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ar saugumui. Šilumos tiekėjas apie suderintą su 
vartotojais bei savivaldybe numatomą nutraukti šilumos tiekimą praneša suinteresuotiems 

šilumos vartotojams ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki šilumos tiekimo 

numatomo nutraukimo datos.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

2. Šilumos tiekėjas su savivaldybe organizuoja naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais suderintą 
jų pastatų šildymo būdą.  

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. 

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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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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. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
 

PENKTASIS SKIRSNIS 

SUTARTYS SU ŠILUMOS VARTOTOJAIS 

 

19 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 

1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų. 

2. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Individualiai aptartos sąlygos 

negali pažeisti vartotojų teisių ir interesų. 

3. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti šios privalomosios sąlygos: 
1) tiekiamos šilumos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai; 

2) šilumos tiekimo režimas ir sąlygos; 

3) šilumos kaina arba kainos formulė, arba kainos nustatymo tvarka; 

4) vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka; 
5) šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 

6) pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; 

7) sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. 
4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija ir paskelbia Teisės aktų registre. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 

vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine 
vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), ir paskelbia Teisės aktų registre. 

5. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių 

sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų 

tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 
standartines sąlygas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 
 

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) 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
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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. 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 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). 
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 pastato savininkui arba 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 pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

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. Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

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 šilumos, taip pat tais atvejais, kai 
atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris 

gyvena tame pastate.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

 

5. 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. 
6. 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. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams 

tvarką ir formą nustato Taryba.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
7. 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. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 
Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

 

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 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 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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
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duomenis, teikia ataskaitas pastato savininkui ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. 

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. 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.            
5. 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. 
6. 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. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 

 

21 straipsnis. Ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas 

1. Vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka. 

2. Asmenų skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratorių įgaliojimų, administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, 

susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, nagrinėja savivaldybės vykdomoji 
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institucija. Kitus asmenų skundus nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Taryba Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
TAR pastaba. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai, taip pat  asmenų 

skundai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 

d. galiojusių teisės aktų nuostatomis. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. K. 2015-19370 

 

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 šilumos bei karšto 

vandens kainų dedamąsias. Kainų 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.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, 

modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, 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 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. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 
Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

 
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 nustatytą šilumos bazinį pajamų 
lygį, šilumos pastoviosios dalies pajamų lygį ir šilumos kintamosios dalies pajamų lygį, šilumos bei karšto 

vandens kainas. Šilumos bazinis pajamų lygis, šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis ir šilumos 

kintamosios dalies pajamų lygis bei kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
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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 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) 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMAS 

 

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 privalomieji reikalavimai apima technines 
galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius 

reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

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. 

4. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines 
galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. 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 gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

 

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.  

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. 

 

 

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. 



 

42 

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 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. 

 

25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą 

1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, 
suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam 

priklausančios patalpos. 

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už daugiabučio 
namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo 

naudojimo patalpose yra nutrauktas.  

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. K. 2014-18286 

 

26 straipsnis. Šilumos tiekėjo, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto 

vandens tiekėjo teisė patekti į butų ir kitų patalpų savininkams priklausančias 

patalpas 

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.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

27 straipsnis. Šilumos vartotojo daugiabučiame name teisės ir pareigos 

1. Šilumos vartotojas daugiabučiame name turi teisę: 

1) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti daugiabučio 
namo savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos bei kitų bendrojo naudojimo objektų valdymo; 

2) kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar 
bloko šildymo būdą; 

3) reikalauti iš šilumos ir karšto vandens tiekėjų ir sistemų prižiūrėtojų atlyginti nuostolius, jeigu 

šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojai neužtikrina šilumos ir (ar) karšto vandens bei teikiamų paslaugų kokybės 

reikalavimų. 
2. Šilumos vartotojai turi ir kitas teisės aktų nustatytas teises. 

3. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, 

susijusių su namo šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimu, kad ji atitiktų privalomuosius 
reikalavimus.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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4. Jei sutartimis nenustatyta kitaip, sprendimus dėl tiekiamos šilumos kiekio daugiabučiuose 

namuose, kiek tai neprieštarauja teisės aktų nustatytiems reikalavimams, pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) priima atsižvelgdamas į neįsiskolinusių šilumos vartotojų prašymus. 

5. Jei daugiabučio namo savininkai nesusitaria kitaip, šildymas daugiabučiuose namuose 

reguliuojamas taip, kad atitiktų teisės aktų nustatytas higienos normas butuose, kurie atitinka su šilumos 
taupymu susijusius statybos techninius reikalavimus ir kuriuose įgyvendinamos įprastos šilumos taupymo 

priemonės. 

6. Įgyvendinant šiame ir kituose šio įstatymo straipsniuose numatytas buitinių šilumos ir karšto 

vandens vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo energija (šiluma ir karštu vandeniu), pastato šildymo 
bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo sprendimai priimami mutatis mutandis Civilinio kodekso 

4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

28 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė buitiniam 

šilumos vartotojui 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo parduoti buitiniam šilumos vartotojui sutartyje 

numatytą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekį laikydamasis šalių suderinto šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekimo režimo. Patiektos ir suvartotos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekis nustatomas pagal apskaitos 
prietaisų rodmenis arba kitu sutartyje nurodytu būdu. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti: 

1) šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų 
reikalavimus; 

2) atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės 

aktų reikalavimus; 

3) šilumos ir (ar) karšto vandens kokybę, nustatytą sutartimis ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, 
iki tiekimo–vartojimo ribos. 

3. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengia 

atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus. 
4. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl 

nekokybiškos šilumos ir (ar) karšto vandens buitiniam šilumos vartotojui atsiradusią žalą. 

5. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas gali nuskaityti šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų 
rodmenis teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS  

NUO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS 

 

29 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva 

1. Šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų 
patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą. 

2. Kai pakeičiamas viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, to pastato butų ir 
kitų patalpų savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys laikomos nutrauktomis nuo statybos 

užbaigimo akto surašymo momento. 

3. Kai pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statybos 
užbaigimo akto surašymo momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo 

būdas pakeistas, savininkų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys. Šių butų ir kitų patalpų 

savininkai: 

1) vadovaudamiesi Tarybos nustatytais metodais, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams kiekvieną 
mėnesį apmoka už jiems tenkančią pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos dalį;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
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2) atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato remonto ir (ar) pastato šilumos įrenginių 

rekonstravimo, techninių sprendimų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos balansavimo, pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos dokumentų pakeitimo išlaidas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26480 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

LICENCIJOS IR LEIDIMAI 

 

30 straipsnis. Veiklos licencijavimas šilumos ūkio sektoriuje 

1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. 

2. Licencijų išdavimo tvarką ir taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam 

ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, 

išduoda, jų galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Taryba. Licencijas mažiau 
šilumos tiekiančiam tiekėjui išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės 

institucija.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Asmenims, norintiems verstis šilumos tiekimo veikla, licencijos šiai veiklai išduodamos 
vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais. 

4. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam 

tikroje nustatytoje teritorijoje. 

5. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus: 
1) turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo 

tinklus; 

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui 
ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, 

kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 

3) turi pakankamus technologinius, vadybinius ir finansinius pajėgumus, leidžiančius vykdyti 

licencijuojamos veiklos sąlygas. 

6. Licenciją išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos 
privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti asmeniui, pateikusiam prašymą, motyvuotą rašytinį 

atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų 

duomenų ar dokumentų pateikimo dienos. 
7. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą 

arba paaiškėjus, kad prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys, raštu per 5 darbo dienas įspėja 

apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. 

8. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka sustabdomas, jeigu per licenciją išduodančios 
institucijos nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų. 

9. Jei asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai), nurodyti šio straipsnio 7 

dalyje, pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją 
išduodančios institucijos sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas. 

10. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti licenciją ar panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą 

neatsakoma per šiame įstatyme nustatytus terminus, laikoma, kad sprendimas dėl licencijos išdavimo ar 
licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priimtas, išskyrus atvejus, kai vyksta teisminiai ginčai su 

trečiaisiais asmenimis dėl licencijuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar kitų priežasčių, pateisinamų 

svarbiais visuomenės interesais, ir pareiškėjas apie tai yra informuotas licencijų išdavimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. 
11. Licencijos galiojimas Vyriausybės nustatyta tvarka panaikinamas licenciją išduodančios 

institucijos sprendimu, jeigu:  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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1) teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais 

pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytas licencijuojamos veiklos sąlygas arba 
nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą; 

2) licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla; 

3) juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo; 
4) licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 

5) licenciją turintis fizinis asmuo miršta. 

12. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam 

vartotojų aprūpinimui šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo 
priėmimo. Apie tai, kad numatoma priimti tokį sprendimą, Taryba privalo informuoti savivaldybę, o 

savivaldybė – Tarybą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas: 

1) drausti savo verslo veiklos riziką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė už licencijuojamai veiklai 
vykdyti naudojamo turto vertę; 

2) užtikrinti eksploatuojamų tinklų plėtrą, prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius jo 

teritorijoje, prie šilumos perdavimo tinklo pagal atitinkamus norminius dokumentus; 
3) tiekti šilumą kainomis, kurios nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtinta Šilumos ir karšto 

vandens kainų nustatymo metodika;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios 

veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo 
apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 

nuostatomis, ir kasmet skelbti duomenis apie licencijuojamos veiklos sąnaudas Tarybos nustatyta tvarka;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 
Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
5) derinti su licenciją išdavusia institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą; 

derinti su savivaldybės administracija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta 

tvarka teikti savivaldybės institucijai informaciją apie jų vykdymą 
6) teisės aktų nustatyta tvarka teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas; 

7) teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatytoms pareigoms vykdyti. Šilumos tiekėjas privalo pateikti reikalaujamą informaciją per 10 darbo 
dienų nuo reikalavimo gavimo, jeigu nėra pagrįstų priežasčių, dėl kurių nustatomas ilgesnis terminas; 

8) informuoti ir konsultuoti vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir mastu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 
 

31 straipsnis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų (eksploatuotojų) 

atestavimas 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos ministro 

nustatyta tvarka atestuoja ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus atestatus išduoda Taryba. 

2. Taryba, nustačiusi, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 
veikla neatitinka šio įstatymo reikalavimų, ir atsižvelgdama į pažeidimo trukmę, pažeidimo sukeltas 

pasekmes, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, gali Tarybos nustatyta tvarka sustabdyti ar 

panaikinti atestato galiojimą ir (ar) skirti baudas, nurodytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.  

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS KAINOS IR TARIFAI. SĄNAUDŲ APSKAITA. INVESTICIJOS 

 

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. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

 

4. Šio straipsnio 20 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. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

 
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 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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666


 

47 

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, 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 ½ 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 ½ 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; 



 

48 

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. Kai kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, 

pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos 
išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos arba 

vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę 

metinę biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, 
vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 
 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 
Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 
Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 
 

32 straipsnis. Šilumos kainodara 

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. 
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. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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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 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 
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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 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 ½ 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 ½ 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, 
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suderinęs su savivaldybės taryba. Jeigu nėra nustatytas kitas šilumos pajamų lygis, konkurenciniai šilumos 

vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 
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. 
 

33 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose 

Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje 
nustatytas energetikos politikos vystymosi kryptis, nustato maksimalias metines šilumos suvartojimo 

normas, išreikštas kWh/m2 per kalendorinius metus, daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, 

kurios skelbiamos ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos. Šios normos taikomos 

daugiabučių namų energiniam efektyvumui vertinti, planuojant priemones ir lėšas jų energiniam 
efektyvumui didinti.  

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 
Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. K. 2015-09814 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

 

34 straipsnis. Sąnaudų apskaita ir kontrolė 

1. Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau kaip vieną šilumos tiekimo sistemą, kurioje realizuojama ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai.  

2. Jeigu šilumos tiekimo sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, 
šilumos tiekėjas dar ir gamina šilumą, jis privalo atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo 

sąnaudų apskaitą. Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo ir karšto vandens sistemas, šios 

veiklos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai. 
3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos 

reguliuojamos, yra vieša. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms 

pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojų finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. 
Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudas skelbiami Tarybos 

nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

4. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos gamybos veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios 
veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo 

apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 

nuostatomis. 
5. Karšto vandens tiekėjai privalo tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos karšto vandens tiekimo 

veiklos apskaitą, rengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad būtų atlikta reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis. 

6. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę 

gauti iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma 
privaloma šilumos gamybos kainodara, duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami 

Tarybos nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

 

35 straipsnis. Investicinių planų derinimas 
Investiciniai planai derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus 

dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.  

35 straipsnis. Investicijų derinimas 

Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su savivaldybės taryba 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. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO AR JO DALIES VALDYMO PERDAVIMAS  

 
36 straipsnis. Sutarčių rengimas  

1. Savivaldybės institucija užtikrina rengiamų sutarčių dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo 

perdavimo viešą svarstymą.  
2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis, savivaldybė atsižvelgia į energetikos ministro išvadas. 

Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

 

37 straipsnis. Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui 

R. Valdymą perėmęs subjektas pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. K. 2017-07558 
 

2. Taryba ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir kontroliuoti 

valdymą perėmusių subjektų kainodarą.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

 

3. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali 
būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu. 

4. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, valdymą perėmusiam subjektui draudžiama kartu su 

grąžinamu turto valdymu perduoti neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto neįvykdytas 
prievoles, susijusias su grąžinamu turto valdymu. 

5. Valdymo perdavimo sutartyje nurodomas valdymą perėmusio subjekto investicijų į turtą, kurio 

valdymas buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto vertės 

padidėjimas per valdymo laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius finansinius 
įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas, ir neatsižvelgiant į 

turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo perdavimo laikotarpiu.  

6. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių 
valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise 

priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne 

mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų 
kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.  

TAR pastaba. 6 dalies nuostatos, kad savivaldybės išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos 

tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomos po 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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įstatymo Nr. XIII-1168 įsigaliojimo (2019-01-01) reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar 

privatizuojant dalį savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų. 
Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. K. 2018-08641 

 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  
 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS   ROLANDAS PAKSAS 

 
 
Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. X-1329, 2007-11-20, Žin., 2007, Nr. 130-5259 (2007-12-11) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d. 

Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 11 d. 

Keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies septintame sakinyje išdėstyta nuostata „tik jeigu tiekėjai įvykdė 

visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name“ įsigalioja 2008 m. gegužės 1 d. 

2. 
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.  

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 15, 22, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 7 dalies nuostatą, kad Šilumos kainų nustatymo metodika parengta 

pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų 

nustatymo metodikos principus, kuri įsigalioja 2010 m. sausio 1 d., ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2009 m. liepos 1 d. 
4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-592, 2009-12-21, Žin., 2010, Nr. 1-6 (2010-01-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 10, 12, 20, 21, 22, 27, 30, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

ĮSTATYMAS 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-862, 2010-06-01, Žin., 2010, Nr. 65-3196 (2010-06-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1608, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 123-5816 (2011-10-13) 
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 

7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-1613, 2011-10-11, Žin., 2011, Nr. 128-6051 (2011-10-25) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. 

8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2143, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4088 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 
Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2146, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 79-4089 (2012-07-05) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=408301&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429168&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=429290&b=
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10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XI-2339, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6667 (2012-11-15) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. 

Pakeitimas: 

10.1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 
Nr. XII-726, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7085 (2013-12-30) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 19 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-152, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 11-496 (2013-01-30) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-192, 2013-03-14, Žin., 2013, Nr. 31-1528 (2013-03-26) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 3 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d. 
Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-492, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 78-3937 (2013-07-20) 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 7, 8, 10, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 8(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS 

Šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnis papildomas naujomis 3 ir 4 

dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro kainos taikymu, galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 

d. 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. galioja šio įstatymo 7 straipsnio, kuriuo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 

straipsnis papildomas naujomis 3 ir 4 dalimis, nuostatos, susijusios su vidutinės biokuro biržos kainos taikymu. 
14. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-880, 2014-05-13, paskelbta TAR 2014-05-16, i. K. 2014-05481 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d. 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1346, 2014-11-20, paskelbta TAR 2014-12-01, i. K. 2014-18286 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymas 

2. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1259, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-27, i. K. 2014-14860 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas 

3. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-1791, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-19, i. K. 2015-09814 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 33 straipsnio pakeitimo įstatymas 

4. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2092, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-12-07, i. K. 2015-19370 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 21 straipsnio pakeitimo įstatymas 

5. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2705, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26486 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 

6. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XII-2701, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-09, i. K. 2016-26480 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 29 straipsnio pakeitimo įstatymas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=463200&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=441656&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=471080&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dbccbc60792b11e49adea948c356b2ec
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bed5be05de411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f613c10167c11e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=25a6c4b09cb811e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4e9143f0a67b11e69ad4c8713b612d0f
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7. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. K. 2017-07558 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymas 

8. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. K. 2018-05880 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 
straipsniu įstatymas 

9. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1168, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-29, i. K. 2018-08641 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

10. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1628, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-22, i. K. 2018-18861 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas 

11. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1784, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-21, i. K. 2018-21229 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

12. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. K. 2019-03173 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas 

13. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3018, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-17, i. K. 2020-13235 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas 

14. 
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIII-3123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-09, i. K. 2020-15366 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 6, 7, 8, 8-1, 10 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas 

15. 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas 

Nr. XIV-607, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. K. 2021-23529 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas 

 

EM teikiamas 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 TN: tn, ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn, pirminiai komentarai LŠTA pastabos ir pasiūlymams rengti (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-II-1-1 priedas 2022-01-10.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e9c231b030a311e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb21c490ee6011e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6c4c7440051611e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fcb3c5043b511ec992fe4cdfceb5666
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-932/657-II-2 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 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 Vyriausybei 

 

 2022-01-05 Nr. Nr. (21.4-25E)3-10 

  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIS 

TEIKIMAS 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė pakartotinai ir teikia 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). Teikiamas Nutarimo projektas pakoreguotas įvertinus gautas papildomas 

pastabas ir pasiūlymus, taip pat š. m. sausio 4 d. Tarpinstituciniame pasitarime pateiktus 

pasiūlymus. Papildomai gauti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos pasiūlymai įvertinti Nutarimo projekto derinimo pažymoje1.  

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi Vyriausybei 

suteikti įgaliojimai nustatyti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia 

elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles (toliau – Taisyklės). Nutarimo projektu 

siūloma detalizuoti taisykles kuomet reguliuojamos energetikos įmonės gali pasinaudoti Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtimi ir ne biržoje 

įsigyti didesnį nei 50 procentų reguliuojamajai veiklai reikalingą gamtinių dujų kiekį. Vertinant 

gamtinių dujų įsigijimo dvišaliu sandorio ekonominį naudingumą siūloma nustatyti, kad dvišalio 

sandorio kaina turėtų būti bent 5 proc. mažesnė lyginant su gamtinių dujų biržos kaina (analogiškas 

principas šiuo metu yra nustatytas biokuro įsigijimams2).  

Nutarimo projektu siūloma nustatyti, kad esant itin neapibrėžtai situacijai Europos gamtinių 

dujų rinkoje, kuomet gamtinių dujų ateities sandorių kaina išauga daugiau nei 3 kartus lyginant su 3 

metų rinkos kainos vidurkiu, reguliuojami energijos gamintojai galėtų įsigyti gamtines dujas 

neskelbiamų derybų būdu, su sąlyga, kad laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 10 

procentų didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas 

Futures3 skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių 

kainą. Energetikos ministerijos vertinimu, toks ženklus gamtinių dujų ateities sandorių kainos 

augimas indikuoja, kad Europoje yra (ar gali būti) susiduriama su gamtinių dujų pasiūlos trūkumu, 

galimais dominuojančio tiekėjo (Rusijos Federacijos) veiksmais trikdančiais įprastą gamtinių dujų 

tiekimą Europai, sukeliančius neapibrėžtumus dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo ir patikimumo 

 
1 Gauti AB „Ignitis gamyba“ pasiūlymai bus įvertinti ateityje svarstant kitus galimus Taisyklių pakeitimus (šių 

pasiūlymų įvertinimui reikia atskirų konsultacijų su suinteresuotomis institucijomis ir rinkos dalyviais). 
2 Žr. Taisyklių 21.1.3 papunktį. 
3 3 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. 

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. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/660492706dfa11ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
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užtikrinimo. Taisyklėse siūloma nustatyti, kad reguliuojami energijos gamintojai, siekdami 

ekonominės naudos ir norėdami pasinaudoti minėta Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi, gali diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo 

šaltinius pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje neskelbiamų derybų būdu įsigyti 

išdujintas suskystintas gamtines dujas arba tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti 

suskystintas gamtines dujas. 

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. 

Pažymėtina, kad lankstesnis ir operatyvesnis apsirūpinimo gamtinėmis dujomis būdas tarptautinėje 

suskystintų gamtinių dujų rinkoje gali būti ekonomiškai naudingas taip pat ir dėl geopolitinės 

situacijos Europoje, jeigu 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. 

Nutarimo 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. 

3. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 6 lapai. 

4. Gauti suinteresuotųjų asmenų derinimo raštai, 9 lapai. 

5. Nutarimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai. 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 
 

Edvinas Varkala, tel. + 370 602 47 397, el. p. edvinas.varkala@enmin.lt. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis 

TN: tn  

 

IŠRAŠAS 

 

Data 2022-01-05  

Pradžios laikas 13:10 

Svarstomi klausimai 

 

19. Dėl 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 (TAP-22-14(2) (21-34577(3)  

Pranešėjai energetikos ministras – Dainius Kreivys 

Dalyviai vyriausiasis specialistas – Piotr Gerasimovič 

 

Klausimo medžiaga  

(PDF)_LYDRAŠTIS_ Teikima_Nutarimas_277_2022_01_05.docx.pdf  

(PDF)_nutarimo proj.docx.pdf  

nutarimo proj LV.docx  

VERT LYDRAŠTIS_ Teikima_Nutarimas_277.docx  

KT_Isvada_KI4_(LRV nuta.kuro isigijimo)_EM_2022-01- (1).pdf  

LSTA rastas 03_EM del nut_277.pdf  

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:edvinas.varkala@enmin.lt
mailto:edvinas.varkala@enmin.lt
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-229
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454665_imp_cc7a8ed98b3ba227f725be63e86e8bb9.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454666_imp_cf9f9a2448ca9a68cfec5f8c48f27315.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454667_imp_bdf82de00864fdbdee13b456726c0143.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454668_imp_d7510b715e3b2d52313c042bc78db8be.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454669_imp_55eb83cc0b85bd7264c785639071fb36.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454670_imp_ab05e11a24cda4b03e56b3ffbb962183.pdf
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GET_BALTIC_Nr. 2201-01 Enmin_Dėl LRV nutarimo projekto derinimo.pdf  

Antikorupcinio vertinimo pažyma_277.docx  

Derinimo pazyma_ nutarimas _277_2022_01_05.docx  

NV-30 TG išvada.pdf  

 

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-

932/657-II-2-1 priedas 2022-01-10.zip). 

 

 

 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos parengtu ir viešam derinimui pateiktu 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“ projektu (toliau – Nutarimo projektas). 

 Nutarimo projekto deklaruojamas tikslas – teisinis aiškumas šilumos ir elektros 

gamintojams gamtinių dujų įsigijimui užbiržinėje rinkoje. Pakeitimai turėtų reguliuojamiems 

energijos gamintojams pigiau įsigyti gamtines dujas ne biržoje, tačiau kompleksiškai įvertinus 

Nutarimo projektą, kyla abejonių, ar deklaruojami tikslai galėtų būti pasiekti. Pavyzdžiui, Nutarimo 

Projektas papildomas 43.11 papunkčiu, kurio praktinis įgyvendinimas reikalauja Energetikos 

ministerijos detalesnio paaiškinimo: 

43.11. siekiama užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, tai yra diversifikuoti gamtinių dujų 

tiekimo šaltinius pagal gamtinių dujų kilmės šalis ir gamtinių dujų rinkoje įsigyti išdujintas 

suskystintas gamtines dujas arba tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje įsigyti suskystintas 

gamtines dujas, kai prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama 

Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures, einamųjų 

metų šildymo sezono mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė už įsigyjančiosios organizacijos 

prašymu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų 

žaliavos kainą per paskutinius 24 mėnesius iki planuojamo dvišalio sandorio sudarymo. 

 Asociacijai nesuprantama, kodėl gamtinių dujų tiekimo saugumas yra užtikrinamas tik 

diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius pagal gamtinių dujų kilmės šalis. Juk gamtinių dujų 

tiekimo patikimumą turėtų užtikrinti pardavėjas, o gamtinių dujų kilmė nėra pirkėjui svarbi. Taip 

pat prašytume nurodyti, kuo remiantis (dujos neskelbiamų derybų būdu gali būti įsigyjamos) kai 

prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, <...>, einamųjų metų šildymo sezono 

mėnesiams yra 3 kartus ar daugiau didesnė už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2022-01-04 Nr. 03 

Į 2021-12-28 Nr. (21.4-25E)3-2245 

    

DĖL  ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, 

KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ 

TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454671_imp_8b50d6a29c6396f7d9ddde35feb40efa.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454672_imp_6e1d5cf071768a5fb2167dca1c8431d5.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454673_imp_1b2ef0103c30e3dd878ce1793ddc2b4a.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2454674_imp_2282e798ccfb23f405853ddf302b3c62.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/660492706dfa11ecb2fe9975f8a9e52e
http://www.lsta/
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energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą. Kodėl 

ne 2 ar ne 5 kartus didesnė? 

 Taip pat pritariame bendrovės AB „Šiaulių energija“ pateiktoms pastaboms 

(pridedamos), kuriomis Energetikos ministerija yra informuojama, kad pagal Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2021 metų gruodžio 23 d. priimtą Šilumos kainų nustatymo 

metodikos pakeitimą, įgyvendinantį Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. 

XIV-607, priimtą Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 4 d., gamtinių dujų įsigijimas ne 

gamtinių dujų biržoje iš esmės nebus vykdomas dėl sąnaudų pripažinimo pagrįstomis sąnaudomis 

rizikos tiems energijos gamintojams, kuriems privalu per metus įsigyti ne mažiau 50 proc. gamtinių 

dujų biržoje.  

 Nutarimo projekte nurodytos sąlygos, kad „vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, gamtines dujas ne biržoje, o kitais būdais 

įsigyti gali Taisyklių 43 punkte nurodytu atveju arba esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų, 

kai: 

221.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5 procentais ar 

daugiau mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo 

laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant 

dieninių arba mėnesinių sandorių rinkoje sudarytus sandorius, arba ne didesnė už Intercontinental 

Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures skelbiamą atitinkamo 

pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą“, neatitinka Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (toliau – Įstatymas) nustatytų 

išimties sąlygų gamtinių dujų įsiginimui ne biržoje, nes Įstatyme yra reglamentuota, kad privalu 

gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų reguliuojamajai 

elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio, išskyrus: 

1) jeigu gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių 

dujų kiekio ar jo dalies arba 

2) gamtinių dujų įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės aktuose reglamentuotais 

pirkimo būdais yra mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) 

3) gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai 

naudingesnis.“ 

 Tai reiškia, kad Įstatymas suteikia išimtis, kuomet galima ne biržoje įsigyti daugiau 

kaip 50 proc. reikiamo metinio gamtinių dujų kiekio, o Nutarimo projektas galimai šią išimtį 

ignoruoja, todėl Nutarimo projekto nuostatos turėtų atitikti Įstatymo 23 str. išimtis ir reikalavimus.  

 Nutarimo projekte: 

221.1. laimėjusio pasiūlymo nustatymo dieną laimėjusio pasiūlymo kaina yra 5 procentais ar 

daugiau mažesnė už biržos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo 

laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant 

dieninių arba mėnesinių sandorių rinkoje sudarytus sandorius, arba ne didesnė už Intercontinental 

Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures skelbiamą atitinkamo 

pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą; 

Tai reiškia, kad siūloma jau nupirktų dujų, pagal dvišalę sutartį, kainą lyginti su 

skelbiama atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos 

aikštelėje, kuri skelbiama pasibaigus parai (dujų parai) arba mėnesiui (ataskaitiniam laikotarpiui). 

Neaišku kaip reikėtų ištaisyti klaidą, jeigu nupirktos dujos būtų brangesnės nei tos dienos biržos 

skelbiamas BGSI. 

Nutarimo projekto 221.1. punkte pateikiami du atvejai kada galima pirkti gamtines dujas ne 

biržoje, kurie negali būti lygintini, nes pagal Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės 

skiltyje Dutch TTF Gas Futures skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių 

dujų ateities sandorių kainą yra nustatoma ateinančio mėnesio gamtinių dujų kaina, o biržos 

operatoriaus interneto svetainėje skelbiama atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinė gamtinių 

dujų biržos kaina Lietuvos prekybos aikštelėje yra statistiškai susiformavusi įvykusių sandorių 

(paros, mėnesio) gamtinių dujų kaina, kuri sužinoma tik pasibaigus parai, mėnesiui. 
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Pagal nutarimo projektą neaišku kaip nupirkti gamtines dujas dujų sistemos balansavimui, 

nes biržoje prekiaujama MWh, o balansavimas vykdomas kWh. 

Atkreipiame dėmesį, kad: 

1) dujų biržoje už perkamas dujas yra privalomas išankstinis (avansinis) mokėjimas, todėl 

gamtines dujas perkant už vidutinę gamtinių dujų biržos kainą yra ekonomiškai naudingiau nei 

pirkti biržoje, neskaitant taikomų biržos mokesčių; 

2) gamtinių dujų kaina pagal dvišales sutartis nustatoma prieš prasidedant ataskaitinį mėnesį ir 

galioja visą mėnesį. 

Įvertinus aukščiau išdėstytą, siūlome 221 punktą formuluoti taip: 

„221. Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir 

elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 

GWh gamtinių dujų ar daugiau (toliau – energetikos įmonės, energijai gaminti naudojančios 

gamtines dujas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 

straipsnio 2 dalimi, 50 procentų reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos 

veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio ne biržoje, o kitais būdais įsigyti gali Taisyklių 43 punkte 

nurodytu atveju arba esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų, kai: 

221.1. perkamų gamtinių dujų kaina yra lygi ar mažesnė už biržos operatoriaus 

interneto svetainėje skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio (paros arba kalendorinio 

mėnesio), priklausomai nuo sutarties pobūdžio, vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos 

prekybos aikštelėje, nustatomą vertinant dieninių arba mėnesinių sandorių rinkoje sudarytus 

sandorius (paros BGSI arba mėnesio BGSI), arba ne didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) 

interneto svetainės skiltyje Dutch TTF Gas Futures skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio 

vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą; 

PRIDEDAMA: 

- AB „Šiaulių energija“ 2022-01-03 raštas Nr. SD-4 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

 

TN: tn  

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA 

Biudžetinė įstaiga          Tel. (8 5) 219 7001               Duomenys kaupiami ir saugomi               

Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius         Faks. (8 5) 213 6213             Juridinių asmenų registre  

http://www.vpt.lrv.lt          El. p. info@vpt.lt                   Kodas 188656261                                    

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

El, p. info@enmin.lt 
 2022-01-     Nr. 4S-    (1.5Mr)  

 Į 2021-12-28 

  

Nr.  

  

 raštą 

  

 

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 21-34577 DERINIMO 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) susipažino su Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos pateiktu 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, pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu Nr. 21-34577 (toliau – Projektas) bei teikia pastabas pagal 

kompetenciją. 

mailto:mantas@lsta.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/72c87e306eb911ecb2fe9975f8a9e52e
http://www.vpt.lrv.lt/
mailto:info@vpt.lt
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2021. Projekto 2 punktu Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) 

papildomos nauju 22¹ punktu, kuris numato atvejus, kai gamtinės dujos gali būti 

įsigyjamos ne biržoje. 

Naujame Taisyklių 22¹.2.1 papunktyje numatytu atveju, galimybė taikyti šį pirkimo būdą 

atsiranda tik tada, kai jau gautas pasiūlymas. Mūsų nuomone, pirkimo būdo pasirinkimo 

pagrįstumas turėtų būti siejamas su aplinkybėmis, kurios yra žinomos iki pirkimo pradžios, tačiau 

ne pirkimo vykdymo metu, vertinant (ar jau įvertinus) tiekėjų pasiūlymus. 

2. Projekto 5 punktu Taisyklės papildomos nauju 43.11 papunkčiu: <...> Pirkimas šiame 

papunktyje nurodytu būdu gali būti atliekamas jei laimėjusio pasiūlymo kaina yra ne daugiau kaip 

10 procentus didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) interneto svetainės skiltyje Dutch TTF 

Gas Futures skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių 

kainą. 

Ši nuostata tikslintina, kadangi 43.11 papunktyje nurodomas atvejis, kada galima įsigyti 

dujas ne biržoje, tačiau ne būdas. 

Taip pat Tarnybos  nuomone, pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas neturėtų būti siejamas su 

jau to pirkimo metu gautu pasiūlymu, o turėtų būti siejamas su aplinkybėmis, kurios žinomos dar 

iki pirkimo pradžios. 

3. Projekto 6 punktu keičiamas Taisyklių 118 punktas, kuriame numatyta: <...> 

Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jeigu įsigyjamas biokuras, arba tą 

pačią dieną, jeigu įsigyjamos gamtinės dujos, nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie 

tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – 

papildomai paskelbia apie tai pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu arba informuoja tiekėjus 

– neskelbiamų derybų atveju. <...> 

Tarnyba siūlytų papildomai įsivertinti, ar Projekte numatytas terminas tą pačią dieną 

gamtinių dujų įsigijimo atveju išsiųsti pranešimus pasiūlymus pateikusiems teikėjams arba 

papildomai paskelbti apie tai pirkimo skelbime, yra realus. 

4. Tikslintina Projekto 6 punktu keičiamų Taisyklių 118 punkto dalis: <...> Kai pirkimo 

sutartis sudaroma 43.11 papunktyje nurodytu būdu, <...>, kadangi šiame punkte nėra numatytas 

„būdas“, o yra numatytas atvejis, kada galima vykdyti neskelbiamas derybas. 

5. Mūsų nuomone nėra aiški Taisyklių 118 punktą papildanti nuostata: <...> sprendimas dėl 

pirkimo sutarties sudarymo su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba atmetimo priimamas tą 

pačią dieną, kurią baigiasi pasiūlymų pateikimo terminas, kadangi Projekto 6 punktu keičiamų 

Taisyklių 118 punkto nuostata reglamentuoja įsigyjančiosios organizacijos teisę nutraukti pirkimo 

procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo. 

Taip pat, Tarnyba siūlytų įsivertinti, ar įsigyjančioji organizacija turėtų realias galimybes 

įvertinti pasiūlymus ir tą pačią dieną, kai baigiasi pasiūlymų pateikimo terminas, priimti sprendimą 

dėl pirkimo sutarties sudarymo ar pasiūlymo atmetimo. 

2021. Tarnyba siūlo Taisyklių 43 punktą papildyti nuostata, kad įsigyjančioji organizacija 

neskelbiamas derybas galėtų vykdyti, kai atviro konkurso ar kitais būdais neįmanoma 

įsigyti energijos išteklių, nes nebuvo gauta pasiūlymų, kadangi pagal dabartinę Taisyklių 

43 punkto redakciją, įsigyjančioji organizacija tokios galimybės neturi ir privalo iš naujo 

vykdyti atviro konkurso procedūras.  

 

Direktorius      Darius Vedrickas 

 

Jovita Lukaševičienė, tel. (8 5)  219 7059, el. p. jovita.lukaseviciene@vpt.lt 

 

mailto:jovita.lukaseviciene@vpt
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IS-932/657-II-3 priedas 

 

VERT 2021-12-31 pranešimas. VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų 

pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama atnaujinti Reikalavimų 

pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą bei užtikrinti Aprašo atitiktį Elektros energetikos 

įstatymo bei reglamento (ES) 2019/943 nuostatoms, susijusioms su pasinaudojimu elektros tinklais, 

teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 

pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2022 m. sausio 6 d. 

Esminiai pakeitimai: 

• skirstomųjų bei perdavimo tinklų operatoriai Pasinaudojimo operatorių tinklais tvarkos 

apraše skaidriai atskleidžia elektros energijos įrenginių techninės būklės patikrinimo 

procedūras bei išdėsto motyvus, kuriais vadovaudamiesi operatoriai gali atsisakyti prijungti 

elektros įrenginius prie tinklo.  

• operatoriams nustačius prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimus, 

Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkoje nustatytais kriterijais užtikrina,  

o kad jie būtų nustatomi remiantis skaidriomis ir nediskriminuojančiomis 

procedūromis,  

o tinklų naudotojų naujai prijungiamų įrenginių (elektrinių ir kaupimo įrenginių) 

ekonominį efektyvumą, 

o kad nebūtų sukurta nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos rinką.  

• operatoriaus rengiamos taisyklės bus taikomos ne vien tik asmenims, gaminantiems elektros 

energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet visiems gamintojams, gaminantiems 

vartotojams ir kaupimo įrenginių valdytojams. 

⁎⁎⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.  

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-01-06 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 
Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 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-932/657-II-3-1 

priedas 2022-01-10.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-30/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reikalavimu-pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-apraso-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a32cdcd0697111ecb2fe9975f8a9e52e
http://www.vert/
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-30/vert-skelbia-viesaja-konsultacija-del-reikalavimu-pasinaudojimo-elektros-tinklais-tvarkos-apraso-pakeitimo.aspx
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IS-932/657-II-4 priedas 

 

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 Jurid in ių asmenų registre,  kodas 188602370  
 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2022-01-03 Nr. (14-5)-D8(E)-8 

Į  Nr.  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO (STR 2.01.02:2016) 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje teikia derinti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – 

Įsakymo projektas).  

Įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys – suteikti galimybę pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimui naudoti kitas kompiuterines programas; ištaisyti technines klaidas, 

pakoreguoti pastatų energinio naudingumo įvertinimo metodiką; sandarumo matavimo 

problematika; 

Įsakymo projektu sprendžiama problema – pastatų energinio naudingumo sertifikavimui 

naudojama Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa, Įsakymo projektu siekiama 

atverti galimybes pastatų energinio naudingumo sertifikavimui naudoti ir kitas kompiuterines 

programas.  

Įsakymo projektu tikslinamos pastato energinio naudingumo įvertinimo metodikoje pateiktos 

skaičiavimo formulės. Patikslinus formules gausime palankesnį skaičiavimo rezultatą kai pastate 

naudojami atsinaujinantys ištekliai.  

Atliekant pastatų sandarumo matavimus susiduriama su problema, kai matavimo metu reikia 

patekti į visas šildomas patalpas. Įsakymo projektu leidžiame sandarumo bandymų metu nevertinti 

dalies šildomų patalpų, bet ne daugiau kaip 15 procentų pastato visų šildomų patalpų tūrio, tačiau 

patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išvardintos sandarumo bandymų protokole.  

Atlikti kiti techniniai taisymai.   

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Po įsakymo patvirtinimo kitų teisės aktų priimti nereikės. 

Įsakymo projekte nėra apibrėžiamų sąvokų; 

Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos 

Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS). Kitų 

konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma.  

Pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų.  

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 8 6169 8137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji 

specialistė Aurelija Bielskytė-Petrenko (tel. 8 696 82448, el. p. aurelija.bielskytė@am.lt).       

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71d404e06c7011ecb2fe9975f8a9e52e
http://www/
mailto:dainius.cergelis@am
mailto:aurelija.bielskytė@am
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PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 69 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 87 lapai. 

3. Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 6 lapai. 

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

 

 

 

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelija Bielskytė-Petrenko 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 

m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 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-932/657-II-4-1 priedas 2022-01-10.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/71d404e06c7011ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-932/657-II-5 priedas 

 

TN: tn 

 

 

Biudžetinė įstaiga 
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius 
https://www.apva.lt 
 

tel. 8 646 02 285 
el. p. apva@apva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 288779560 

 

 

 

Adresatams pagal sąrašą 2022-01-03 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ 

VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra parengė ir 

teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutarties patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas). 

Projektu, atsižvelgiant į 2021 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

Nr. 1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ nuostatą, siekiama patvirtinti 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formą (toliau 

– Sutartis). 

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros Pastatų energinio taupumo departamento direktorius Vytautas Vrubliauskas (tel. 8 677 

56423), Pastatų energinio taupumo departamento patarėja Gintarė Burbienė (tel. 8 698 57245) ir 

Teisės skyriaus patarėja Giedrė Vaškienė (tel. 8 659 51429). 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) 

projektų registravimo posistemėje. 

Projektą prašome derinti, pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2022 m. sausio 17 d. Negavus 

argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Projektui pritariate.  

PRIDEDAMA. Projektas, 15 lapų. 

 

Direktorius                          Ignotas Šalavėjus 
 

Teisės skyriaus patarėja 

Giedrė Vaškienė 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 

įsakymo „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo 

sutarties patvirtinimo“ projektas ir Projektrą 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-932/657-II-5-1 priedas 2022-01-10.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682997f16d8f11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f024e106-11d2-4700-ab8e-35c9ce55c9aa
https://www/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682997f16d8f11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=f024e106-11d2-4700-ab8e-35c9ce55c9aa
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IS-932/657-II-6 priedas 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580 

atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180 

PVM mokėtojo kodas LT453585811, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija            2022-01-06        Nr. SD-31 

                                                             

info@lsta.lt  

 Į 2021-12-29    Nr. el. paštu 

 

DĖL APLINKOS MINISTERIJOS PARENGŲ PROJEKTŲ 

 

AB „Šiaulių energija“ išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos parengtus 

projektus „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

pakeitimo projektą“, „Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai 

vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios projektą“, 

„Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo 

rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios projektą“ ir „Planuojamos 

ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo pripažinimo 

netekusiu galios projektą“, siūlo projektų punktų aktualią redakciją: 

1. Įsakymas „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“, devintojo skirsnio 143.3. p. „inžinierinius tinklus, kurie gali patirti 

ekstremaliųjų įvykių poveikių (pvz., elektros stotys, linijos, dujų tiekimo sistemos, vandens tiekimo, 

nuotekų tvarkymo tinklai, vandens valymo įrenginiai)“ papildant „elektros stotys, linijos, dujų 

tiekimo sistemos, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo tinklai, vandens valymo įrenginiai, 

šilumos ir elektros gamybos įrenginiai, šilumos perdavimo tinklai“; 

2. Įsakymas „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“, devintojo skirsnio 146.5. p. „analizuojama, kokio pobūdžio įvykius, 

dideles pramonines avarijas, kitas avarijas, nelaimingus atsitikimus, ekstremaliuosius įvykius ir 

(ar) galimas ekstremaliąsias situacijas (pvz., sprogimas, gaisras, pavojingų medžiagų išsiveržimas į 

aplinką, nekontroliuojamos cheminės reakcijos, išsilaisvinusi nevaldoma energija, griuvimas) gali 

sukelti pavojingi veiksniai pavieniui ar kartu su kitais pavojingais veiksniais, įskaitant tas, kurias 

gali lemti klimato kaita“ papildyti „aplinkos – klimato veiksniai ir klimato kaita“. 

 
 

 

Generalinis direktorius                                                                             Virgilijus Pavlavičius 

 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS  

 

Gediminas Petrošius, tel. (8 41) 59 12 15 el.  edimi  ediminas.pe@senergija.lt 

mailto:info@senergija.lt
http://www.senergija.lt/
mailto:
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IS-932/657-II-7 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 

 

 2022-01-07 Nr. R2-(ŠGK)-159 

   

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠO PAKEITIMO 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 20 dalimi, parengė ir 

teikia derinti 2013 m. gruodžio 27 d. Tarybos nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas – atsižvelgti į Aprašo taikymo praktikoje iškylančias problemas ir šilumos 

aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl prognozuojamos biokuro kainos nustatymo tvarkos. 

Projekte numatyta, kad tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, 

kuriam nustatoma prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro daugiau nei 70 proc. 

numatomo biokuro poreikio, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina nustatoma per 

paskutinius tris biokuro biržoje vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies 

medienos skiedrų savaitės ir mėnesio biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio 

svertinis aritmetinis vidurkis tuomet, kai skirtumas tarp per paskutinius tris biokuro biržoje 

vykusius biokuro įsigijimo aukcionus sudarytų SM2 rūšies medienos skiedrų savaitės ir mėnesio 

biokuro tiekimo pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio vidurkio ir 

biokuro biržoje sudarytų visų rūšių medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio 

mėnesio i tiekimui svertinio aritmetinio vidurkio siekia 10 proc. ir daugiau (esant kainų augimui). 

Tais atvejais, kai biokuro biržoje sudarytų sandorių kiekis mėnesio, kuriam nustatoma 

prognozuojama kaina apskrityje arba šalyje, tiekimui sudaro mažiau nei 70 proc. numatomo 

biokuro poreikio, pagal faktinius istorinius duomenis nustatyta prognozuojama mėnesio i biokuro 

biržos (skiedrų) kaina koreguojama procentiniu dydžiu, nustatytu kaip prognozuojamos kainos, 

apskaičiuotos pagal faktinius istorinius duomenis ir per paskutinius tris biokuro biržoje vykusius 

biokuro įsigijimo aukcionus biokuro biržoje sudarytų SM2 rūšies savaitės ir mėnesio biokuro 

tiekimo medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių kainų ir kiekio svertinio aritmetinio 

vidurkio skirtumas. Maksimali tokios korekcijos riba iki 50 proc.  

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje 

(toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo 

pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto iki 2022 m. sausio 10 d. Pastabas ir pasiūlymus 

Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270), 

elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. Kontaktiniai asmenys: Šilumos ir vandens 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ee936b616fc211ecb2fe9975f8a9e52e
http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt


 

68 

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Evaldas Šmaukšta, tel. (+370 

667 48346), el. p. evaldas.smauksta@vert.lt ir Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų 

ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė, tel.(+370 612 

38 659), el. p. renata.bartasiute@vert.lt.  

PRIDEDAMA:  

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 

27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 2 lapai;  

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 

27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. +370 612 38659 el. p. 

renata.bartasiute@vert.lt 

________ 

 

VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. 

GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-759 „DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS 

NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 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-

932/657-II-7-1 priedas 2022-01-10.zip). 

mailto:evaldas.smauksta@vert.lt
mailto:renata.bartasiute@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e77e2d216fc111ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8sxfa
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 



 

70 

 

IS-932/657-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-01-04 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-01-04 

 
 

Vėliausio 2022-01-04 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 30  

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 69 230 27.44 +6.01 % 47 670 24.96 29.29 9 170 

M02-2022  Smulkinta mediena 30 800 25.53 +3.25 % 116 760 25.01 31.99 29 120 

M03-2022  Smulkinta mediena 1 750 25.00 0.00 % 29 400 19.50 26.75 8 750 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 4 620 12.60 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 370 41.27 +7.63 % 1 550 39.25 50.06 1 670 

M02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 240 32.70 48.00 240 

M03-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 250 32.30 49.00 250 

SUM-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 300 30.60 0.00 0 

WIN-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 1 200 32.70 0.00 0 

Kuro durpės 

https://www.baltpool.eu/lt/


 

71 

SPOT  Kuro durpės 140 15.20 0.00 % 0 0.00 18.00 70 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
1 330 17.00 0.00 % 0 0.00 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 81 550 27.78 +2.84 % 4 620 27.53 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 42 560 27.60 +9.82 % 51 240 24.05 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 5 250 24.93 -0.28 % 22 400 18.80 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 4 620 12.60 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 460 43.87 +13.52 % 150 38.25 0.00 0 

M02-2022  Medienos granulės 240 43.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 15.30 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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Baltpool 2022-01-04 pranešimas. 

TN; tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2021 M. GRUODIS 

 

BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 25,91 Eur/MWh. Lyginant su 

lapkričio mėnesio verte, fiksuotas 13,4 % indekso pakilimas, o palyginus su praėjusių metų to pačio 

laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 164 % aukštesnė. Bendras pristatytas biokuro kiekis, 

lyginant su lapkričio mėnesiu, išaugo 60 % iki 951 630 MWh (pagal ilgalaikius kontraktus 

pristatyta 41 % kiekio). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, pristatyto biokuro 

kiekis padidėjo 14 %. 2021-2022 šildymo sezono tiekimo kaina šiuo metu vidutiniškai siekia 21,35 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/dl/2022~01~Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-12.pdf/Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-12.pdf
https://www.baltpool.eu/dl/2022~01~Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-12.pdf/Biokuro-ir-silumos-prekybos-statistika-12.pdf
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IS-932/657-III-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 

LR Prezidentūros iniciatyva, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Energetikos 

ministerija paprašė šilumos tiekimo įmonių atspausdinti ir kartu su 2021 m. gruodžio, 2022 m. 

sausio mėn. šilumos sąskaitomis gyventojams išplatinti skrajutę (spausdinama ant atskiro lapo 

iš abiejų pusių) 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 

jiems priklausančios kompensacijos.  

 

Dauguma šilumos tiekėjų jau dabar informavo, jog paviešins tiek savo interneto svetainėse, e-

paslaugų puslapiuose, tiek pagal galimybes informaciją spausdins ir organizuos išsiutimą paštu su  

gruodžio ir/ar sausio sąskaitomis fiziniams asmenims.  

 

Siekiant visiems bendro tikslo – šviesti Lietuvos gyventojų apie valstybės teikiamą pagalbą, augant 

energijos išteklių ir šilumos kainoms, bei siekiant šilumos tiekimo įmonėms iš anksto įvertinti 

galimų sąnaudų padengimą, prašome kuo skubiau informuoti, ar bus užtikrinta, jog patirtos 

išlaidos už minėtą veiklą įmonėms bus pripažintos būtinosiomis sąnaudomis?  

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7094, el. p.: ramune@lsta.lt 
 
 
 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2022-01-03 Nr. 01 

Į  Nr.  

 

 

   

DĖL SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE 

ŠILDYMO KOMPENSACIJAS 

http://www.lsta/
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IS-932/657-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) jau kelis kartus kreipėsi į LR 

energetikos ministeriją ir LR aplinkos ministeriją, prašydama inicijuoti 2019 m. birželio 6 d. LR 

Seimo priimto LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus, 

susijusius su šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonų dydžiais (Asociacijos 2021-

07-21 raštas Nr. 70, 2021-09-29 raštas Nr. 91). Šilumos tiekimo įmonių praktiniu vertinimu, 

Įstatymo 48 straipsnyje reglamentuoti šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos zonų 

dydžiai (5 metrai be teisės šią zoną sumažinti) yra neproporcingai dažnu atveju per dideli ir sukelia 

daug administracinių ir finansinių sunkumų įregistruojant apsaugos zonas – gaunant žemės, kuri 

patenka į apsaugos zoną, savininkų sutikimus ir /ar žemes savininkams dėl to reikalaujant 

objektyviai nepagrįstų kompensacijų. Kadangi LR energetikos ministerija 2021-10-01 raštu Nr. 

(21.2-25 Mr)3-1680 paprašė papildomos informacijos iš Asociacijos, todėl dar kartą kreipiamės į 

ministerijas aukščiau įvardintu klausimu.  

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 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 2022-01-04 Nr. 02 

Į 2021-10-01 Nr. (21.2-25 Mr)3-1680 

    

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ 

APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMU, SUMAŽINIMO 

http://www.lsta/
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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 1 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. Praktika rodo, 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 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. 

Šilumos tiekėjai ne retai susiduria su situacija, kai reikalinga gauti žemės sklypų 

savininkų sutikimą Šilumos tinklų tiesimui ar rekonstrukcijai, nors apsaugos zona 

privačiame žemės sklype įsiterpia tik apie 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) Esami senos statybos Šilumos tinklai yra nutiesti gelžbetoniniuose kanaluose, 

turinčiuose drenažo sistemas, todėl vamzdynų trūkimo atveju, tinklų vanduo 

nukreipiamas ir surenkamas, nedarant žalos netoliese esamiems statiniams. Dėl avarijų 

iškasos plotis remonto darbams atlikti nepadidėja – defektai šalinami vykdant 

minimalius žemės kasimo darbus.  

6) Asociacijai nagrinėjant  ES valstybių praktiką, nustatyta , kad kitose šalyse netaikomos  

tokios didelės 5 metrų apsaugos zonos.  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, Suomija, Vokietija, Danija 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). Išsamiau – 

prie rašto pateikiamame 2 priede. 

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 
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mažinimas tuo pačiu leistų sumažinti ir šilumos tiekėjų finansinius kaštus bei sumažinti 

šilumos kainas vartotojams. Preliminariu 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: po 5 metrus į abi puses nuo 

kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir 

žemė po šia juosta. 

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; 

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 – 5 2 metrų 

pločio žemės juosta 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 5 

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:  

1) Šilumos tiekimo tinklų montavimo technologija ir metodai, 3 lapai. 

2) Užsienio valstybių praktika (dėl CŠT perdavimo tinklų apsaugos zonų), 1 lapas. 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7097, el.p. ramune@lsta.lt  

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

Dėl CŠT perdavimo tinklų apsaugos zonų  

(Užsienio valstybių praktika) 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2021 m. lapkričio mėn. apklausė ES šalių šilumos tiekėjus apie 

taikomą reglamentavimą kitose valstybės dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų: 
 

 

Šalis Atsakymą pateikusi įmonė Komentaras 

ESTIJA Estijos elektros ir šilumos 

tiekimo asociacija 

https://epha.ee  

 

Apsaugos zona yra nustatyta įstatyme 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004 , 

žr. 11 skyrius) priklausomai nuo vamzdyno 

skersmens (požeminiams vamzdžiams) 

taikoma: kai DN200 – apsaugos zona 2 metrai, 

o didesnio nei 200 mm skersmens atveju – 3 m. 

LATVIJA Latvijos centralizuoto šilumos 

tiekimo įmonių asociacija 

 www.lsua.lv/ 

Vadovaujasi įstatymu (Aizsargjoslu likums 

(likumi.lv) žr. 17 skyrių), galioja 2 m. apsaugos 

zonos dydis požeminiams CŠT vamzdynams, 

nepriklausomai nuo skersmens (ankščiau taikė 

3 m, nuo 2020 m. taikoma sumažinta riba iki 2 

m.) 

ŠVEDIJA Swedenergy /Energiföretagen 

Sverige 

energiforetagen.se 

Netaiko jokio reglamentavimo, tai yra 

individualus žemės savininko ir šilumos 

tiekimo įmonės susitarimas, jeigu nusprendžia 

taikyti apsaugos zonas. 

SUOMIJA Suomijos energetikos įmonių 

asociacija/ Finnish Energy 

Industries 

www.energia.fi/ 

Nereglamentuoja zonų dydžio, jų strategija 

labiau orientuota į privalomą bendradarbiavimą 

visų suinteresuotų pusių (užtikrinant saugų 

kasimą, šalia esančios infrastruktūros apsaugą 

ir pnš),  vienintelis apribojimas – neleidžiama 

statyti jokių nuolatinių/stacionarių konstrukcijų 

https://epha.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004
http://www.lsua.lv/
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
http://www.energiforetagen.se/
http://www.energia.fi/
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virš pačios požeminės CŠT trasos linijos. Pagal 

įstatymą tinklo operatorius privalo perkelti 

vamzdynus jei šie trukdo žemės savininkui 

naudoti savo žemę statyboms. Tačiau už tai 

apmoka tas , kuris reikalauja tokio pakeitimo. 

Tai brangu, tačiau miesto zonose pasiteisina 

DANIJA Danfoss A/S 

www.danfoss.com  

CŠT vamzdynai dažniausiai yra viešųjų kelių 

sistemoje. Atstumas tarp CŠT vamzdžių ir kitų 

infrastruktūrų savininkų  tinklų reguliuojamas 

pagal standartą DS475. Jeigu tinklai 

projektuojami privačiose zonose – 

kompensacijos mokamos 2 metrų atstumo 

ribose į abi puses nuo vamzdžio. 

VOKIETIJA Vokietijos šilumos, vėsumos ir 

kogeneracijos efektyvios 

energetikos asociacija -  AGFW 

www.agfw.de 

Viešosios teisės nuostatos nenumato, kad tai 

būtų taikoma centralizuotam šildymui. Prievolė 

gali atsirasti pagal individualius sutartinius 

susitarimus, tačiau be jokių papildomų teisės 

aktų reikalavimo. Praktiškai zonos, gerokai 

mažesnės nei 5 m, yra įprastas standartas 

Vokietijoje. 

 

Išvada: Vertinant ir ES valstybių praktiką, nėra niekur nustatyta tokia didelė 5 metrų apsaugos zona 

CŠT tinklams. 
 

 

 

http://www.danfoss.com/
http://www.agfw.de/
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IS-932/657-III-4 priedas 
 

VERT 2022-01-06 pranešimas. VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ investicijų projektą 

„SGD laivo-saugyklos įsigijimas“  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Klaipėdos nafta“ 

investicinį projektą „SGD laivo-saugyklos įsigijimas“, kurio vertė ne didesnė nei 138,4 mln. Eur 

(be PVM). 

2018 m. AB „Klaipėdos nafta“ užsakymu tarptautinė konsultacijų bendrovė POYRY atliko 

nepriklausomą ekonominę analizę dėl Lietuvos ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų importo 

sprendinio (studija). Studijos rengėjai, atlikę išsamią analizę, priėjo prie išvados, kad Lietuva turi 

išlaikyti prieigą prie pasaulinių SGD rinkų, nes tai kuria tiesioginę naudą Lietuvos gamtinių dujų 

rinkai, užtikrinant alternatyvaus gamtinių dujų importo galimybę bei atitinkamai eliminuojant 

priklausomybės nuo vienintelio gamtinių dujų importo šaltinio riziką. Studijos turinys bei rengėjų 

analizė objektyviai įrodė SGD terminalo naudą bei būtinybę išlaikyti šios veiklos tęstinumą ateityje 

– įsigyjant SGD laivą-saugyklą nuosavybės teise. 

2018 m. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme įtvirtinta pareiga SGD terminalo 

operatoriui ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įgyti plaukiojančią 

suskystintų gamtinių dujų saugyklą (FSRU) ir tapti jos valdytoju, pasirenkant ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą įsigijimui. 

Tai užtikrins SGD terminalo veiklos tęstinumą bei Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą, išlaikant SGD terminalo Lietuvai teikiamas naudas: 

energetinės nepriklausomybės didinimą, energetikos rinkų konkurencingumo didinimą ir prieigos 

prie pasaulinių gamtinių dujų rinkų suteikimą gamtines dujas importuojantiems Lietuvos bei 

regiono rinkos dalyviams. 

Bendrovės pateiktas projektas atitinka visus kriterijus, numatytus Investicijų derinimo 

tvarkos apraše ir kuria teigiamą vertę – apskaičiuota ekonominė grynoji dabartinė vertė – 1 088,8 

mln. Eur. 

AB „Klaipėdos nafta“ per 60 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo dienos privalės 

pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su SGD terminalo 

įsigijimu. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-06 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-06/suderino-ab-klaipedos-nafta-investiciju-projekta-sgd-laivo-saugyklos-isigijimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-06/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-932/657-III-5 priedas 
 

 
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

Akcinė bendrovė. Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07 

El. p. bendrove@pe.lt,  Interneto svetainės adresas www.pe.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113 

A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas,  LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“, AB 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  2022-01-05  Nr. S22-010 

El. p. info@lsta.lt  

 

DĖL NUOMONĖS (PAAIŠKINIMO) PATEIKIMO 

 

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) kreipiasi į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją 

(toliau – LŠTA), kaip subjektą, kompetentingą pateikti nuomonę dėl šilumos tinklų eksploatavimo, 

priežiūros bei griovimo teisinių ir techninių reikalavimų taikymo šilumos tiekėjams vykdant 

šilumos tiekimo veiklas ir šalinant nebenaudojamus šilumos tinklus.  

Toliau tekste teikiame aplinkybes, sąlygojusias poreikį šiuo raštu kreiptis į LŠTA prašant 

pateikti nuomonę dėl nebenaudojamų šilumos tinklų griovimo (šalinimo): 

1. Bendrovė 2020-02-27 Panevėžio apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-

121-400/2020 buvo įpareigota „pašalinti“ iš privačiam juridiniam asmeniui 

priklausančio nuosavybės teise žemės sklypo Bendrovei priklausančius šilumos tiekimo 

tinklus. 

2. Bendrovei rengiantis vykdyti teismo sprendimą buvo nustatyta, kad šilumos tinklai, 

kuriuos pirmiau minėtu sprendimu teismas įpareigojo Bendrovę „pašalinti“ Bendrovės 

nebenaudojami ir nebebus naudojami. Atsižvelgiant į tai priimtas sprendimas minėtus 

šilumos tinklus nugriauti vadovaujantis statybos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais, o konkrečiai - tuo metu aktualios redakcijos statybos techninio reglamento 

1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 7.4. p., (statinio statybos rūšimi pripažįstama ir 

statinio griovimas) bei 15 p., kuriame nurodoma, kad „Statinio griovimas – statybos 

rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys 

laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 

m po žemės paviršiumi) <..>“. 

3. Kadangi teismo sprendimu nurodyti „pašalinti“ šilumos tinklai buvo įkasti giliau kaip 

0,5 m po žemės paviršiumi, Bendrovė, vadovaudamasi pirmiau nurodytu STR 

reglamentavimu ir atsižvelgdama į racionalaus lėšų naudojimo kriterijų, šių šilumos 

tinklų fiziškai neiškasė iš žemės sklypo, tačiau šiuos tinklus atjungė nuo šilumos 

kameros, išregistravo iš nekilnojamojo turto registro bei nurašė (panaikino iš savo 

apskaitos). Atitinkamai apie tai, kad teismo sprendimas buvo įvykdytas, Bendrovė 

2021-03-09 pranešė teismui bei pateikė sprendimo įvykdymą patvirtinančius 

dokumentus - Statinio unikaliu Nr. 4400-1750-6591 griovimo dokumentus, Statinio 

unikaliu Nr. 4400-0320-8995 šilumos kameros panaikinimo dokumentus. 

4. Šiuo metu Antstolis Bendrovės atžvilgiu užvedė vykdomąją bylą dėl teismo sprendimo, 

kuriuo Bendrovė buvo įpareigota „pašalinti“ aptariamus šilumos tinklus, neįvykdymo. 

Iš esmės Antstolio vertinimu minėtas teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, nes 

įpareigojime nurodyti „pašalinti“ šilumos tinklai nebuvo fiziškai iškasti iš žemės ir 

išvežti į kitą vietą.  

5. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą situaciją bei įvertinant, kad Bendrovė turi didelį kiekį 

tinklų, kurių nebenaudoja, todėl laikant, kad sąvoka „pašalinti“ reiškia „fiziškai iškasti 

ir išvežti“, Bendrovė turėtų fiziškai iškasti ir išvežti didelį kiekį nenaudojamų šilumos 

mailto:info@lsta.lt
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vamzdžių ir šios sąnaudos turės būti įskaičiuotos į gyventojams tiekiamos šilumos 

kainas, Bendrovė prašo LŠTA pateikti nuomonę (paaiškinimą): 

A. ar Šilumos tiekėjo neeksploatuojamo šilumos tinklo (jo atkarpos ar dalies) 

„pašalinimas“ turi būti suprantamas kaip nugriovimas Statybos techninio 

reglamento 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 7.4. punkto prasme ir vykdomas 

pagal minėto reglamento 15 punktą, tai yra laikant kad neeksploatuojamas šilumos 

tinklas yra nugriautas ir pašalintas (panaikintas), jeigu jo likusi dalis yra įkasta į 

žemę giliau nei 0,5 m. po žemės paviršiumi?  

B. Ar visais atvejais Šilumos tiekėjas griaudamas („pašalindamas“) neeksploatuojamą, 

giliau nei 0,5 m. po žeme esantį, šilumos tinklą privalo šį tinklą atkasti, išardyti jį 

sudarantį vamzdyną. „ištraukti“ jį iš žemės ir išvežti?  

C. Ar Jūsų vertinimu nebeeksploatuojamų, aplinkai ir aplinkiniams gyventojams 

pavojaus nekeliančių, šilumos tinklų įrenginių (vamzdžių) šalinimas fiziškai juos 

pašalinant, atliekant kasinėjimo darbus yra būtina pagal STR 1.01.08:2002 ir 

šilumos ūkio įstatymo reikalavimus ir jiems proporcinga? 

Bendrovė būtų dėkinga, jeigu atsakymu nuomonę (paaiškinimus) dėl pirmiau pateiktų 

klausimų pateiktumėte ne vėliau kaip iki 2022-01-10, 14 val. 00 min. 

 

Generalinis direktorius     Petras Diksa 

 

Bartas Juodikis, b.juodikis@pe.lt, 8-45 501094 
________ 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580 

atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180 

PVM mokėtojo kodas LT453585811, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt 

  
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai                                                      2022-01- 07    Nr. SD-50 

info@lsta.lt                                                                                            Į 2022-01-05 el. p. 9:48  

 

 

 

DĖL INFORMACIJOS APIE ŠILUMOS TINKLŲ IŠKĖLIMĄ IŠ PRIVATAUS SKLYPO   

 

Atsakydama į 2022-01-05 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos el. paštu atsiųstą užklausą 

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad praktikos dėl teismo sprendimų, įpareigojančių iškelti 

šilumos perdavimo tinklus pagal sklypų savininkų reikalavimus, vykdymo neturi.  

Bendrovės nuomone, jeigu teismo sprendime nurodyta, kad šilumos perdavimo tinklai iš 

sklypo turi būti iškelti, tai teismas nagrinės „iškėlimo“ sąvoką ir galimai traktuos, kad šilumos 

perdavimo tinklai sklype turi būti fiziškai išmontuoti ir perkelti į kitą vietą. Jei teismo sprendime 

nurodyta, kad šilumos perdavimo tinklai sklype turi būti nugriauti (demontuoti), tai griovimo 

(demontavimo) darbų atlikimo metu statinys gali būti demontuotas 100 proc. arba, vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais, galėtų būti nugriautas (demontuotas) panaikinant, t. y. išmontuojant 

statinį ne mažiau kaip 0,5 m nuo žemės paviršiaus, fiziškai atjungiant šilumos perdavimo tinklą nuo 

veikiančių šilumos perdavimo tinklų ir pastatų ne mažesniu kaip 2-3 m atstumu bei išregistruojant 

iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės.          

 

Pagarbiai 

Generalinis direktorius                                                                                      Virgilijus Pavlavičius 

 

Gintaras Galkus, tel. (8 41)  59 12 17, el. paštas gintaras.g@senergija.lt 

mailto:b.juodikis@pe.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:gintaras.g@senergija.lt
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IS-932/657-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 12 31 pranešimas. Trumpoji XVIII Vyriausybės pirmųjų veiklos metų ataskaita 

TN: tn  

 

 
 

Pirmieji XVIII Vyriausybės veiklos metai buvo kupini iššūkių sveikatos, nacionalinio 

saugumo ir kitose srityse, tačiau susitelkę, visi kartu, ieškojome ir radome sprendimus. 

Pirmaisiais  XVIII Vyriausybės metais padarėme daug parengiamųjų darbų, kad kartu 

sukurtume pažangią, naujos kartos Lietuvą, kurioje jaustumės saugūs finansiškai ir emociškai, 

kurioje būtų saugu ir gera gyventi, augti, mokytis, tobulėti ir kurti. 

Šiais metais Vyriausybės dėmesys krypo ir į tuos, kuriems jo labiausiai reikėjo, – vaikus, 

senjorus, darbuotojus, neįgaliuosius, kultūros ir meno atstovus. 

Kviečiame susipažinti su trumpąja XVIII Vyriausybės pirmųjų metų darbų ataskaita. 

 

Trumpoji XVIII Vyriausybės pirmųjų veiklos metų ataskaita TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-IV-1-1 priedas 2022-01-10.pdf). 

https://lrv.lt/lt/naujienos/trumpoji-xviii-vyriausybes-pirmuju-veiklos-metu-ataskaita
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Naujienos/Ataskaita_2021-12-30.pdf
https://lrv.lt/lt/naujienos/trumpoji-xviii-vyriausybes-pirmuju-veiklos-metu-ataskaita
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IS-932/657-IV-2 priedas 

 

EM 2021 12 30 pranešimas. Nuo naujų metų įsigalioja pokyčiai didmeninėje elektros energijos 

rinkoje 

TN: tn  

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys įsakymu patvirtino naujas Elektros energijos rinkos 

taisykles, pagal kurias bus reguliuojama didmeninė elektros energijos rinka. Pagrindinis Rinkos 

taisyklių tikslas – aiškiau informuoti rinkos dalyvius bei užtikrinti sklandžią elektros energetikos 

sektoriaus veiklą. Taisyklės įsigalios 2022 m. sausio 1 d. 

Taisyklėmis siekiama įtvirtinti aiškesnį rinkos dalyvių informavimą apie jų teises ir pareigas 

didmeninėje elektros energijos rinkoje bei kokybišką komunikaciją tarp rinkos dalyvių ir elektros 

tinklų operatorių, informacijos skelbimą elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje.  

Naujosios Rinkos taisyklės taip pat reglamentuoja prekybą elektros energija, vykdomą tiek 

pagal dvišales sutartis, tiek elektros energijos biržoje bei prekybą papildomomis paslaugomis.  

Naujosiomis Rinkos taisyklėmis taip pat realizuojamas Europos Sąjungos reglamentuose 

įtvirtintas rinkos dalyvių atsakomybės už savo pačių sukeltą sistemos disbalansą principas.  

Naujosios taisyklės skirtos įgyvendinti Energetikos ministerijos parengtą ir Seimo šių metų 

lapkričio mėn. priimtą Švarios energijos paketo elektros rinkos modelį, įtvirtintą Elektros 

energetikos įstatyme. Šis modelis laikomas moderniausiu ir labiausiai ateities rinkos poreikiams 

pritaikytu elektros rinkos teisiniu reguliavimu pasaulyje, nes įgalina elektros vartotojus tapti vis 

aktyvesniais elektros rinkos dalyviais, veikti tiek pavieniui, tiek ir bendruomeninės energetikos 

būdais.  

Su Energetikos ministro įsakymu galite susipažinti čia.  

 

EM 2022 01 04 pranešimas. Lietuva už energijos statistiką iš Briuselio-sostinės regiono gavo 

per 2 mln. Eurų 

TN: tn  

 

Lietuva už Briuselio-sostinės regionui perleistą 2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių 

statistiką gavo 2,28 mln. Eur. Tai jau trečiasis kartas, kai Lietuva kitoms valstybėms narėms 

perleidžia atsinaujinančių energijos išteklių statistiką ir už tai 2019–2020 metais yra gavusi kiek 

daugiau nei 14 mln. eurų, kurių dalį jau skyrė tolimesnei atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai 

Lietuvoje, moksliniams tyrimams bei inovacijoms energetikos srityje. 

Galimybė kitoms valstybėms narėms perleisti dalį savo pasiekimų (vadinamieji statistiniai 

energijos perdavimai) – numatytas ES ir Lietuvos teisiniame reguliavime. Europos Komisija yra 

nustačiusi konkrečius atsinaujinančių išteklių dalies energijos suvartojime tikslus. Jų nepasiekusios 

šalys gali bendradarbiauti su rodiklius viršijusiomis valstybėmis ir „nusipirkti“ dalį pasiekimų. Tai 

vadinama statistiniais energijos perdavimais.  

Šį kartą Briuselio-sostinės regionui perleista 152 GWh atsinaujinančių energijos išteklių 

statistikos. „Toks bendradarbiavimas – pavyzdys, kaip Lietuvos atsinaujinančios energetikos plėtra 

ne tik prisideda prie energetinės nepriklausomybės, bet ir virsta tiesiogine finansine nauda šaliai,“ – 

sako energetikos ministras D. Kreivys. 

Lietuvos užsibrėžtos strateginės kryptys leido sparčiai plėtoti atsinaujinančių išteklių 

energetiką pastaraisiais metais, todėl pasiektas europinis tikslas – užtikrinti, kad 2020 m. 23 proc. 

suvartojamos energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, leidžia gauti 

finansinės naudos ir toliau investuoti į atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą ir skatinti 

mokslinius tyrimus. 2020 m. atsinaujinančios energetikos dalis galutiniame Lietuvos energijos 

suvartojime siekė kiek daugiau nei 27 proc., todėl dalis atsinaujinančių energijos išteklių statistikos 

buvo perleista toms valstybėms narėms, kurios nustatytų tikslų nėra pasiekusios. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kreivys-elektros-rinkos-taisykles-elektros-rinka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49ea6380689b11eca9ac839120d251c4
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-uz-energijos-statistika-is-briuselio-sostines-regiono-gavo-per-2-mln-euru
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Lietuva ir Liuksemburgas dar 2017 m. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą ir 2019 m. tapo 

pirmosiomis ES šalimis, kurios praktiškai įgyvendino statistikos perdavimo susitarimą. Tuomet už 

8,2 mln., buvo perleista 550 GWh 2018 metų atsinaujinančių energijos išteklių statistikos. Dar 250 

GWh 2020 metų atsinaujinančių energijos išteklių statistikos buvo perleista 2021 metais už tai 

gaunant 3,75 mln. eurų. 

Lietuva ir 2020–2030 metų laikotarpiu planuoja vykdyti ambicingą atsinaujinančių išteklių 

energetikos plėtrą, siekdama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro bei didinti energetinę 

nepriklausomybę.   

 

EM 2022-01-05 pranešimas. Įsibėgėja Lietuvos vandenilio platformos darbai 

TN: tn  

 

 
 

Naujai įkurta Lietuvos vandenilio platforma per pirmuosius veiklos metus pritraukė daugiau 

 nei dvigubai naujų narių ir šiuo metu vienija 45 organizacijas. Energetikos ministerija bei kitos 

dokumentą pasirašiusios šalys įsipareigojo bendradarbiauti kuriant ir plėtojant vandenilio 

technologijas, kurios jau dabar yra ypač svarbios siekiant nacionalinių ir europinių energetikos ir 

klimato tikslų. 

„Vandenilio dujos turi potencialo būti panaudojamos pramonėje, transporto sektoriuje, 

elektros energijos gamybai arba šildymui. Jau dabar Lietuvos pramonė naudoja didelius kiekius 

vandenilio, kuris gaminamas iš gamtinių dujų nesugaudant CO2. Šio vandenilio pakeitimas 

„žaliuoju“ ateityje yra neišvengiamas. Lietuva turės pakeisti savo transporto parką, pertvarkyti 

taršias pramonės įmones, taigi vandenilis ateityje vaidins labai svarbų vaidmenį. Pasirengimas 

šiems pokyčiams yra viena svarbiausių diskusijų temų platformos darbo grupėse“, – sako 

energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. Pasak viceministrės, Lietuva galėtų išnaudoti 

sukauptas vandenilio dujas elektros gamybai, kai jos negamina atsinaujinantys energijos šaltiniai, 

arba šildymui, pakeičiant gamtines dujas.  

Vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 

metų siekiant Europos Sąjungos (ES) klimatui neutralios ekonomikos. ES strategijoje numatyta, kad 

2025-2030 m. vandenilis turi tapti integruotos energetikos sistemos dalimi, dekarbonizuojant 

pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius. Įgyvendinant šiuos tikslus, planuojama 

įrengti iki 40 GW atsinaujinančių vandenilio elektrolizerių ir pagaminti iki 10 mln. tonų švaraus 

vandenilio. 

Per pastaruosius metus vyko vadinamasis projekto brendimo procesas – prie vandenilio 

platformos prisijungė daugiau nei dvigubai narių, buvo steigiamos įvairių sektorių darbo grupės, 

vyko jų posėdžiai ir pranešimų pristatymai iš Energetikos ministerijos bei kitų suinteresuotų šalių 

pusės. 

Vis dėl to ekspertai sako, kad didysis projekto uždavinys dar laukia priešaky, įgyvendinant 

pagrindinį platformos tikslą – dalyvauti formuojant nacionalinę, regioninę ir ES politiką bei tikslus, 

įskaitant vandenilio plėtros Lietuvoje gairių ir veiksmų plano parengimą. Taip pat identifikuoti 

prioritetines vandenilio technologijų plėtros kryptis Lietuvoje bei jų potencialą, pasitelkiant 

Lietuvos ir užsienio ekspertus. 2022 m. pradžioje su platformos nariais bus konsultuojamasi dėl 

nacionalinės vandenilio sektoriaus plėtros gairių, o jų įgyvendinimo veiksmų planą ketinama 

parengti iki pavasario. 

Kitos Europos šalys intensyviai atnaujina energetikos infrastruktūrą, siekiant pritaikyti ją 

vandenilio dujų naudojimui. Vandenilio plėtros gairės padės priimti pagrįstus sprendimus dėl 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/isibegeja-lietuvos-vandenilio-platformos-darbai
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valstybės investicijų į vandenilio vertės grandinę ir greičiau vystyti didelę pridėtinę vertę 

sukursiantį vandenilio sektorių Lietuvoje. 

Žaliojo vandenilio gamyba ir pritaikymas energetikoje, transporte bei pramonėje yra vienas 

perspektyviausių klimato kaitos problemos sprendimo būdų. Be to, šių technologijų plėtra Lietuvoje 

atveria galimybes vystant vietinę generaciją iš atsinaujinančių šaltinių bei prisideda prie 

nacionalinės energetinės nepriklausomybės įgyvendinimo. 

Daugiau apie Lietuvos vandenilio platformą kviečiame skaitykite čia.  

 

EM 2022 01 07 pranešimas. Vyriausybė pritarė lankstesnei šilumos gamintojų dujų įsigijimo 

tvarkai 

TN: tn  

 

Sausio 5 d. Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems reguliuojamiems 

šilumos gamintojams sudaromos sąlygos didesnę dalį gamtinių dujų įsigyti ne per biržą, o tiesiogiai 

iš dujų tiekėjo, jei toks būdas ekonomiškai naudingesnis. Šiuo metu galiojantis reglamentavimas 

įpareigoja šilumos gamintojus per biržą įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. dujų metinio poreikio. 

Siūlomos pataisos šilumos gamintojams suteiktų daugiau lankstumo ieškant pigesnių žaliavų. 

Šiuo metu gamtinių dujų kaina Europoje ir Lietuvoje yra rekordiškai didelė, Europą 

susiduriama su gamtinių dujų pasiūlos trūkumu, pirkėjai susiduria su sunkumais įsigyti papildomus 

gamtinių dujų kiekius. Vyriausybė nusprendė, kad didesnis lankstumas ir greitis dvišalių sandorių 

sudaryme gali būti ekonomiškai naudingas taip pat ir dėl ir geopolitinės situacijos Europoje, tuo 

atveju jeigu Europoje būtų susiduriama su ženklesniu gamtinių dujų pasiūlos trūkumu ar tiekimo 

trikdžiais. “Esant itin neapibrėžtai situacijai Europos gamtinių dujų rinkoje dėl pasiūlos trūkumo ir 

augančių kainų, savo sektoriuje turime ieškoti sprendimų, kurie užtikrintų reguliarią įmonių, kurios 

teikia šildymo paslaugas, veiklą ir išlaikytų konkurenciją sektoriuje”, – Vyriausybės posėdyje sakė 

Energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Taisyklėse numatyti atvejai kuomet, esant krizinei situacijai, reguliuojami energijos gamintojai, 

siekdami ekonominės naudos ir norėdami diferencijuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius pagal 

gamtinių dujų kilmės šalis, gali rinkoje neskelbiamų derybų būdu tiesiogiai ar per tarpininkus 

įsigyti suskystintas gamtines dujas, nustatyti principai kuriais vadovaujantis reguliuojamos 

energetikos įmonės vertintų ir palygintų gamtinių dujų įsigijimo užbiržinėje rinkoje sandorių 

ekonominį naudingumą. 

_________ 

 

EM 2022 01 07 pranešimas. Lietuva užbaigė GIPL statybas: dujotiekis iš Lietuvos pusės jau 

užpildytas dujomis 

TN: tn  

 

 
 

Lietuva užbaigė strateginio energetikos projekto - Lietuvos-Lenkijos dujotiekio GIPL -

 statybas. Paskutinę 2021 metų dieną projekto vykdytojui dujų perdavimo sistemos operatoriui 

„Amber Grid“ gavus paskutinį GIPL statybos užbaigimo aktą, dujotiekis iš Lietuvos pusės jau 

užpildytas dujų. 

Lietuva į GIPL investavo 116 mln. eurų, bendra jo vertė apie 500 mln. Eurų. „Lietuvos-

Lenkijos dujotiekis yra vienas svarbiausių Lietuvos energetikos istorijos projektų, apie kurio 

atsiradimo būtinybę pirmąkart pradėta kalbėt vos atkūrus nepriklausomybę. Šiandien, augančių 

https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/vandenilio-technologijos-1
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-lankstesnei-silumos-gamintoju-duju-isigijimo-tvarkai
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-uzbaige-gipl-statybas-dujotiekis-is-lietuvos-puses-jau-uzpildytas-dujomis


 

93 

geopolitinių įtampų kontekste, jo reikšmė dar didesnė - sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

- Tai dar vienas Lietuvos energetinio saugumo ir nepriklausomybės garantas, atveriantis kelią 

Baltijos šalių ir Suomijos rinkų integracijai į bendrą Europos dujų rinką. Daugiau dujų tiekimo 

šaltinių suteikia mums daugiau lankstumo užtikrinant dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, 

galėsime lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius pasaulio dujų biržose. GIPL taip pat atvers daugiau 

galimybių Klaipėdos SGD terminalui, o ateityje bus pritaikytas žaliojo vandenilio perdavimui“.  

Šių metų viduryje pradėsiantis veikti dujotiekis atvers kelią į Vakarų Europos dujų rinką ne 

tik Lietuvai, bet ir Latvijai, Estijai bei Suomijai, kurios iki šiol žemyniniu būdu gali įsigyti dujas tik 

iš Rusijos. Pirmoji Lietuvos ir Lenkijos dujų tinklų sujungimo studija atlikta dar 1992-1993 metais, 

tačiau tik 2008 m. buvo išgryninta nauja dujotiekių jungties koncepcija. 2014 m. GIPL projekto 

dalis Lietuvos teritorijoje buvo pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Taip pačiais 

metais Europos Komisija šį projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu 

infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo, ir 

skyrė jam 306 mln. eurų paramą. GIPL jungties statybos prasidėjo 2019 m. gruodžio 30 d. ir buvo 

užbaigtos lygiai po dvejų metų - 2021 m. gruodžio 31 d.  

GIPL sujungs Baltijos šalis ir Suomiją per dujotiekį tarp Estijos ir Suomijos 

„Balticconnector“ su Europos Sąjungos dujų tinklu, padidins prieigų prie alternatyvių dujų šaltinių 

skaičių Baltijos regione ir užtikrins dujų tiekimo saugumą bei konkurenciją. „Sukurdami dujotiekių 

jungtį tarp Lietuvos ir Europos, siekiame užtikrinti svarbiausius vartotojų poreikius – saugumą ir 

pasirinkimą. Situacija dujų rinkoje pastaruoju metu yra labai nepastovi, todėl alternatyvių energijos 

perdavimo kelių sukūrimas ir jungčių su Europa plėtra leidžia jaustis tvirčiau ir saugiau. Visų 

sujungtų šalių dujų rinkų dalyviams GIPL leis užtikrinti efektyvų infrastruktūros išnaudojimą ir, 

reikalui esant, solidarumo, padedant apsirūpinti energija vieni kitiems, mechanizmo veikimą bei 

prekybą žaliosiomis dujomis“, – sako dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ vadovas 

Nemunas Biknius. Bendras tarptautinės dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos ilgis yra 508 

km, iš jų Lietuvos teritorijoje nutiesta 165 km, o Lenkijoje – 343 km. Dujotiekio skersmuo – 700 

mm. GIPL leis Baltijos šalių kryptimi transportuoti iki 27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų 

per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus. 

Europos Sąjungos bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ 

(GIPL) įgyvendina abiejų šalių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „Gaz-

System“. Prie projekto finansavimo prisideda ir Latvijos bei Estijos dujų perdavimo sistemos 

operatoriai. Lietuvos pusėje dujotiekių jungties pradžios taškas įrengtas šalia Jauniūnų dujų 

kompresorių stoties, esančios netoli Vilniaus. Dujotiekis Lenkijoje bus prijungtas prie Holowczyce 

dujų kompresorių soties. Lietuvos gamtinių dujų rinkos integravimas į regionines rinkas, kaip 

stipresnės energetikos infrastruktūros dalis, yra numatytas tarp šios Vyriausybės prioritetinių 

projektų. 

_______ 
 
EM 2022 01 07 pranešimas. Pradėtos diskusijos dėl Energetikos ir klimato srities veiksmų 

plano įgyvendinimo 

TN: tn  

 

 
Šią savaitę Energetikos ministerija, kartu su kitų ministerijų atstovais ir socialiniais 

partneriais pradėjo diskusijas dėl priemonių mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kuris 

yra Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSP) 2021-2030 m. atnaujinimo 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pradetos-diskusijos-del-energetikos-ir-klimato-srities-veiksmu-plano-igyvendinimo
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proceso dalis.  Užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui ministerija yra numačiusi skirti daugiau nei 860 

mln. eurų įvairių sektorių transformacijai. 

„Energetikos ministerija nori jungti besidominčius atsinaujinančia energetika ir siekiančius 

prisidėti prie nacionalinės energetikos ir klimato srities plano peržiūros ir tobulinimo. Kartu 

ieškodami geriausių sprendimų, efektyviausiai panaudosime skiriamas lėšas“, – sakė energetikos 

viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Sudarant klimato kaitos švelninimo priemonių paketą, nuo pat pradžių įtraukiami socialiniai 

partneriai, kurie jungiasi į 5 Lietuvos ekonominius sektorius apimančias darbo grupes: energetikos, 

žemės ūkio ir miškininkystės, pramonės, transporto ir atliekų/žiedinės ekonomikos. 

Pirmojo susitikimo metu buvo pristatyti pagrindiniai atsinaujinančių energijos išteklių 

sektoriaus tikslai iki 2030 m., apimantys klausimus apie transportą, elektrą, vėsumą ir šilumą bei 

ATL energijos jėgaines. Taip pat buvo identifikuotos sritys, ties kuriomis būtina susitelkti ir įdėti 

daugiau pastangų. Vienas iš tokių atvejų – pastatų renovacija, kurią kasmet reikėtų atlikti bent 

1000-iui privačių ir 500-ams viešųjų statinių.  

Ministerija taip pat praneša, kad bendradarbiauti yra kviečiami verslo, mokslo, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai bei visuomenė. Iki kovo 31 d. suinteresuoti asmenys gali 

teikti savo pasiūlymus dėl priemonių, skirtų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui. 

Tai galima padaryti internetiniame tinklapyje: https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/ 

Tikimasi, kad užsibrėžto plano įgyvendinimas padės iki 2050 m. pasiekti klimatui neutralią 

ekonomiką Lietuvoje. 

_______ 
 

KREIVYS APIE ELEKTROS ENERGIJOS PLĖTRĄ: TURIME KLAIKIĄ SITUACIJĄ – 

NIEKUR NIEKO NEGALIMA 

Ernestas Naprys 2022 m. sausio 4 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Energetikos ministras Dainius Kreivys 

 

2024-2025 metais nauji elektromobiliai kainuos tiek pat ar net pigiau, nei turintys 

įprastus vidaus degimo variklius, rodo prognozės. Lietuvoje paskui Vakarus įsibėgės 

elektromobilumo revoliucija – šimtai tūkstančių papildomų elektromobilių pareikalaus 

pertvarkyti valstybės elektros energetikos sistemą. Planuojamos naujos atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) elektrinės, valstybė atideda šimtus milijonų eurų 60 tūkst. 

Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengti, elektros tinklams, vardija energetikos ministras 

Dainius Kreivys. Tačiau jau dabar kyla iššūkių, kad elektros nepristigtume.  

Kol kas Lietuvoje elektromobilis vis dar yra retenybė. 2021 m. gruodžio pradžioje „Regitra“ 

suskaičiavo vos 4489 įregistruotus vien elektra varomus M1 klasės lengvuosius automobilius – tai 

0,2 proc. šios klasės parko. Netrukus tai pradės keistis labai sparčiai. 

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad svarstomi trys scenarijai. Jei visiškai nieko 

nedarysime, ir plėtros neskatinsime, pesimistiniu scenarijumi iki 2030 m. elektromobilių skaičius 

išaugs maždaug penkis kartus, ir turėsime apie 26 tūkst. Elektromobilių. Tačiau skatinti planuojame 

https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-apie-elektros-energijos-pletra-turime-klaikia-situacija-niekur-nieko-negalima.d?id=89061187
https://g4.dcdn.lt/images/pix/dainius-kreivys-89061251.jpg
https://www.delfi.lt/temos/elektromobiliai
https://www.delfi.lt/temos/dainius-kreivys
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministras
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– realesnis scenarijus, kad daugiau nei 200 tūkst. Elektromobilių išriedės į Lietuvos gatves per 

artimiausius 8 metus. 

O gali būti ir taip, kad elektromobilių skaičiaus pokytis dar didesnis, mat prognozuojama, 

kad jau po kelių metų elektromobiliai kainuos tiek pat, kiek ir įprasti automobiliai. Tik įsitvirtinę 

įpročiai ir stereotipai gali šią tendenciją pristabdyti. 

Galime palyginti – revoliucijos priešakyje esanti Norvegija 2021 m. rugsėjį skaičiavo 435,4 

tūkst. Vien elektra varomų automobilių ir dar 169 tūkst. Kraunamų hibridų, rodo elbil.no 

duomenys. Nuo šios valstybės, kurioje gyvena apie 5,4 mln. gyventojų, elektromobilių plėtros 

srityje atsiliekame dešimtmečiu. 

Koks scenarijus benutiktų, dabar Lietuva jokiam pokyčiui dar nepasirengusi. Šiuo metu 

Lietuvoje tėra suskaičiuojama apie 400 elektromobilių įkrovimo prieigos vietų, elektros energijos 

tiekimo infrastruktūra nėra pritaikyta, o dar šmėžuoja ir pačios elektros energijos trūkumo grimasos: 

Lietuva pati pasigamina tik labai nedidelę dalį elektros energijos, o kitą – importuoja. 

Krauti elektromobilius reikės visur: daugiabučių kiemuose ir garažuose, požeminėse 

aikštelėse prie biurų, prekybos centrų aikštelėse. 

D. Kreivys sako, kad valstybė iki 2030-ųjų bus pasirengusi paremti net 60 tūkstančių 

įkrovimo prieigos taškų. Vien to nepakaks. Reikės sustiprinti ir elektros tinklus. Bendros 

investicijos tam sudarys apie 400 mln. eurų. 

Prognozuojama, kad elektros energijos suvartojimas iki 2030-ųjų išaugs kone trečdaliu, 

tačiau jau dabar kyla problemų, norint rasti vietų naujoms saulės ar vėjo elektrinėms. 

Dėl elektromobilumo revoliucijos nelieka abejonių 

Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalys, kurioms priklauso ir Lietuva, vėluoja diegdamos 

elektrinio transporto technologijas – čia progresas bus lėčiausias tarp išsivysčiusių valstybių, rodo 

„Bloomberg NEF“ apžvalga. 

D. Kreivio tai nedžiugina – mažesnė perkamoji galia ir infrastruktūros trūkumas atidėjo šį 

procesą, tačiau netrukus jis taps gerokai spartesnis. 

– Matome kelias priežastis, kodėl tą turime. Viena yra perkamoji galia, kita – infrastruktūros 

buvimas arba nebuvimas. Bet pirmiausia tai perkamoji galia. Kaip atrodys perspektyva – yra bazinis 

ir pagreitintas scenarijus. Vertinama, kad 2030 m. VRE, arba tokiose šalyse kaip mūsų, 40 proc. 

parduodamų naujų automobilių bus elektriniai. Gali būti ir taip, kad skaičius bus žymiai didesnis, 

nes ta plėtra vyksta gerokai didesniu tempu, negu kas nors tikėjosi. 

– Kodėl turėtų staiga įvykti pokytis? 

– Pirmiausia baterijų kainos lemia, ar skaičiai yra vienokie, ar kitokie. Viena iš pagrindinių 

elektromobilio dalių yra baterijos, ir jų kainos projekcija yra tokia, kad jei 2020 metais mes 

turėjome 137 dolerius už kilovatvalandę, tai 2024 m. jau bus 92 doleriai, arba beveik 50 proc. 

mažiau, o 2030 m. bus galima nupirkti du su puse karto daugiau baterijų už tą pačią kainą, lyginant 

su 2020 m (58 USD/kWh). Reiškia ir elektromobilio kaina mažėja. 

Skaičiavimai rodo, kad elektromobiliai 2024-2025 m. tampa pigesni už vidaus degimo 

varikliais varomus automobilius. Turėsime visišką lūžį ir tuomet bus visos sąlygos, kad dauguma, 

pirkdami naujus automobilius, rinktųsi elektrinius. 

Kas lems, kodėl žmonės, pvz., Lietuvoje ar VRE, vis dar pirks daugiau įprastų, benzininių ar 

dyzelinių automobilių, tai gali būti dvi priežastys: kultūrinė inercija, kurią turime, o antra priežastis 

– infrastruktūros buvimas arba nebuvimas. Ir čia jau atsiranda ministerijų, arba Vyriausybės 

atsakomybė – kaip sudaryti palankią aplinką elektromobiliams, kad žmonės Lietuvoje juos drąsiai 

pirktų ir būtų jais patogu naudotis. 

Vakarų valstybės už mus išpopuliarino technologijas, pasiekė, kad gamyba masiniu būdu 

tapo pigi ir prieinama. Mes būsime sekėjai, vėlyvi diegėjai. 

Šiuo metu atliekama studija, sudėliota iš 5 etapų, jau atliktas pirmasis etapas apima 

prognozes iki 2030 m., investicijų poreikio vertinimą, skatinimo kryptis. 

– Kokios yra prognozės, kiek elektromobilių turėsime? 

– Yra trys variantai nagrinėjami. Vienas – jei nieko nedarysime ir eisime ta pačia progresija 

pagal istorinius duomenis. Tuomet 2030 metais turėsime apie 26 tūkst. Elektromobilių. Jei 

https://www.delfi.lt/temos/kwh
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įvertinsime, kiek turime įvairių paramos mechanizmų, krovimo infrastruktūrai, elektromobiliams, 

tai turėtų būti apie 262 tūkst. Elektromobilių 2030 m. O pagal tai, kokie tikslai keliami teisės 

aktuose, tai būtų apie 320 tūkst. Elektromobilių 2030 metais. 

Pokyčiai apims kiemus, garažus, stovėjimo aikšteles 

D. Kreivys skaičiuoja, kad 123 mln. eurų lėšų bus paskirstyta remti privačiai elektromobilių 

krovimo infrastruktūrai, o kaip šios lėšos bus naudojamos, studija turėtų atsakyti per pusmetį. 

Energetikos ministerija yra numačiusi iki 2030 m. paremti apie 54 tūkst. Privačių įkrovimo prieigų, 

apie 6 tūkst. Įkrovimo prieigų būtų viešos. 

– Ministre, 60 tūkst. Įkrovimo stotelių yra labai didelis skaičius, turint omenyje, kad šiuo 

metu tėra 4,5 tūkst. Elektromobilių. Kaip tai atrodys, kur ta nauja infrastruktūra galėtų atsirasti? 

– Elektros įkrovimo stotelės yra skirstomos į keturis pagrindinius lygius: itin didelės galios 

(ultra-fast charge) – daugiau nei 150 kilovatų (kW), didelės galios – nuo 50 KW dar vadinamosios 

greito įkrovimo nuolatinės srovės stotelėmis ir vidutinės galios, kintamos srovės, stotelės iki 49 kW. 

Iki 11 kW galios stotelės yra laikomos žemos galios stotelėmis. 

Pradėkime nuo žemos galios stotelių, nuo namų, kurie turi požeminius garažus. Dažniausiai 

garažuose įvadų užtenka, arba beveik užtenka įkrauti elektromobilius. EM yra pasiruošusi, dar 

negaliu pasakyti kokiomis proporcijomis, finansuoti šitų stotelių pastatymą. Kaip ir saulės 

elektrines finansuoja, taip ir atsiras šita programa. 

Ateityje neišvengiama, kad krovimas turės būti valdomas išmaniais būdais – modeliuojant ir 

paskirstant laikus. Tas pats įvadas ir ta pati stotelė leis krauti ne vieną ar kelis, bet galbūt ir 10 

elektromobilių – jos turės daug įkrovimo laidų, prijungtų į elektromobilius, ir per naktį specialūs 

algoritmai leis pakrauti daugiau automobilių. Bus nustatyta eilė, kada kam įkroviklis bus 

įjungiamas, o per naktį pasikraus visi. 

Didesnė problema yra su daugiabučių kiemais. Studijos rengėjai vertina, kur ir kokia 

infrastruktūra būtų reikalinga, atsižvelgiant į gyventojų tankį, perkamąją galią ir panašiai. Siekiama 

įkrovimo stoteles Lietuvoje išdėstyti tolygiai. Galbūt šiandien nedideliame rajone nereikia didelio 

stotelių tankio, jas išplėsti bus galima vėliau. Ten, kur elektromobilių bus pradžioje daugiau – ten 

turbūt reikia ir statyti, remiantis nustatytais kriterijais. 

Kiekviena seniūnija gaus tam tikrą stotelių skaičių ir tos stotelės bus paskirstytos per 

kiemus. Tos namų bendrijos, kurios norės, teiks paraiškas, ir stotelės galės būti įrengtos prie namo. 

Vėlgi, ne su vienu krovimo laidu-rankena, bet daugiau. O išmanūs sprendimai padės įkrauti daugiau 

elektromobilių iš vienos stotelės. 

Kiemuose, garažuose gyventojams reikės iš viso apie 54 tūkst. Žemos ir vidutinės galios 

stotelių. Greičiausiai jų atsiras dar daugiau – ne visiems bus reikalinga parama, kiti įsirengia 

privačią įrangą individualiuose namuose. 

Lėto ir vidutinio greičio įkrovimo stotelės atsiras prie prekybos centrų, taip pat atsiras 

savivaldybės aikštelėse, kuriose palieki mašiną atvažiavęs. Kitose didžiulėse aikštelėse irgi bus 

įkrovimo stotelės, kuriose žmonės galės palikti krauti elektromobilius per naktį. 

Prekybos centai turi įvadus, arba gali iš ESO užsakyti papildomus – jų aikštelės taip pat taps 

įkrovimo aikštelėmis. 

Trečias lygis – greito įkrovimo stotys. Didžiulės įkrovimo aikštelės paprastai įrengiamos 

išvažiuojant iš miesto, gali būti prie prekybos centrų, taip pat šalia biurų. Šiuo metu tebėra 

planavimo stadija – norint viską padaryti kokybiškai, turime skirti laiko studijai. 

116 mln. eurų iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) 

yra skirta viešai ir privačiai elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrai, pabaigus studiją 

galėsime atsakyti, kokiomis proporcijomis investicijos bus skatinamos. 

Kas gamins ir tieks elektrą 

Kad elektromobilius būtų galima krauti, reikės ne tik pačių stotelių – reikės plėsti elektros 

energijos skirstomąjį tinklą, o taip pat ir ieškoti dagiau gamybos ar importo šaltinių, kaip apsirūpinti 

reikiama elektros energija. D. Kreivys skaičiuoja, kad 2030-aisiais elektromobiliai pareikalaus 17,3 

proc. visos suvartojamos elektros energijos. 

https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
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– Šiuo metu elektros energijos suvartojimas Lietuve yra rekordinis, taip pat rekordinės ir 

kainos biržoje. Kiek elektros poreikis augs ateityje ir kaip spręsite šią problemą? 

– Pas mane guli žemėlapis, kuriame sužymėta, kur Lietuvoje nieko negalima statyti, plėsti 

atsinaujinančios energetikos. Šiandieną situacija žiauri – kone visa Lietuva uždaryta 

atsinaujinančiai energetikai. Visi sako, kad statyti negalima: miškų, miestų apsaugos zonos, 

vandens telkiniai, kariuomenės, žaliųjų, bendruomenių pozicijos, jūroje negalima, nes Palanga 

baiminasi, kad nematys saulėlydžio, nors horizonte tai užims milimetrą. Anksčiau nebuvo leista 

pastatyti atominės elektrinės. 

Turime klaikią situaciją – niekur nieko negalima, o norime krauti elektromobilius, norime 

kad šviesa namuose užsidegtų. Čia gresia „karas“ su visais – jei atsižvelgtume į visų norus, 

gamtosaugininkų, paveldosaugininkų, kariuomenės, bendruomenių, ūkininkų, šiai dienai nebėra kur 

statyti. 

Elektros energijos suvartojimas iki 2030 metų pakils nuo 12 teravatvalandžių iki 16 

teravatvalandžių. Noriu priminti, kad šiai dienai mes pasigaminame tik 20-30 proc. reikiamos 

elektros energijos patys. Jei mes nesigaminsime el. energijos patys, susidursime su jos trūkumu. Ką 

rodo dabartinės tendencijos ir studijos – esant elektros energijos trūkumui, pvz., nustojus pūsti 

vėjui, šalys linkusios atsijunginėti vienos nuo kitų ir apsaugoti savus vartotojus. Šalys, kurios neturi 

savos generacijos paprasčiausiai užgestų. Realiai gali būti situacija tokia, kad atsitikus bet kokiai 

perturbacijai pasaulyje, visi draugiškai užgesime – vieną dieną paspaudus jungiklį neįsijungs šviesa. 

Apie tai irgi reikia kalbėti. 

– Kokie gamybos pajėgumai galėtų būti įrengti iki 2030-ųjų? 

– Šiai dienai turime labai aiškią kryptį – atsinaujinančią vėjo, saulės energetiką. Pirmas 

tikslas yra elektros tinklo saugumas ir stabilumas – tam integruojamės į Vakarų ENTSO-E sistemą. 

Antras etapas – užsitikrinti savą gamybą, per AEI. 

Energetikos ministerija yra suplanavusi ir suderinusi su tinklo operatoriumi galimybę iki 

2030 m. pastatyti 7 gigavatų galios AEI jėgainių tiek jūroje, tiek ir sausumoje, tai leistų pagaminti 

80-85 proc. suvartojamos elektros energijos 2030 metais. 

Kad galėtume gamybą stabilizuoti, statome 5 agregatą Kruonio HAE, statome kaupimo 

bateriją perdavimo tinkle, ateityje stabilizacijai bus naudojamas vandenilis. 

Kalbant apie dar tolimesnę perspektyvą, po 2030 ar 2040 m., turbūt anksčiau ar vėliau teks 

grįžti prie branduolinės energetikos klausimo, prie naujų technologijų, kurios jau visai čia pat. Maži 

5 kartos moduliniai reaktoriai gali pasirodyti apie 2033-2035 metus. 

– Kas nulėmė, kad pastaruoju metu pasiekti elektros kainų rekordai? 

– Didžiausia problema yra ta, kad Vokietija, Europos ekonomikos variklis ir pramonės 

širdis, iš esmės transformuoja savo el. energetikos sistemą, atsisakydama atominės energetikos, 

atsisakydama anglies, atsisakydama, lignito, ir bandydama tą kompensuoti atsinaujinančia 

energetika ir gamtinėmis dujomis. Sunkiai suvokiama šios transformacijos kryptis. Matome, kad 

tokia kombinacija yra netvari – vėjas šaltomis dienomis dažnai nepučia, žiemą saulė taip pat 

nešviečia, todėl turime eilė dienų didžiules kainas. 

Vokietija kaip siurblys susiurbia elektros energiją iš visų rinkų, taip pat ir per Lietuvą. Buvo 

dienų, kai į Vokietiją iš Lietuvos elektros energija tekėjo ir per Lenkijos jungtį, ir per Švedijos 

„NordBalt“ jungtį. Kai kelios Prancūzijos atominės elektrinės buvo uždarytos dėl profilaktikos, 

kainos pramušė bet kokias lubas. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, anksčiau Visagine planuota 

atominė elektrinė būtų gaminusi elektrą už 68 Eur už megavatvalandę (6,8 cento už kWh). Šiai 

dienai tokia kaina yra absoliuti svajonė. 

Dabartinėmis kainomis investicijos atsipirktų per 2,5 metų 

Greta elektromobilumo revoliucijos eina ir atsinaujinančių energijos išteklių revoliucija, o 

dabartinės elektros kainos rinkoje atveria patrauklių galimybių įgyvendinti projektus. D. Kreivys 

atkreipė dėmesį: 

– Elektros energijos kainos kyla, o išlaidos, reikalingos įrengti energiją generuojančią 

infrastruktūrą, reikšmingai mažėja. Paprastas pavyzdys – jei esi elektrą ir gaminantis, ir vartojantis 

https://www.delfi.lt/temos/kruonio-hae
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verslo subjektas, ypač piko metu, skaičiuojant 87 eurų kainą už MWh (8,7 cento už kWh), 

atsiperkamumas yra 2,5 metų. Tai verslas turėtų skaičiuoti ir atkreipti į tai dėmesį. 

Mano manymu, tai šiuo metu didžiausias ir konkurencingumo didinimo, tiek ir pelno 

šaltinis. Visi logistikos sandėliai, visos gamyklos tikrai turėtų būti padengtos saulės elektrinėmis, 

kad galėtų gamintis elektrą savo reikmėms. O turint savo elektrinę, automatiškai gali turėti ir 

šilumos siurblius, kurie garantuotų ir šildymą. Jei sukursime save išlaikančią sistemą, būsime ir 

saugesni, ir konkurencingesni, ir žalesni. 

– Ar galimybių tuo pasinaudoti turi ir gyventojai? 

– Elektros gamyba taipogi lokalizuosis ir vartotojo lygmeniu. Dabar turime žmonių, kurie 

įsirengė tarkime 7 kW galios saulės jėgaines ir planuoja dar 7 kW – sako, užteks man įkrauti ir 

elektromobilį ir visą ūkį išlaikyti. Galbūt ateityje žmonės dar papildomai įsirengs ir baterijas, kurių 

kainos stipriai krenta. Tai automatiškai leis dalį elektros, jei apsimokės, pasisaugot, krauti 

elektromobilį, ar atlikti visus buities darbus. Galbūt ateityje bus galima keistis elektra su kaimynu ar 

parduoti – tai priklausys nuo teisės aktų ir sprendimų, kuriuos pasiūlys atliekama studija. 

Einame į lauką, kuris nėra apibrėžtas ir nėra aiškus, kaip jis atrodys. Todėl išmanaus tinklo 

konfigūracija ryškės per artimiausius turbūt 50 metų. 

Tokio lygmens transformaciją, kokia vyksta, mes turėjome turbūt prieš šimtą metų, kada 

atsirado vidaus degimo variklis. 

Visos energijos rūšys konvertuojasi į elektrą. Tai reiškia, kad turėsime didžiulį elektros 

energijos vartojimą, tam reikalingi ir tinklai, ir gamyba. Jei dabar gamybą turėjome centralizuotą, o 

vartojimą išskirstytą, dabar tokia sistema nebeveiks – pasaulyje turėsime šimtus milijonų elektros 

vartotojų, kurie čia pat ir gamins, ir vartos. Prietaisai, kurie naudoja elektrą, veikiant daiktų 

internetui, patys pasirinks, kada jiems atlikti kokius darbus, žinos, kada elektra pigesnė. Galbūt 

netgi iškraus turimą elektromobilį, jei naktį įkrauta elektra bus pigesnė, nei dieną elektra, tiekiama 

iš tinklo. Į tokį pasaulį dabar žygiuojame. 

Kalbant apie elektros tinklo transformaciją, tam yra numatyta virš 300 milijonų eurų. Taip 

pat einame į atvirus duomenis ir vienas iš ministerijos tikslų – kad visi energetikos duomenys būtų 

atviri, kad inovacijos galėtų būti diegiamos čia ir dabar, kad įmonės, kurios kursis, galėtų laisvai 

tuos duomenis pasiekti ir tiekti sprendimus žmonėms. 

Tikslas – pasiekti, kad investicijos į tinklą būtų kuo mažesnės. Jos bus mažesnės tuomet, kai 

turėsime lokalizuotą ir gamybą ir vartojimą. Energetikos sistema kuriama dešimtmečiams į priekį, 

todėl reikia labai kruopščiai suplanuoti ir viską tiksliai pasverti – kiekviena maža klaida gali 

kainuoti šimtus milijonų. 

– Ačiū už pokalbį. 
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ES SIŪLO Į „ŽALIŲJŲ“ ENERGIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI BRANDUOLINĘ 

ENERGIJĄ BEI DUJAS 

BNS, 2022 m. sausio 1 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Europos Sąjunga planuoja įtraukti branduolinę energiją bei iš gamtinių dujų gaunamą 

energiją į „žaliųjų“ energijos rūšių sąrašą, kad būtų galima toliau investuoti į šiuos sektorius, 

nepaisant vidaus nesutarimų, ar šias energijos rūšis tikrai galima laikyti tvariomis.  

Pasiūlymu, su kuriuo šeštadienį susipažino naujienų agentūra AFP, siekiama paremti 27 

valstybių bloko perėjimą prie klimato atžvilgiu neutralios ateities ir sustiprinti bloko, kaip 

pasaulinio kovos su klimato kaita standartų kūrėjo, pozicijas. 

Visgi faktas, kad Europos Komisija garsiai nesiskelbdama išplatino tekstą valstybėms 

narėms vėlų penktadienio vakarą, paskutinėmis 2021 metų valandomis, pabrėžė sudėtingą ilgai 

rengto dokumento kelią jo patvirtinimo link. 

Jau dukart buvo žadėta, kad šio nekantriai laukiamo dokumento galutinė versija bus 

paskelbta 2021-aisiais. 

Jei dauguma valstybių narių pritars, dokumentas taps ES įstatymu ir įsigalios nuo 2023 

metų. 

Prancūzija laikosi nuomonės, kad branduolinė energetika – šalies pagrindinis energijos 

šaltinis – turi būti įtraukta, nepaisant griežto Austrijos priešinimosi ir Vokietijos, kuri šiuo metu 

uždaro visas savo atomines elektrines, skepticizmo. 

Nuo iškastinio kuro priklausomos ES rytų ir pietų šalys taip pat gynė gamtinių dujų 

naudojimą, bent jau pereinamuoju laikotarpiu, nors šiam energijos šaltiniui vis dar tenka didelė 

dalis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

„Būtina pripažinti, kad iškastinių dujų ir branduolinės energetikos sektoriai gali prisidėti prie 

ES ekonomikos dekarbonizacijos“, – teigiama Komisijos pasiūlyme. 

EK pridūrė, kad branduolinės energijos srityje turėtų būti įdiegtos atitinkamos 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir laidojimo priemonės. 

Kalbant apie dujas, išmetamo anglies dvideginio kiekis turėtų būti daug labiau apribotas 

negu normos, taikomos anglimis deginančioms jėgainėms. 

Už ES vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas (Tjeri Bretonas) 

praėjusį mėnesį pareiškė, kad Europos Sąjunga turi būti „pragmatiška“. 

Pasak jo, per ateinančius tris dešimtmečius blokas turės padvigubinti savo elektros energijos 

gamybą, ir tai „bus tiesiog neįmanoma be branduolinės energetikos“. 

BNS  

 

Atomas laukia antro šanso 

Jonas Mileris 2022-01-02 www.vz.lt, 

TN: tn  

  

Visų žvilgsniai vėl krypsta į atomą.  
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Ir energetinė transformacija, ir energetinės krizės, ir diskusijos Glazge rodo, kad reikia 

patikimo šaltinio, kuris palengvintų kančias dekarbonizuojant pasaulio ekonomikas. 

Prabėgus vos kelioms savaitėms po 2020 m. lapkričio JAV prezidento rinkimų, išrinktasis 

prezidentas Joe Bidenas nieko nelaukdamas pranešė, kad būsimosios JAV administracijos 

pastangoms kovoti su klimato kaita vadovaus buvęs valstybės sekretorius Johnas Kerry. 

Paradoksalu, bet pirmoji į tai netrukus sureagavo Rusija. 2020 m. gruodžio 4 d. Rusijos 

prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą „Dėl Rusijos Federacijos prezidento specialiojo 

atstovo ryšiams su tarptautinėmis organizacijomis siekiant darnaus vystymosi tikslų“. 

Patyręs žaidėjas 

Juo paskirtas Rosnano vadovas Anatolijus Čiubaisas. Du buvę politikos sunkiasvoriai 

abiejose Atlanto pusėse vėl sugrįžo į didžiąją politiką. Tai ne tik naujas diplomatinis kanalas (abu 

raportuoja tiesiogiai savo prezidentams), per kurį gali būti sprendžiami sunkūs ir skubūs Amerikos 

ir Rusijos bendradarbiavimo klausimai, bet ir pokalbiai apie tai, be ko jau neišsiverčia nė vienas 

kiek didesnis pasaulio galingųjų susitikimas, – klimato kaita.  

Ne mažiau svarbu, kur toje kovoje prieš anglies dioksidą savo vietą po saulę suras 

branduolinė energetika. JAV ir Rusijos pozicijos šiuo klausimu sutampa, nors abi valstybės yra 

technologinės konkurentės, atominė energetika ir toliau turi būti vystoma.  

Bet ne tik Amerika rūpi Kremliaus strategams. Europos Sąjungos pasirinktas žaliasis kursas 

irgi kelia didelį nerimą.  

Revoliucija 

Vasaros pradžioje A. Čiubaisas be užuolankų rėžė: „Pasaulio ekonomika įžengė į 

technologinės revoliucijos laikotarpį, kurį galima palyginti tik su XVIII a. pabaigos ir XIX a. 

pradžios procesais. Turiu omenyje vadinamąją pasaulinę energetikos transformaciją, kuri nesiskiria 

nuo savo pirmtakės, XVIII–XIX a. pramonės revoliucijos, nei pasaulio ekonomikos mastu, nei 

radikalumo laipsniu. Tačiau ji skiriasi greičiu – užtruks tik apie 30–50 metų. Dėl naujos 

technologinės revoliucijos pasaulyje Rusijos ekonomika gali patirti unikalų smūgį, tačiau ji taip pat 

suteikia šaliai naujų galimybių.“ 

Šiandien kuriama ekonomika yra vadinamoji šilumos ekonomika, o Rusija yra pagrindinė 

jos naudos gavėja. Trumpai tariant, imame išteklius ir išskiriame šilumą (degindami dujas, naftą ir 

pan.).   

Tačiau energetikos transformacijoje atsisakoma iškastinio kuro bei jo deginimo ir pereinama 

prie tiesioginio elektros energijos gaminimo be tarpininkų (pavyzdžiui, naudojant saulės 

kolektorių). Rusai ne be pagrindo baiminasi, kad jei JAV ir Europai pavyks sukurti žaliąjį 

postkapitalizmą, jos privers visus kitus susimokėti už šį „žalumą“.  

Rusijai jau nuo 2023 m. greičiausiai gali tekti pakloti 1,4 mlrd. Eurų anglies dioksido 

mokestį, o per ateinančius penkerius metus – iki 10 mlrd. Eurų vien dėl to, kad eksportuojama 

energija nėra pakankamai ekologiška. 

Šių metų ruduo, dujų kainoms Europoje šovus į neregėtas aukštumas, atnešė plačias 

šypsenas į Rusijos prezidento V. Putino ir pagrindinės Užsienio reikalų ministerijos propagandistės 

Marijos Zacharovos veidus – va jums, Europa, jūsų dujų rinkos liberalizavimo rezultatai, va jūsų 

žalioji transformacija.   

Globali krizė 

Rudens sezono energetinė krizė yra ne tik europinė, bet ir globali (Kinija, Brazilija, Indija), 

nors įvykusi ne be pačių Europos politikų pridarytų klaidų. Kaip taikliai įvardijo Edwardas Lucasas, 

„ne Rusija trukdė Ukrainai modernizuoti savo energetikos sistemą ir privertė Vokietiją uždaryti 

savo atomines jėgaines“.   

Nurimus vėjui tiesiogine prasme, Vokietija tapo juodąja skyle, susiurbiančia visą aplinkinių 

šalių pagamintą elektros energiją ir taip dvigubai ar net trigubai sukeldama elektros kainas visoje 

Europoje. Visgi ekspertai ir strategai, įskaitant ir Rusijos, supranta, kad energetikos transformacija 

yra neišvengiama, tad reikia rengtis ateičiai, kai angliavandenilių paklausa bus maža. 

Apie energetikos transformaciją ir klimato kaitą buvo ir ką tik Glazge pasibaigusi Jungtinių 

Tautų klimato kaitos konferencija (COP26). Lyg ir daugeliui matyta, bet ne visiems suprantama 
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abreviatūra COP ir skaičiai šalia reiškia Conference of the Parties (Šalių konferencija) ir kiek tokių 

konferencijų jau įvyko.   

1992 m. skambiai pavadintame Žemės aukščiausiojo lygio susitikime Rio de Žaneire JAV 

prezidentas George’as H. W. Bushas pasirašė Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, 

kuria pasaulis įsipareigojo užkirsti kelią „pavojingam antropogeniniam kišimuisi į klimato sistemą“. 

Pasirašė, paskelbė, bet ne daugiau. Jungtinėms Valstijoms primygtinai reikalaujant, į 

konvenciją nebuvo įtrauktas joks veiksmų kalendorius ar konkretūs tikslai. Paaiškėjo, kad nesant 

jokių kriterijų, kurių reikėtų laikytis, nėra ir jokio motyvo, ką nors daryti. 

Kioto vingiai 

Šią padėtį buvo bandoma taisyti 1997 m. COP3 Kiote prie sutarties pridedant protokolą, 

kuriame įvairioms šalims buvo nustatyti skirtingi išmetamų teršalų mažinimo tikslai. JAV, kurios 

tuo metu buvo didžiausios pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų emitentės, pasižadėjo 

sumažinti savo metinį išmetamų dujų kiekį septyniais procentais.  

Prezidentas Billas Clintonas pasirašė Kioto protokolą, tačiau JAV Senatas jo neratifikavo, o 

JAV išmetamų teršalų kiekis per dešimtmetį ne tik, kad nesumažėjo septyniais procentais, bet net 

padidėjo. Paskui dar buvo nesėkmingas 2009 m. COP15 Kopenhagoje, kuriame taip ir nebuvo 

sutarta, kaip judėti priekį, ir Paryžiaus 2015 m. drama, pasibaigusi garsiuoju Paryžiaus klimato 

susitarimo pasirašymu. Bet čia atėjo Donaldas Trumpas, ir JAV pasitraukė iš šio susitarimo.   

Amerikai neabejotinai galima priekaištauti dėl jos lengvo nerūpestingumo klimato kaitos 

klausimais. Amerika nelabai mėgsta draudimus, todėl JAV, priešingai nei Europos Sąjunga, mano, 

kad anglies dvideginį galima sugaudyti naujausiomis technologijomis, o ne draudimais ir 

mokestinėmis priemonėmis.  

Kinija jau aplenkė Ameriką ir tapo didžiausia pasaulyje teršėja, tačiau prisidengdama savo 

kaip besivystančios šalies statusu net nebando kelti ambicingesnių tikslų sumažinant išmetamų 

teršalų kiekį ir bent kiek labiau įsipareigoti. 

Laikrodis tiksi 

Prasidėjus Glazgo klimato kaitos konklavai, jos šeimininkas Jungtinės Karalystės ministras 

pirmininkas Borisas Johnsonas savo įžanginėje kalboje palygino padėtį dėl klimato kaitos pasaulyje 

su Džeimso Bondo padėtimi, kuris dažnai atsiduria „ties sprogstamuoju, visą pasaulį pražudysiančiu 

įrenginiu, desperatiškai bandydamas išsiaiškinti, už kurio spalvoto laido reikia patraukti, kad jis 

išsijungtų, o laikrodis raudonais skaitmenimis negailestingai tiksi paskutines sekundes iki sprogimo, 

kuris turėtų užbaigti visos žmonijos, kokią mes ją pažįstame, gyvenimą“. 

Britanijos premjeras pasižymi subtiliu humoro jausmu ir sarkazmu. Neabejoju, kad B. 

Johnsonas jau buvo matęs naujausią bondiados filmą „Mirtis palauks“, kurio premjera prieš mėnesį 

įvyko Londone – ten juk Džeimsas Bondas vis dėlto miršta.   

Anglies neatsisako 

Aukštiems svečiams paliekant Glazgą ir konferencijai artėjant į pabaigą, vienas po kito 

pasipylė pranešimai: daugiau nei šimtas šalių, įskaitant JAV, įsipareigojo mažinti metano – stiprių, 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų – išmetimą; maždaug šimtas šalių taip pat įsipareigojo iki 2030 m. 

sustabdyti miškų kirtimą (tarp pasirašiusiųjų miškininkystės įsipareigojimą yra ir Brazilija (taip!), 

kurioje pastaraisiais metais sparčiai kertami miškai); kelios dešimtys šalių, tarp jų ir JAV, pažadėjo 

nebefinansuoti iškastinio kuro projektų užsienyje.  

Didžiausias paskutinės minutės COP26 nusivylimas – anglis. Vienas iš ambicingiausių 

konferencijos tikslų buvo artimiausioje ateityje atsisakyti anglies naudojimo pramonėje. 

Tokiam neįpareigojančiam susitarimui pritarė 46 šalys (23 tokį įsipareigojimą prisiima 

pirmą kartą), tačiau tarp jų nėra JAV, Kinijos, Australijos ir Indijos, galutiniame COP26 

deklaracijos tekste vietoj formuluotės „phase out“ (palaipsniui nutraukti), Indijai ir Kinijai 

užprotestavus, liko tik „phase down“ (palaipsniui mažinti).  

Nejaugi Džeimsas Bondas sumaišė laidus? Žvelgiant į ateitį, jeigu būtų įgyvendinti visi 

prisiimti įsipareigojimai, galbūt pavyktų temperatūros šilimą išlaikyti ties 1,8 °C. Nieko nedarant 

klimatas šiltų 2,7 °C. Pagal dabartinius šalių pateiktus nacionaliniu lygmeniu nustatytus 

įpareigojančius veiksmus, taršos emisijas sumažinsime tik 7.5 proc., kai 1,5 °C tikslui pasiekti jas 
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reikėtų sumažinti net 55 proc. Keturiasdešimt milijardų tonų – tiek dabar išmetama anglies dioksido 

per metus.   

Atomas priminė apie save 

Dar vasarą, likus keletui mėnesiui iki COP26 Glazge, kilo neįprastas ginčas dėl to, koks 

vaidmuo turėtų tekti branduolinei energetikai šiame aukščiausio lygio susitikime.   

Nesutarimai prasidėjo rugpjūtį, kai organizatoriai pakvietė Tarptautinę atominės energijos 

agentūrą (TATENA) ir kitus šios pramonės atstovus įsikurti ramesnėje Mėlynojoje zonoje, o ne 

labiau matomoje ir visų lankomoje Žaliojoje zonoje. 

Ginčas dėl spalvų pabrėžia nepatogią padėtį, kurią branduolinė energetika užima diskusijose 

dėl geriausio būdo dekarbonizuoti pasaulio ekonomiką.  

Prieš branduolinę energetiką nusiteikusios šalys nuo Austrijos iki Naujosios Zelandijos 

priešinasi bandymams atominei technologijai suteikti tokius pačius įgaliojimus kaip vėjo ar saulės 

energijai. Be to, šiai pramonės šakai neteikiama daugiašalė finansinė parama švariai energijai 

tokiose institucijose kaip Pasaulio bankas. 

TATENA vadovas Rafaelis Mariano Grossi džiaugiasi, kad COP25 konferencijoje buvau 

įspėtas net nedalyvauti, o Glazge jau buvo skirta vieta, nors ir Mėlynojoje zonoje. Visuomenei 

siunčiama žinia, kad branduolinė energija bus labai naudingas lygties elementas, sprendžiant 

klimato kaitos problemas. 

Naujos technologijos 

Atominė energija ir toliau išlieka vienu didžiausių ir švariausių pasaulyje elektros energijos 

šaltinių. Daugelis prieš pusę amžiaus pastatytų reaktorių, lyg industrializacijos katedros, vis dar 

patikimai gamina elektros energiją 24 valandas per parą, lyjant ar šviečiant saulei. Europoje, 

Japonijoje ir JAV XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose pastatytos atominės elektrinės 

padėjo išvengti milijardų tonų anglies dioksido, kurį, priešingu atveju, būtų išmetusios naftos, 

anglies ir dujų jėgainės. 

Šiandien tik Kinija vykdo plačią branduolinių reaktorių statybos programą. Daugiausia 

naujų reaktorių eksportuoja ir finansuoja Rusija. Keli atominių elektrinių projektai vykdomi 

Europoje ir JAV, tačiau jie vėluoja ir viršija numatytą biudžetą.  

Vakarų šalyse visam laikui sustabdoma daugiau reaktorių, nei jų pradedama eksploatuoti. 

Visgi inžinieriai bando sukurti naujos kartos mažus modulinius reaktorius, kurie rinkoje galėtų 

pasirodyti per ateinantį dešimtmetį. 

Rudens ir žiemos 2021–2022 m. kolekcijos energetikos mados rodo, kad vykstant tokiems 

energijos rinkos svyravimams patikimos energijos poreikis vis dar yra didelis. Kai elektros kaina 

šokteli kelis kartus, net ir milijardus kainuojantys reaktoriai tampa patrauklūs. Prisiminkime, kad 

svarstant, ar statyti Visagino AE, buvo manoma, kad 50 eurų už 1 MWh yra brangu, šiandien 

mokame tris kartus daugiau. Tačiau kaina nebūtinai yra didžiausias atominės energijos trūkumas. 

 Didesnė, galbūt neįveikiama kliūtis yra laikas. Iki 2030 m. pramoniniame pasaulyje turi 

smarkiai sumažėti išmetamų teršalų kiekis, o atominė pramonė kol kas dar neįrodė, kad gali 

pakankamai greitai koordinuoti išteklius. Parengtų projektų yra nedaug. Daugeliui jų įgyvendinti 

prireiks bent dešimtmečio. 

Tačiau anglies pakeitimas kitu energijos šaltiniu neįvyks per naktį. Tas pats pasakytina ir 

apie dujas. Todėl galiausiai per ateinantį dešimtmetį atominė energija gali būti, kad toliau bus 

gaminama naudojant senuosius reaktorius, kol juos galima saugiai eksploatuoti ir kartu kurti naujos 

kartos technologijas. 

Tad branduolinės energetikos paskyrimo į Mėlynąją zoną siunčiama žinia yra tokia – 

pasauliui gali prireikti esamos branduolinės energijos, kad būtų išvengta didžiausio visuotinio 

atšilimo poveikio, tačiau branduolinės energetikos pramonės siūlomi technologiniai sprendimai 

ateinančiam dešimtmečiui kol kas neatitinka Žaliosios zonos reikalavimų. 

Netikėta galimybė 

COP26 rezultatai netikėtai gali padėti užbaigti jau daugiau nei du dešimtmečius besitęsiantį 

Lietuvos ir Latvijos ginčą dėl jūros sienos. Dvišalę sutartį dėl sienos nustatymo 1999-aisiais 

ratifikavo tik Lietuva. Tuo metu Latvija siekia pirmiausia pasirašyti ekonominį susitarimą, ištirti 
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jūroje esantį naftos telkinį, kurio didžioji dalis yra Lietuvos teritorijoje, ir tada baigti sienos 

įteisinimą, nors sutartyje numatyta atvirkščiai – pirmiausia sienos įteisinimas, o ekonominis 

susitarimas – vėliau.  

Bet po to, kai kelios dešimtys šalių, tarp jų ir JAV, pažadėjo nebefinansuoti iškastinio kuro 

projektų užsienyje, surasti užsienio bendrovę, kuri žvalgytų ir išgautų naftą Lietuvos ir Latvijos 

teritorijose Baltijos j., faktiškai tampa neįmanoma. Tad nebelieka ir ginčo objekto, kuris trukdo 

Latvijai ratifikuoti jūrų sienų susitarimą. Latvija turi puikią progą užbaigti šį politinį klausimą, o tai 

tikrai suteiktų naują, stiprų impulsą abiejų valstybių santykiams.   

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kalbėdamas COP26 susitikime, nepasakė nieko 

naujo, ko jau nebūtume žinoję. Lietuva tikslingai juda energetinės transformacijos keliu ir tai aiškiai 

deklaruoja. Lietuvai tai ir nacionalinio saugumo klausimas – būti energetiškai nepriklausomai nuo 

neprognozuojamų rytinių kaimynių.  

Gal svarbiau tai, ko prezidentas nepasakė. Kalbama, kad kažkuriame Aplinkos ministerijos 

stalčiuje giliai nukišta guli pozicija, kad branduolinė energetika yra netvari. Jeigu prezidentas būtų 

ją įgarsinęs, tai reikštų dar vienas užvertas duris atominei energetikai sugrįžti į Lietuvą. Juk vien iš 

vėjo ir saulės gaminama elektra, sistemos dažnio stabilumo bei tiekimo saugumo neužtikrinsi.   

JAV siekia atgauti lyderystę atominėje energetikoje, jau artimiausioje ateityje pasiūlydamos 

rinkai mažus ir saugius modulinius reaktorius. JAV lyderystės atgavimas svarbus ir geopolitiškai – 

tai leistų stabdyti Rusijos atominių monstrų ekspansiją Europos Sąjungoje ir jos kaimynystėje. O 

tai, be abejonės, yra Lietuvos interesas.   
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ELGESIO: MIESTE TURĖTŲ BŪTI UŽDRAUSTA ŠILDYTI KIETUOJU KURU, 

SAVIVALDYBĖS REAKCIJĄ VADINA PASITYČIOJIMU 

2022 m. sausio 4 d. Asta Dykovienė, Klaipėda, www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Šildymas 

 

Gyvenimas privačių namų kvartale Klaipėdoje žiemą yra nemenkas iššūkis, nes didelė dalis 

namų šildoma anglimis ar malkomis, dėl kurių skleidžiamos oro taršos kenčia ir visas miestas. 

Savivaldybėje svarstoma iš viso uždrausti iškastinio kuro naudojimą, tačiau kol kas nėra žinoma, 

kiek namų uostamiestyje yra šildoma tokiu kuru. 

Valdininkai turi atsakymą 

Klaipėdietis, gyvenantis privačių namų kvartale Mokyklos gatvėje ir kenčiantis dėl 

nuolatinės oro taršos, kurią sukelia nežinia kuo namus šildantys kaimynai, dar prieš dvejus metus 

dėl to kreipėsi į savivaldybę. Tačiau tada valdininkai, užuot ėmęsi konkrečių veiksmų blogybei 

šalinti, informavo, jog „laukia naujų direktyvų“. 

Pats savo privatų namą dujomis šildantis klaipėdietis Kęstutis mano, kad ir kiti kaimynai 

turėtų pasekti jo pavyzdžiu, nes kietojo kuro tarša jau tampa nebepakenčiama – žiemą nėra kuo 

kvėpuoti. 

Todėl vyras ir kreipėsi į miesto vadovybę, kad ši ką nors darytų, nes sprendimo reikia 

šiandien, o ne po dešimties metų. „Pavyzdžiui, Vokietijoje židinio negali eksploatuoti, jei 

kaminkrėtys neišdavė pažymos. Ir ta pažyma reikalinga kiekvienais metais. O pas mus kas 

kontroliuoja, kuo žmonės šildo savo privačius namus? Kaip kovoti su kaimynu, kuris neaišku, ką 

degina savo krosnyje?“ – klausė pasipiktinęs klaipėdietis. 

Kęstutis tada kreipėsi ir į savivaldybės administracijos direktorių, kad būtų parengta tvarka 

ir inicijuotas tarybos sprendimas, kuriuo miesto teritorijos ribose būtų uždrausta kietojo kuro 

įrenginių eksploatacija be individualių filtravimo priemonių. 

Savivaldybės atstovai padėkojo klaipėdiečiui už rūpinimąsi švaresne miesto aplinka bei 

pateiktus argumentus dėl kūrenimosi kietuoju kuru ir pridūrė, kad ši problema yra ne tik 

Klaipėdoje, bet ir kituose miestuose. Dar pastebėjo, kad „oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo 

priemonėse Urbanistikos skyrius įpareigotas rengiant Klaipėdos miesto bendrąjį planą atnaujinti 

Energijos rūšies ir naudojimo šildymui specialųjį planą“. 

Klaipėdietis tokį atsakymą įvertino kaip pasityčiojimą ir atkreipė dėmesį, kad mieste nėra nė 

vienos institucijos, kuri vestų apskaitą bei tikrintų, ar tinkamu kuru šildosi gyventojai. Kęstutis teigė 

nepastebėjęs ir nė vieno filtravimo įrenginio ant šių gyventojų kaminų. 

Kova – be rezultatų 

Kas pasikeitė per dvejus metus? Ogi nieko, tikino klaipėdietis, nepajėgiantis vienas kovoti 

su kaimynais namus šildančiais nekokybišku kuru ar galbūt net atliekomis. „Kuo šildo namus? 

Manau, viskuo. Vakar išėjau į lauką ir pajutau degančio plastiko kvapą. Ar pats turiu lakstyti po 

visą kvartalą ir ieškoti, iš kokio namo dvokia? Yra tam institucijos, kurios turi tas funkcijas atlikti. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/privaciame-namu-kvartale-gyvenantis-vyras-neapsikente-kaimynu-elgesio-mieste-turetu-buti-uzdrausta-sildyti-kietuoju-kuru.d?id=89106741
https://www.delfi.lt/temos/oro-tarsa
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/sildymas-klaipedoje
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Bet faktas tas, kad teršimas tęsiasi. Mano įsitikinimu, miesto ribose jokiu kietu kuru neturėtų būti 

leidžiama šildyti namų“, – neabejoja klaipėdietis. 

Prabilus apie tai, kad nuo kito šildymo sezono Klaipėdoje veikiausiai bus uždrausta kūrenti 

anglimis, Kęstutis pabrėžė, kad liks malkos, kurios degdamos ne ką mažiau taršios. „Deginant 

šlapias malkas baisu, koks procesas vyksta. Kiek šlakų išsiskiria į atmosferą. Kaimynystėje gyvena 

toks socialiai remtinas asmuo, mačiau, kaip jam spalio mėnesį atvežė žalių beržinių malkų. Rašiau 

pretenziją dėl taip nuodijamo oro, bet niekam tai nerūpi. Jiems atrodo, kad tai ponų išsigalvojimai, 

siekiant gyventi švariau“, – ironizavo Kęstutis. 

Klaipėdietis įsitikinęs, kad šiuo klausimu reikia keisti žmonių sąmonę. Kūrenimas kietuoju 

kuru yra tarsi pilkoji zona, kurios niekas nenori matyti. „Mokyklos privačių namų kvartale 

mažiausiai pusė visų namų apšildoma iškastiniu kuru arba malkomis. Žinoma, tas kvartalas 

modernėja, bet, mano įsitikinimu, ten, kur yra atvestos miesto komunikacijos, autonominio šildymo 

neturėtų likti“, – teigė Kęstutis. 

Planuose – švaresnė ateitis 

Tačiau, regis, prošvaisčių atsirado. Savivaldybė užsibrėžė surinkti duomenis, kiek privačių 

namų Klaipėdoje vis dar šildomi anglimis. Šiuo iškastiniu kuru dažniausiai šildomi senesnės 

statybos namai. Būtent todėl šaltuoju metu itin padaugėja gyventojų skundų dėl taršos. Žmonės 

kreipėsi ir į Klaipėdos vadovus, kad būtų inicijuotas tarybos sprendimas, kuriuo miesto teritorijos 

ribose būtų uždrausta kietojo kuro įrenginių be filtravimo priemonių eksploatacija. 

Formaliai apie pernelyg dūmijančius privačių namų kaminus galima pranešti skubios 

pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamentui. 

Klaipėdos savivaldybės administracijoje atsirado iniciatyva mieste uždrausti šildyti namus 

iškastiniu kuru, tai yra anglimis. „Galbūt jau būtų laikas atsisakyti anglių, nes visi norime gyventi 

švarioje aplinkoje. Siūlysime gyventojams paieškoti alternatyvių kuro variantų, nes anglimis kūrenti 

mieste, kur žmonių koncentracija didelė, negerai, anglių tikrai neturėtų likti. Dabar kalbame, 

diskutuojame, bandome išsiaiškinti, kiek tokių anglimis šildomų namų yra. Žinodami mastą, 

spręsime, kokių veiksmų imtis“, – šį rudenį kalbėjo Klaipėdos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis. 

Jis neslėpė, jog šildymo sezonui jau prasidėjus, veikiausiai šiais metais tos problemos 

išspręsti dar nepavyks. „Negalime pastatyti žmonių prieš faktą ir pasakyti, kad dabar bus kitaip. 

Nekalbame apie šiuos metus, realiausia tai būtų galima išspręsti kitą šildymo sezoną“, – pabrėžė 

A.Dobranskis. 

Namų dar neskaičiavo 

Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė patikino, kad 

savivaldybėje yra ruošiamas specialusis šildymo planas. 

O Aplinkos oro valdymo plane yra priemonė – būstų inventorizacija. Ją turėtų atlikti Statinių 

priežiūros skyrius. 

Statybos leidimų skyriaus vedėjas Gediminas Pocius teigė, kad kol kas iškastiniu kuru 

šildomų namų inventorizacija nepradėta. 

Jis patikino, kad tik ateityje bus perkama paslauga kietuoju kuru kuriamų pastatų 

suskaičiavimui ir įvertinimui. „Tikrai nežinau net preliminariai, kiek tokių namų galėtų būti 

Klaipėdoje. Ir vargu ar kas nors galėtų tai žinoti, juk niekas niekada jų neskaičiavo“, – tvirtino 

G.Pocius. 

Signalai nepasitvirtina? 

Šildant pastatus kietuoju kuru, tarp jų – anglimis ar malkomis, oras teršiamas kietosiomis 

dalelėmis, azoto dioksidu ir kitais teršalais, kuriems ypač jautrūs yra kūdikiai, vaikai, nėščiosios, 

pagyvenę asmenys, taip pat sergantieji astma ir kitomis kvėpavimo sistemos bei kraujotakos 

sistemos ligomis. 

Formaliai apie pernelyg dūmijančius privačių namų kaminus dabar galima pranešti skubios 

pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamentui. „O mūsų skyrių 

pasiekia pavieniai gyventojų skundai dėl oro taršos. Dažniausiai iš Mokyklos, Treko ar Tauralaukio 

https://www.delfi.lt/temos/malkos
https://www.delfi.lt/temos/kietasis-kuras
https://www.delfi.lt/temos/kietasis-kuras
https://www.delfi.lt/temos/klaipedos-savivaldybe
https://www.delfi.lt/temos/aplinkosauga
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gyvenamųjų namų kvartalų, bet per metus būna tik keli atvejai. Gal žmonės tiesiogiai kreipiasi į 

Aplinkos apsaugos departamentą“, – svarstė R.Jievaitienė. 

Aplinkosaugininkų teigimu, piliečiai aktyviau praneša apie atliekų deginimą̨. Pavyzdžiui, 

vien šių metų gruodį Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnyba Klaipėdoje ir 

Klaipėdos rajone gavo 6 pranešimus dėl kūrenimo atliekomis, tačiau pareigūnams patikrinus, esą nė 

vienas pranešimas nepasitvirtino. 

Šio pobūdžio pranešimų per visus 2018 metus buvo gauta 1 348, 2017 m. – 1 177, tačiau 

dalis šių pranešimų taip pat nepasitvirtino. 

Atsakomybę už teršalų išmetimą į aplinkos orą numato Administracinių nusižengimų 

kodeksas. 

Siekiant užkirsti kelią neteisėtam atliekų deginimui, nuo spalio 1-osios iki lapkričio 30 d. 

visoje Lietuvoje organizuojama aplinkosaugos akcija „Kaminukas“, per kurią vykdoma sustiprinta 

neteisėto atliekų deginimo kontrolė bei aplinkos taršos prevencija. 

 

https://www.delfi.lt/temos/administraciniu-nusizengimu-kodeksas
https://www.delfi.lt/temos/administraciniu-nusizengimu-kodeksas
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AM 2022-01-05 pranešimas. S. Gentvilas: „Renovacijos biurokratijos sumažinimas pasiteisino: 

2021m. pateiktas rekordinis paraiškų skaičius – 784“ 

TN: tn  

 

 
 

Pernai aštuntajame Aplinkos ministerijos kvietime gautos 784 paraiškos daugiabučiams 

atnaujinti – daugiausia per visą renovacijos istoriją. Užregistruotų paraiškų vertė sudaro 435 mln. 

eurų. Ankstesniajame kvietime tokių paraiškų buvo sulaukta 458.  

Renovacija panašaus populiarumo buvo sulaukusi nebent 2018 m., kai gyventojai pateikė 

707 paraiškas. Renovacijos kvietimai aplinkos ministro įsakymu skelbiami nuo 2016 m. „Pernai 

kukliai tikėjomės sulaukti bent 500 susidomėjusių, tačiau rudenį reikšmingai apkarpius biurokratiją 

ir paspartinus renovacijos procesus įvyko sprogimas – vos per du paskutinius metų mėnesius 

surinkome paraiškų 70 proc. daugiau nei ankstesniame kvietime“, – sako aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas. 

Jis prognozuoja, kad toliau gerinant investicinę aplinką į renovaciją, o šildymo kainoms 

laikantis aukštai, per ateinančius metus bus pasiektas Vyriausybės programinis rodiklis – atnaujinti 

1000 daugiabučių per metus. 

Pernai didžiausią norą renovuoti daugiabučius pareiškė Vilniaus miesto savivaldybės (139 

paraiškos), Klaipėdos miesto savivaldybės (66), Kauno miesto savivaldybės (59) gyventojai. 

Aplinkos ministro iniciatyva Seime pakeitus įstatymus, 2021 m. lapkričio 1 d. susijungė dvi 

ministerijai pavaldžios įstaigos ir šiuo pagrindu buvo įsteigtas renovacijos kompetencijos centras 

Aplinkos projektų valdymo agentūroje. 

2021 m. gruodžio 22 d. Vyriausybei patvirtinus Aplinkos ministerijoje parengtas paramos 

daugiabučiams atnaujinti ir priemonės priežiūros taisykles, buvo sutrumpintas viešiesiems 

pirkimams atlikti reikalingas laikas, sudarant galimybę statybos rangos darbus pirkti kartu su 

projektavimo paslaugomis ir neatsižvelgiant į pastato dydį. Taip pat nebeliko reikalavimo iš naujo 

rengti anksčiau parengtų, užtat dėl pasikeitusių statybos darbų kainų ir kitų veiksnių, nebeaktualių 

investicijų planų. Be to, didinant projektų patrauklumą pakoreguotos projektų išlaidų sumos. 

Nuo 2005 m. Lietuvoje buvo renovuoti 3855 daugiabučiai – tai yra 10 proc. šių pastatų. 

________ 

 

AM 2022 01 06 pranešimas. Kviečiame siūlyti „Misijos 0“ priemones klimato neutralumui 

siekti 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija kviečia visus suinteresuotus verslo, mokslo, nevyriausybinių 

organizacijų, visuomenės grupių atstovus bei kitus aktyvius piliečius siūlyti dekarbonizacijos 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-renovacijos-biurokratijos-sumazinimas-pasiteisino-2021m-pateiktas-rekordinis-paraisku-skaicius-784
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-siulyti-misijos-0-priemones-klimato-neutralumui-siekti
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priemones ir taip padėti suformuoti Lietuvai geriausiai tinkantį priemonių rinkinį klimato kaitos 

iššūkiams įveikti. 

„Nebeturime ko laukti, todėl džiaugiuosi, kad praėjusį pavasarį pavyko susitarti dėl klimato 

tikslų. Dabar reikia susitarti dėl priemonių, kaip juos pasieksime. Tikimės kuo aktyvesnio ir 

platesnio įsitraukimo, kad galėtumėme teisingai sukonstruoti planą, ne tik padėsiantį įgyvendinti 

visus numatytus tikslus, bet ir užtikrinti žaliąjį ekonomikos augimą, kokybišką gyvenamąją aplinką 

Lietuvos gyventojams“, – teigia aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė. 

„Misija 0“ arba dekarbonizacijos darbo grupės – tai Nacionalinio energetikos ir klimato 

srities veiksmų plano (NEKSVP) atnaujinimo dalis. Darbo grupės apima penkis Lietuvos 

ekonomikos sektorius: žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos (įskaitant pastatus), pramonės, 

transporto bei atliekų ir žiedinės ekonomikos.  

Teikiant dekarbonizacijos priemonių pasiūlymus reikia atsakyti į pateiktus klausimus, kurie 

padės jas vertinantiems ekspertams kokybiškai ir visapusiškai nustatyti priemonės atsiperkamumą, 

naudingumą ir bendrą efektą sektoriui.  

Surinkta informacija bus aptariama darbo grupėse, įvertinta ir palyginta pagal nustatytus 

kriterijus. Taip pat bus modeliuojamas bendras priemonių efektas. Po to pasiūlymai bus toliau 

svarstomi ir sprendžiama, ar juos įtraukti į atnaujinamą NEKSVP. 

Pasiūlymus galima teikti iki kovo 31 d. (imtinai). Formą pildymui ir daugiau informacijos 

rasite www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai. 

Visa informacija, susijusi su dekarbonizacijos darbo grupių veikla, sudėta portale 

klimatokaita.lt, skiltyje „Dekarbonizacija“.  

Grupių susitikimai transliuojami Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje.  

Kilus klausimams ar norint pateikti daugiau informacijos apie Jūsų teikiamą priemonę, 

kreipkitės el. paštu misijanulis@am.lt. 

_______ 
 

AM 2022 01 07 pranešimas. Nacionalinis susitarimas dėl miškų pereina į paskutinį etapą: 

greitai paaiškės ilgalaikės miškų politikos kryptis 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija su procese dalyvaujančiomis grupėmis pereina į paskutinį ketvirtąjį 

Nacionalinio susitarimo dėl miškų (NMS) etapą, kuriame bus pasiekti susitarimai konkrečiomis 

temomis ir suformuluotas susitarimus apibendrinantis NMS dokumentas. 

Šiuo metu susitarimų grupės sklandžiai formuojasi, jos tarsis dėl šalies miškų ateitį 

lemsiančių svarbiausių temų ir klausimų. NMS Sektorinės grupės iki sausio 5 d. delegavo savo 

atstovus (po vieną pagrindinį ir vieną pavaduojantį) į susitarimų grupes. Su susitarimų grupių 

sudėtimi galite susipažinti čia.  

Susitarimų grupės parengs susitarimo formuluotes atsižvelgdamos į šias temas: stabilių ir 

klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir miškingumo didinimas, sengirių ir biologinės 

įvairovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą, miškų sektoriaus atvirumo 

didinimas, jų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis miško naudų suderinamumas, 

medieninės ir nemedieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir viešojo intereso santykis, 

patrauklių darbo vietų kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais susijusių mokslo sistemų 

vystymas. 

Sutarta laikytis principo, kad finaliniame susitarime bus tik tie teiginiai, kuriems pritars 

visos sektorinės grupės. Jeigu skirtingų susitarimo grupių rezultatai prieštaraus vieni kitiems, 

tuomet šios grupės bendrų susitikimų metu ieškos prieštaravimus mažinančių sprendimų.  

Artimiausiu metu bus sudaromas susitarimų grupių susitikimų grafikas sausio-vasario 

mėnesiams. Kiekviena susitarimų grupė savo galutinį rezultatą – užpildytą darbo knygą – turės 

pateikti iki 2022 m. vasario 15 d.   

../../../../../../../../../../giedre.budvytiene/Downloads/www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLt1U_DE_70wcLbwjbYmdzKn7j1jbGT7c
mailto:misijanulis@am.lt
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinis-susitarimas-del-misku-pereina-i-paskutini-etapa-greitai-paaiskes-ilgalaikes-misku-politikos-kryptis
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Sektorin%C4%97s%20grup%C4%97s.pdf
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Tokiam susitarimui tinkamiausias būtų gyvų susitikimų formatas, tačiau, atsižvelgiant į 

esamą Covid-19 ligos situaciją ir siekiant aktyvaus dalyvavimo, bus organizuojami gyvi ir mišrūs 

(hibridiniai) susitikimai, kuriuose dalyvaus savo sričių specialistai, susibūrę iš skirtingų vietovių.  

Siekiant kokybiško darbo ir padėti surasti susitarimus, kiekvienai susitarimų grupei talkins 

Aplinkos ministerijos paskirti moderatoriai-mediatoriai. O sudėtingose situacijose padės 

papildomas nepriklausomas NMS konsultantas-derybininkas.  
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IS-932/657-IV-6 priedas 

 

KRIZEI GILĖJANT „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ SKOLINASI DAR 20 MLN. 

EURŲ, TAČIAU JŲ GALI UŽTEKTI TIK SAUSIUI 

 Edgaras Savickas 2022 m. sausio 6 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

„Vilniaus šilumos tinklai“ suderino dar vieną – 20 mln. eurų – paskolą iš SEB banko, 

patvirtina įmonės finansų direktorė Rasa Gudė. Ši skola prisidės prie jau anksčiau 

pasiskolintų 50 mln. eurų. Tačiau energijos išteklių kainų krizei gilėjant, numatyti ir 

alternatyvūs finansavimo modeliai.  

Finansų ministerijos atstovai „Delfi“ teigė, kad su bendrove bendrauja ir, esant reikalui, yra 

pasiruošę padėti. 

„Visgi apie konkrečią finansavimo formą dar kalbėti anksti“, – trečiadienį nurodė jie. 

Reaguoja į pokyčius 

R. Gudė „Delfi“ aiškino, kad 2021 metų vasarą pradėjo sparčiai augti gamtinių dujų, kurias 

akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“ naudoja šilumos energijos gamybai, kaina, o metų 

pabaigoje dujų kaina viršijo istorinius maksimumus. 

„Veikdama griežtai reguliuojamoje rinkoje, bendrovė neturi galimybių iškart reaguoti į kuro 

kainos augimą didindama parduodamos šilumos energijos kainą, todėl užsitęsęs gamtinių dujų 

brangimas pavojingai didina atotrūkį tarp įmonės pajamų ir sąnaudų kuro įsigijimui. Ši praraja esant 

tokiai situacijai energijos išteklių rinkoje yra neišvengiama – pagal galiojančią tvarką, gamtinių 

dujų kainų pokyčiai galutinėse šilumos kainose atsispindi tik po 2 mėnesių – remiantis Šilumos 

kainų nustatymo metodika, į galutinę šilumos kainą yra įskaičiuojamos prieš 2 mėnesius buvusios 

kuro kainos. Turint galvoje, kad įmonė kurą šilumos energijai gaminti perka mokėdama iškart, dėl 

rinkos dinamikos atsiradusį skirtumą įmonė privalo finansuoti pati. 

Staigiai kintančio finansinių resursų poreikio dinamiką puikiai iliustruoja toks pavyzdys: 

2021 metų gruodžio 16 dieną už gamtines dujas ateinančiai savaitei VŠT mokėjo 9,5 mln. eurų, po 

savaitės, 2021 metų gruodžio 23 dieną, už gamtines dujas ateinančiai savaitei jau sumokėjo 16,5 

mln. eurų, t. y. 74 proc. daugiau“, – dėstė ji. 

 Rasa Gudė 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/krizei-gilejant-vilniaus-silumos-tinklai-skolinasi-dar-20-mln-euru-taciau-ju-gali-uztekti-tik-sausiui.d?id=89124961
https://g2.dcdn.lt/images/pix/vilniaus-termofikacine-elektrine-83566183.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
https://www.delfi.lt/temos/seb
https://www.delfi.lt/temos/kainos
https://g4.dcdn.lt/images/pix/rasa-gude-89125021.jpg
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Įmonės atstovė nurodė, kad energijos išteklių kainų krizei trunkant jau kelis mėnesius, VŠT 

buvo priversta išnaudoti visus sukauptus resursus, taip pat ieškoti galimybių užsitikrinti 

finansavimą iš išorinių šaltinių. 

„Prieš prasidedant 2021–2022 metų šildymo sezonui, VŠT įvertino gamtinių dujų rinkos 

tendencijas ir planavo, kad dėl neigiamų tendencijų globalioje rinkoje ir reguliavimu apribotos 

galimybės iškart reaguoti į sparčiai augančias kuro kainas 2021–2022 metų šildymo sezono metu 

prireiktų apie 53 mln. eurų papildomų lėšų finansinių srautų balansavimui. Iš jų 20 mln. eurų sudarė 

nuosavos piniginės lėšos, dar 33 mln. eurų ketinta skolintis iš bankų. 

Situacijai rinkose prastėjant įmonė reagavo į būsimą neigiamą energijos išteklių kainos 

poveikį bendrovės klientams ir šilumos vartotojams pasiūlė mokėjimo atidėjimus už sąskaitas nuo 

2021 metų lapkričio iki šio šildymo sezono pabaigos. Skaičiuojama, kad tam įmonė turės skirti apie 

15 mln. eurų. 

Įvertinus ir šią aplinkybę, išorinio finansavimo poreikis išaugo iki 50 mln. eurų. VŠT 2021 

lapkričio bei gruodžio mėnesiais pasirašė atsinaujinančios kredito (overdraft) sutartis su SEB banku 

ir užsitikrino būtiną finansavimą“, – sakė R. Gudė. 

Dar viena banga 

2021 metų gruodžio antroje pusėje kilo dar viena energijos išteklių kainų augimo banga. 

„2021 metų gruodžio 21 dieną gamtinių dujų kaina pasiekė 140 eurų už megavatvalandę ir 

buvo daugiau nei 824 proc. didesnė už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamą 

vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą (17 eurų/MWh) per paskutinius 5 metus. Ir nors 

pastarosiomis savaitėmis dujų kaina svyruoja gana reikšmingai, bendras kainų lygis ir toliau kelis 

kartus viršija įprastus vidurkius. 

Todėl siekdama užsitikrinti reikiamą apyvartinių lėšų poreikį, VŠT suderino dar vieną 20 

mln. eurų paskolą iš SEB banko. Papildomų resursų turėtų pakakti užtikrinti sklandžiam įmonės 

veikimui sausio mėnesį, tačiau tuo pat metu ieškoma būdų pasinaudoti ilgalaikio finansavimo 

instrumentais, taip pat numatyti alternatyvūs finansavimo modeliai krizei gilėjant“, – sakė R. Gudė. 

Naujausios VŠT finansinės ataskaitos duomenimis, rugsėjo 30 dieną ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai bendrai siekė 45,413 mln. eurų. Tokia suma buvo dar iki 

paskolų iš SEB, tad šiuo metu VŠT skola gali viršyti daugiau nei 100 mln. eurų. 

Pagrindinis VŠT akcininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-miesto-savivaldybe
https://www.delfi.lt/
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ŠILDYMO KOMPENSACIJOS GAVIMAS APKARTO: NORĖDAMA GAUTI, IŠ BUTO 

TURI IŠDEKLARUOTI SŪNŲ 

 Raminta Rakauskė, 2022 m. sausio 7 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Šiaulių rajone gyvenanti Rasa sako, jog siekiant gauti kompensacijas dėl rekordiškai 

brangstančio šildymo, ji susidūrusi su nesklandumais. Moteris pasakoja, jog norėdama gauti 

kompensaciją ji neturi kitos išeities, kaip iš gyvenamosios vietos išdeklaruoti savo studentą 

sūnų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip vieną iš galimų šios problemos sprendimo 

būdų siūlo apsvarstyti galimybę, kad sūnus deklaruotų gyvenamąją vietą ten, kur iš tiesų 

faktiškai gyvena.  

Sulaukė staigmenos 

Į redakciją besikreipusi Rasa pasakojo gyvenanti Šiaulių rajone. Šiuo metu, kaip teigė, 

moteris yra nedirbanti ir esanti užsiregistravusi Užimtumo tarnyboje, taip pat turinti sūnų, kuris yra 

studentas ir gyvena kitame mieste. 

Kaip aiškino, remiantis skaičiuoklėmis, moteris pasiskaičiavusi, jog jai galėtų būti suteikta 

kompensacija už šildymą, tačiau čia ji teigė susidūrusi su problemomis. „Užpildžiau dokumentus 

kompensacijai gauti, suvedžiau viską, ko buvo prašoma, prisegiau studento pažymą, kad sūnus yra 

studijuojantis ir gyvenantis kitame mieste, ir man iš savivaldybės atrašė, kad tokiu atveju, nes abu 

esame deklaruoti tame pačiame bute, prašymą gauti kompensacijai privalo pateikti ir mano sūnus. 

Pasirodė keista, kodėl studentas turi pateikti prašymą kompensacijai. Mano sūnus yra dirbantis 

naktimis, o tai reiškia, kad jam pateikus prašymą, kompensacijos, tikriausiai, nebegausime. Esmė, 

kad jis čia, šiame bute, negyvena, o žiūrima taip, kad kiek bute yra deklaruota asmenų, tiek žmonių 

pajamas ir skaičiuoja“, – stebėjosi ji. 

Pasak Rasos, įstatymuose užsimenama, kad kompensacijai gauti studentai nėra įtraukiami 

tik tokiu atveju, jeigu studijuoja užsienyje. „Palaukite, o kaip tie, kurie mokosi Lietuvoje? 

Nesiskaito? Galiausiai išeina taip, kad norint gauti kompensaciją, savo sūnų turiu išdeklaruoti iš 

gyvenamo būsto. Bet kur jį išdeklaruoti? Palikti, kaip nedeklaruotą asmenį? Universitetas gi jo 

nedeklaruos kažkur“, – klausė ji. 

Pateikė paaiškinimą 

Dėl situacijos redakcija susisiekė su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Ministerija nurodė, kad būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijos teikiamos būste gyvenamąją vietą deklaravusiems bendrai gyvenantiems asmenims 

arba vieniems gyvenantiems asmenims. 

„Šiuo konkrečiu atveju, jeigu moters sūnus mokosi, dirba ir uždirba daugiau kaip 129 Eur, 

jis laikomas vienu gyvenančiu asmeniu ir į savo tėvų šeimos sudėtį neįskaitomas. Esant minėtai 

aplinkybei, skiriant kompensacijas turi būti nustatoma visų būste deklaravusių asmenų teisė į 

kompensacijas, taip pat vertinamos visų deklaravusių asmenų gaunamos pajamos. Tokiu atveju dėl 

kompensacijų skyrimo turėtų kreiptis tiek motina, tiek jos sūnus ir pateikti prašymą-paraišką ir kitus 

reikalingus dokumentus kompensacijoms gauti. Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius 

buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, savivaldybės administracijai suteikta teisė neteikti 

kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis 

asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste, bet jame faktiškai negyvena. Tai reiškia, kad tais 

atvejais, kai asmuo turi teisę į kompensacijas, tačiau deklaruotame būste negyvena ir nepatiria 

išlaidų, susijusių su būsto išlaikymu, savivaldybės administracija, įvertinusi aplinkybes, gali tokiam 

asmeniui kompensacijų neteikti. Teisė į kompensacijas šiuo konkrečiu atveju galėtų būti nustatoma 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/sildymo-kompensacijos-gavimas-apkarto-noredama-gauti-is-buto-turi-isdeklaruoti-sunu.d?id=89145869#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/temos/kompensacija
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tik pareiškėjai, kol bus išspręstas klausimas dėl sūnaus gyvenamosios vietos deklaravimo“, – sakė 

ministerijos atstovai. 

Teigiama, kad pagal gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, gyventojai turėtų 

deklaruoti savo gyvenamąją vietą, kurioje praleidžia daugiausiai laiko arba yra labiausiai su ja 

susiję. „Asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios 

vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, gali būti įtraukiami į gyvenamosios vietos nedeklaravusių 

asmenų apskaitą. Kadangi pareiškėja nurodo, kad jos suaugęs sūnus tuo adresu, kur deklaruota jo 

gyvenamoji vieta, negyvena, kaip vieną iš galimų šios problemos sprendimo būdų, siūlytina 

apsvarstyti galimybę, kad sūnus deklaruotų gyvenamąją vietą ten, kur faktiškai gyvena arba būtų 

įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą“, – komentavo specialistai. 

Taip pat, kaip tikino, svarbu pažymėti ir tai, kad, atsižvelgiant į realią asmens (šeimos) 

situaciją ir konkrečias aplinkybes, savivaldybės turi teisę teikti socialinę paramą ir kitais 

nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą ir kita), 

kai ši parama, susiklosčius sudėtingoms situacijoms, yra būtina. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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RENGINIAI 
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IS-932/657-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO_Seminarų ciklas „TVARI ORGANIZACIJA“ | LAVA 

 

Persiunčiame Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA informaciją apie organizuojamą 

nuotolinių seminarų ciklą „TVARI ORGANIZACIJA“ ir kvietimą dalyvauti profesionalus ir ne tik, 

besidominčius ir (ne)abejingus verslo organizacijų tvarumo klausimams. 

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad LŠTA nariams suteikiama  30 proc. nuolaida 14-os 

seminarų ciklo bilietams su kodu LSTA-30. 

Išsami informacija apie seminarus pateikiama žinutės apačioje bei prieduose. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

From: Tomas Jankus <tomas.jankus@asociacijalava.lt>  

Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:37 AM 
To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Kviečiame į seminarų ciklą „TVARI ORGANIZACIJA“ | LAVA 

 

Kolegos iš Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA organizuoja nuotolinį seminarų ciklą 

„TVARI ORGANIZACIJA“ ir kviečia dalyvauti profesionalus ir ne tik, besidominčius ir 

(ne)abejingus verslo organizacijų tvarumo klausimams.  

Atliekant Lietuvos rinkos tyrimą ir konsultuojantis su ekspertais, LAVA sudarė 14 seminarų ciklą 

(28 ak. val.), kuris yra orientuotas į aktualiausius verslo organizacijoms kylančius klausimus, 

susijusius su pirmaisiais ir ne tik tvarumo įgyvendinimo žingsniais, nustatant tvarumo strategines 

gaires, įvertinant įtaką suinteresuotosioms šalims, apskaičiuojant poveikį aplinkai, CO2 pėdsaką, 

pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir įtraukiant darbuotojus bei visą tai ir dar daugiau užfiksuojant 

organizacijos tvarumo ataskaitoje.   

PRANEŠĖJAI 

Seminarus ves 17 Lietuvoje ir užsienyje pripažintų patyrusių tvarumo ekspertų, kurie dalinsis 

realiais praktiniais pavyzdžiais apie tvarumo diegimą versle bei gerųjų praktikų taikymą savo 

organizacijoje.  

Pranešėjus rasite čia. 

ŽINIOS IR GEBĖJIMAI 

„TVARI ORGANIZACIJA“ seminarų ciklo dalyviai, pabaigę visą kursą, įgaus bazines organizacijų 

tvarumo įgyvendinimo žinias, kurias gebės praktiškai pritaikyti ir vystyti savo organizacijoje. Tai 

patvirtins Lietuvos atsakingo verslo asociacijos išduotas diplomas.  

• 14 seminarų, skirtų pagrindinėms organizacijų tvarumo temoms (temas rasite čia); 

• Esminiai žingsniai ir tvarumo suvokimas organizaciniu lygmeniu; 

• Gerosios tvarumo praktikos ir pavyzdžiai, diegiant tvarumo principus savo organizacijoje; 

SEMINARAI 

Seminarų ciklo pradžia – 2022 m. vasario 2 d.  

Trukmė – 3 mėn.  

Visi seminarai vyks kiekvieną trečiadienį nuotoliniu būdu 16:00-17:30 val. 

Dalyvių skaičius ribotas.  

mailto:info@lsta.lt
mailto:tomas.jankus@asociacijalava.lt
mailto:ramune@lsta.lt
https://asociacijalava.lt/pranesejai/
https://asociacijalava.lt/seminaru-ciklo-tvari-organizacija-temos/
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Seminarų ciklo kaina: 

• Vienam dalyviui – 990,00  EUR* (PVM netaikomas) 

• Kiekvienam papildomam (iki 5 asm.) tos pačios organizacijos dalyviui – 99,00 EUR** 

(PVM netaikomas) 

*LAVA nario atstovui (vienam asmeniui) dalyvavimas seminarų cikle yra nemokamas. 

**Kiekvienam papildomam (iki 4 asm.) tos pačios LAVA narės – organizacijos dalyviui taikoma 

50 % nuolaida.  

Jums suteikiame 30 proc. nuolaidą viso seminarų ciklo bilietams! Jūsų nuolaidos 

kodas: LSTA-30 (registracijos formoje nuolaidos kodą įvesti į nuolaidos laukelį). 

ĮSIGYTI SEMINARO CIKLO DALYVIO BILIETUS GALITE ČIA. 

Daugiau informacijos apie seminarus ir registraciją: 

https://asociacijalava.lt 

Kilus klausimų - kreiptis el. paštu seminarai@asociacijalava.lt arba telefonu 860505523 

 
Pagarbiai 

Tomas Jankus 

Lietuvos atsakingo verslo asociacija | LAVA  

El. p.: tomas.jankus@asociacijalava.lt 

Mob. nr. 86 05 05523 

 
14 seminarų 

Pradžia – 2022 m. vasario 2 d.  
Daugiau rasite čia. 

_______ 

 

Seminarų ciklas „TVARI ORGANIZACIJA“ | LAVA, papildoma informacija, TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-V-1-1 priedas 2022-01-10.zip). 
 

https://tickets.paysera.com/lt/event/seminaru-ciklas-tvari-organizacija
https://asociacijalava.lt/
mailto:seminarai@asociacijalava.lt
https://asociacijalava.lt/#start
mailto:tomas.jankus@asociacijalava.lt
https://asociacijalava.lt/lava-seminaru-ciklas-tvari-organizacija/
https://asociacijalava.lt/lava-seminaru-ciklas-tvari-organizacija/
https://lsta.lt/aktualijos/lava-seminaru-ciklas-tvari-organizacija/
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IS-932/657-VI-1 priedas 
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IS-932/657-VI-2 priedas 
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LŠTA INFO. Šilumos kainų pagal bendroves palyginamoji statistika 2021-12-01 ir 2020-12-01 
 

Gruodžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 6,69 ct/kWh (be PVM). Palyginus su lapkričio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 

15,54 proc., per metus (2021 m. gruodis / 2020 m. gruodis) – kilovatvalandės kaina didėjo 60,82 proc. 
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Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainos, su 9 proc. PVM       

    (duomenys atnaujinti 2021.12.01)      

Eil. 

Nr. 
  Įmonės pavadinimas 

Kaina galioja 

nuo 
  

Vienanarė 

šilumos 

kaina, 

ct/kWh 

Pastovioji 

dedamoji, 

ct/kWh 

Kintamoji 

dedamoji, 

ct/kWh 

Papildoma 

dedamoji, 

ct/kWh*  

PVM 9 

proc., 

ct/kWh 

Skirtumas 
ct/kWh 

Skirtumas 
proc. 

1. UAB "Akmenės energija" 2021-12-01   8,15 2,81 5,16 -0,49 0,67 3,02 59 

1. UAB "Akmenės energija" 2020-12-01   5,13 2,70 2,30 -0,29 0,42     

10. UAB "Jonavos šilumos tinklai" 2021-12-01   6,93 2,19 4,17 0,00 0,57 1,62 31 

10. UAB "Jonavos šilumos tinklai" 2020-12-01   5,31 2,19 2,25 0,43 0,44     

11. UAB "Kaišiadorių šiluma" 2021-12-01   7,84 3,43 3,98 -0,22 0,65 1,80 30 

11. UAB "Kaišiadorių šiluma" 2020-12-01   6,04 3,10 2,12 0,32 0,50     

12. AB "Kauno energija" 2021-12-01   5,30 1,88 3,71 -0,73 0,44 1,65 45 

12. AB "Kauno energija" 2020-12-01   3,65 1,88 1,94 -0,47 0,30     

13. UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2021-12-01   8,69 4,56 3,96 -0,55 0,72 1,93 29 

13. UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2020-12-01   6,76 4,45 2,25 -0,50 0,56     

14. AB "Klaipėdos energija" 2021-12-01   6,29 1,94 4,31 -0,48 0,52 1,16 23 

14. AB "Klaipėdos energija" 2020-12-01   5,13 1,94 3,08 -0,31 0,42     

15. UAB Kretingos šilumos tinklai 2021-12-01   8,99 4,02 4,18 0,05 0,74 2,47 38 

15. UAB Kretingos šilumos tinklai 2020-12-01   6,52 3,67 2,46 -0,15 0,54     

16. UAB "Lazdijų šiluma" 2021-12-01   8,03 3,88 3,49 0,00 0,66 1,11 16 

16. UAB "Lazdijų šiluma" 2020-12-01   6,92 3,88 2,34 0,13 0,57     

17. UAB "Litesko" fil. "Biržų šiluma" 2021-12-01   10,56 4,93 4,76 0,00 0,87 1,88 22 

17. UAB "Litesko" fil. "Biržų šiluma" 2020-12-01   8,68 4,93 3,03 0,00 0,72     

18. UAB "Litesko" fil. "Druskininkų šiluma" 2021-12-01   7,04 2,28 4,18 0,00 0,58 2,15 44 

18. UAB "Litesko" fil. "Druskininkų šiluma" 2020-12-01   4,89 2,28 2,21 0,00 0,40     

19. UAB "Litesko" fil. "Kelmės šiluma" 2021-12-01   8,22 4,51 3,03 0,00 0,68 1,18 17 

19. UAB "Litesko" fil. "Kelmės šiluma" 2020-12-01   7,04 4,51 1,95 0,00 0,58     

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2021-12-01   7,37 1,78 4,98 0,00 0,61 2,45 50 

2. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020-12-01   4,92 1,78 2,73 0,00 0,41     
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20. UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" 2021-12-01   9,05 3,10 5,20 0,00 0,75 2,86 46 

20. UAB "Litesko" fil. "Marijampolės šiluma" 2020-12-01   6,19 3,10 2,58 0,00 0,51     

21. UAB "Litesko" fil. "Telšių šiluma" 2021-12-01   7,40 2,53 4,54 -0,28 0,61 1,35 22 

21. UAB "Litesko" fil. "Telšių šiluma" 2020-12-01   6,05 2,53 3,30 -0,28 0,50     

22. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2021-12-01   5,53 2,10 2,97 0,00 0,46 1,42 35 

22. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" 2020-12-01   4,11 2,10 1,96 -0,29 0,34     

23. UAB "Molėtų šiluma" 2021-12-01   6,94 3,15 3,15 0,07 0,57 1,56 29 

23. UAB "Molėtų šiluma" 2020-12-01   5,38 3,20 1,95 -0,21 0,44     

24. UAB "Nemenčinės komunalininkas"**** 2021-12-01   12,89 2,45 9,38 0,00 1,06 5,88 84 

24. UAB "Nemenčinės komunalininkas"**** 2020-12-01   7,01 2,45 3,31 0,67 0,58     

25. UAB "Nemėžio komunalininkas" 2021-12-01   12,50 1,92 9,80 -0,25 1,03 7,48 149 

25. UAB "Nemėžio komunalininkas" 2020-12-01   5,02 1,87 3,52 -0,78 0,41     

26. UAB "Pakruojo šiluma" 2021-12-01   7,88 3,65 3,58 0,00 0,65 1,26 19 

26. UAB "Pakruojo šiluma" 2020-12-01   6,62 3,65 2,25 0,17 0,55     

27. UAB "Palangos šilumos tinklai" 2021-12-01   7,80 3,15 4,30 -0,29 0,64 2,46 46 

27. UAB "Palangos šilumos tinklai" 2020-12-01   5,34 2,43 2,55 -0,09 0,45     

28. AB "Panevėžio energija" 2021-12-01   5,94 2,09 3,42 -0,06 0,49 1,34 29 

28. AB "Panevėžio energija" 2020-12-01   4,60 2,09 2,23 -0,10 0,38     

29. UAB "Plungės šilumos tinklai" 2021-12-01   7,22 2,06 4,56 0,00 0,60 1,03 17 

29. UAB "Plungės šilumos tinklai" 2020-12-01   6,19 2,06 3,48 0,14 0,51     

3. UAB "Anykščių šiluma" 2021-12-01   7,47 3,99 4,24 -1,38 0,62 1,56 26 

3. UAB "Anykščių šiluma" 2020-12-01   5,91 3,37 2,78 -0,73 0,49     

30.   "Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija"  2021-12-01   13,98 0,40 12,43 0,00 1,15 10,43 294 

30.   "Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija"  2020-12-01   3,55 0,40 3,71 -0,85 0,29     

31. AB "Prienų šilumos tinklai" 2021-12-01   8,45 3,26 5,43 -0,94 0,70 2,52 42 

31. AB "Prienų šilumos tinklai" 2020-12-01   5,93 2,35 3,70 -0,61 0,49     

32. UAB "Radviliškio šiluma" 2021-12-01   6,69 2,98 3,16 0,00 0,55 1,57 31 

32. UAB "Radviliškio šiluma" 2020-12-01   5,12 2,98 1,85 -0,13 0,42     

33. UAB "Raseinių šilumos tinklai" 2021-12-01   6,89 3,48 2,84 0,00 0,57 0,58 9 

33. UAB "Raseinių šilumos tinklai" 2020-12-01   6,31 3,48 2,20 0,11 0,52     
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34. UAB "Skuodo šiluma" 2021-12-01   7,23 3,92 2,71 0,00 0,60 0,88 14 

34. UAB "Skuodo šiluma" 2020-12-01   6,35 3,92 2,04 -0,13 0,52     

35. UAB "Šakių šilumos tinklai" 2021-12-01   8,43 5,19 3,50 -0,96 0,70 0,72 9 

35. UAB "Šakių šilumos tinklai" 2020-12-01   7,71 5,19 2,43 -0,55 0,64     

36. UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" 2021-12-01   8,64 2,93 5,50 -0,50 0,71 2,94 52 

36. UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" 2020-12-01   5,70 2,93 2,80 -0,50 0,47     

37. AB "Šiaulių energija" 2021-12-01   6,67 2,04 4,32 -0,24 0,55 2,46 58 

37. AB "Šiaulių energija" 2020-12-01   4,21 2,04 1,91 -0,09 0,35     

38. UAB "Šilalės šilumos tinklai" 2021-12-01   5,86 2,50 2,97 -0,09 0,48 0,90 18 

38. UAB "Šilalės šilumos tinklai" 2020-12-01   4,96 2,73 1,82 0,00 0,41     

39. UAB "Šilutės šilumos tinklai" 2021-12-01   6,17 2,80 2,84 0,02 0,51 1,61 35 

39. UAB "Šilutės šilumos tinklai" 2020-12-01   4,56 2,31 1,87 0,00 0,38     

4.   "Balterma ir ko", UAB 2021-12-01   11,75 1,77 9,40 -0,39 0,97 6,45 122 

4.   "Balterma ir ko", UAB 2020-12-01   5,30 2,04 2,82 0,00 0,44     

40. UAB "Širvintų šiluma" 2021-12-01   6,98 3,09 3,31 0,00 0,58 1,97 39 

40. UAB "Širvintų šiluma" 2020-12-01   5,01 3,09 1,75 -0,24 0,41     

41. UAB Tauragės šilumos tinklai 2021-12-01   4,50 2,48 1,92 -0,27 0,37 -0,57 -11 

41. UAB Tauragės šilumos tinklai 2020-12-01   5,07 2,67 2,05 -0,07 0,42     

42. UAB "Trakų energija"  2021-12-01   11,53 2,99 7,59 0,00 0,95 5,12 80 

42. UAB "Trakų energija"  2020-12-01   6,41 2,99 2,89 0,00 0,53     

43. UAB „Ukmergės šiluma“ (Šventupės vartotojams) 2021-12-01   10,57 1,98 6,79 0,93 0,87     

43. UAB "Ukmergės šiluma" 2020-12-01   5,43 2,03 2,95 0,00 0,45     

44. 
UAB 

„Ukmergės šiluma“ (Ukmergės, Dukstynos ir 

Deltuvos vartotojams) 
2021-12-01   10,06 1,98 6,79 0,46 0,83     

45. UAB "Utenos šilumos tinklai" 2021-12-01   4,81 1,97 2,62 -0,18 0,40 0,89 23 

45. UAB "Utenos šilumos tinklai" 2020-12-01   3,92 2,08 1,86 -0,34 0,32     

46. UAB "Varėnos šiluma" 2021-12-01   6,91 3,47 3,36 -0,49 0,57 1,71 33 

46. UAB "Varėnos šiluma" 2020-12-01   5,20 3,08 2,23 -0,54 0,43     

47. VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2021-12-01   10,09 2,70 6,56 0,00 0,83 4,04 67 

47. VšĮ Velžio komunalinis ūkis 2020-12-01   6,05 2,70 2,85 0,00 0,50     
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48. UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" 2021-12-01   8,34 3,88 4,24 -0,47 0,69 1,90 30 

48. UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" 2020-12-01   6,44 3,88 2,40 -0,37 0,53     

49. AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-12-01   8,74 0,94 7,18 -0,10 0,72 4,78 121 

49. AB Vilniaus šilumos tinklai 2020-12-01   3,96 0,94 2,64 0,05 0,33     

5. UAB "Birštono šiluma" 2021-12-01   8,74 2,43 5,50 0,09 0,72 3,83 78 

5. UAB "Birštono šiluma" 2020-12-01   4,91 2,29 2,36 -0,15 0,41     

50. UAB "Visagino energija" 2021-12-01   8,29 1,84 5,98 -0,21 0,68 3,07 59 

50. UAB "Visagino energija" 2020-12-01   5,22 1,84 3,16 -0,21 0,43     

6. UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" 2021-12-01   6,62 1,16 4,91 0,00 0,55 1,27 24 

6. UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" 2020-12-01   5,35 1,16 3,58 0,17 0,44     

7. UAB Gren Joniškis 2021-12-01   8,77 4,47 3,93 -0,35 0,72 1,87 27 

7. UAB "Fortum Joniškio energija" 2020-12-01   6,90 3,68 2,65 0,00 0,57     

8. UAB Gren Švenčionys 2021-12-01   8,56 3,71 4,16 -0,02 0,71 3,02 55 

8. UAB "Fortum Švenčionių energija" 2020-12-01   5,54 3,08 2,00 0,00 0,46     

9. UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 2021-12-01   8,16 3,74 3,75 0,00 0,67 1,78 28 

9. UAB "Ignalinos šilumos tinklai" 2020-12-01   6,38 3,74 2,05 0,06 0,53     

* Ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+). 

** Tarybos vienašališkai nustatyta kaina. 
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IS-932/657-VI-3 priedas 

 

LŠTA 2022-01-240pirmadienio webinaras_Absorbciniai šilumos siurbliai_Kaune ir Klaipėdoje 

 

Kaip sutarėm: sausio 24 d. 14 val. LŠTA pirmadienio webinaras, kurio tema inovacinių projektų 

įgyvendinimas - absrobcinių šilumos siurblių diegimas šilumos gamybos objektuose: 

- AŠS Kauno Petrašiūnų katilinėje, kiti planuojami projektai (pranešėjas: Ernestas Verikas) 

- AŠS Klaipėdos RK, kiti planuojami projektai (pranešėjas: Darius Zakarauskas) 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options 

________ 

 

INFO_LŠTA 2022-01-03 d. vebinaro medžiaga_ katilinių įrenginių futeravimas 

 

Siunčiame sausio 3 d. vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro medžiagą: 

- UAB „Švykai“ pranešimas apie biokuro pakurų, garo ir vandens šildymo katilų bei kitų 

įrenginių futeruotės paslaugą, įrengimo ypatumus (  Futeruotė techninė prezentacija 

Svykai.pdf.  

- Vaizdo įrašas:  LŠTA webinaras_Švykai _ futeravimas ir kt. technologijos-

20220103_140231-Meeting Recording.mp4 

Kilus papildomiems klausimams, galite kreiptis į: Luką Fiodorovą (UAB „Švykai“ pardavimų ir 

marketingo vadovą) el.p. lukas.fiodorovas@svykai.lt tel. +370 665 80128 

 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

UAB „Švykai“ pranešimas apie biokuro pakurų, garo ir vandens šildymo katilų bei kitų įrenginių 

futeruotės paslaugą, įrengimo ypatumus Futeruotė techninė prezentacija Svykai.pdf. (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-VI-3-1 priedas 2022-01-

10.pdf). 

_________ 

 

LŠTA pirmadienio 2022-01-10 webinaras_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių sąlygų 

modernizuojamiems pastatams problematikos 

 

Š. m. sausio 10 d. (14 val). LŠTA šilumos tiekimo įmonių nuotolinis seminaras, kurio metų 

projektų ekspertas Valdas Narkūnas pristatys esamą problematiką dėl išduodamų modernizuojamų 

pastatų šilumos ir karšto vandens įrenginių prijungimo techninių sąlygų. Dažnu atveju nurodomi 

nekorektiški parametrai (pvz. slėgių skirtumas, paduodamos/grįžtamos temperatūros ) pagal kuriuos 

projektuotojams tampa neįmanoma suprojektuot šilumos punkto, parinkti reikiamos įrangos ir pnš.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRiNTM4OWMtZGYwNi00NDBhLThkYWItYzBiYWI1ODc3YTU2%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_ZTRiNTM4OWMtZGYwNi00NDBhLThkYWItYzBiYWI1ODc3YTU2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EaNcO04ZIrdEi6V6OW7stO4Bx4xRsc_FOwsxYCDrdAqyLQ?e=JaMxXO
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EaNcO04ZIrdEi6V6OW7stO4Bx4xRsc_FOwsxYCDrdAqyLQ?e=JaMxXO
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EaNcO04ZIrdEi6V6OW7stO4Bx4xRsc_FOwsxYCDrdAqyLQ?e=JaMxXO
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EZ5QPlkXgqlJn2JVuD3uugUBAJ3GqDAvKFBlJoPWvmYLIw?e=y49m2m
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EZ5QPlkXgqlJn2JVuD3uugUBAJ3GqDAvKFBlJoPWvmYLIw?e=y49m2m
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EZ5QPlkXgqlJn2JVuD3uugUBAJ3GqDAvKFBlJoPWvmYLIw?e=y49m2m
mailto:lukas.fiodorovas@svykai.lt
http://www.lsta.lt/
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Į susitikimą ypač kviečiame prisijungti šilumos tiekimo įmonių specialistus, užsiimančius 

projektavimu, tinklų techninių sąlygų išdavimu/derinimu. 
 

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 

________ 

 

Papildoma INFO. 2022-01-10_LŠTA nuotolinis pasitarimas dėl išduodamų šilumos tinklų techninių 

sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos 
 

AM pirmadienį negalės dalyvaut. O Vida prašė, kad jei kažko konkretaus norim  - tai viską siųst raštu, gali 
kaip tik dabar pakoreguot keičiamas Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles (pridedu 

projektą - koreguoja pagal mūsų prašymą Danfoss keltą problemą dėl slėgio perkryčio) 

 

From: Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>  
Sent: Thursday, January 6, 2022 3:45 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; 

vida.dzermeikiene@enmin.lt; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>; Marius 
Rimkevičius <marius.rimkevicius@am.lt>; Karolina Petniūnienė <karolina.petniuniene@am.lt> 

Subject: Ats.: KVIETIMAS_20220110_LŠTA nuotolinis pasitarimas_dėl išduodamų šilumos tinklų 

techninių sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos  

 

Dėkojame už kvietimą. Deja, šiuo laiku visų kolegų, kurie galėtų dalyvauti laikas iš anksto 

suplanuotas kitiems susitikimams. 

Turėtume artimiausią galimybę planuoti susitikimą sausio 12 d. nuo 15.00 val. arba sausio 18 d., 20 

d. antroje dienos pusėje. 

 
Pagarbiai,  

Dainius Čergelis  

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas 

Tel.: 8 616 98137 

El. paštas: dainius.cergelis@am.lt 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

___________________________________________  

 
Nuo: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Išsiųsta: 2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienis 15:38 

Iki: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; vida.dzermeikiene@enmin.lt 
<vida.dzermeikiene@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>; Dainius 

Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>; Marius Rimkevičius <marius.rimkevicius@am.lt>; Karolina Petniūnienė 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZhYzdjMmUtMTMwZS00YmY1LTk1NmQtYjJkZjczYjRmZGRm%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_ZjZhYzdjMmUtMTMwZS00YmY1LTk1NmQtYjJkZjczYjRmZGRm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:marius.rimkevicius@am.lt
mailto:karolina.petniuniene@am.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:marius.rimkevicius@am.lt


 

128 

<karolina.petniuniene@am.lt> 

Tema: KVIETIMAS_20220110_LŠTA nuotolinis pasitarimas_dėl išduodamų šilumos tinklų techninių 
sąlygų modernizuojamiems pastatams problematikos  

  

Kviečiame Aplinkos bei Energetikos ministerijų atstovus š.m. sausio 10 d. (pirmadienį) 14.00 val. 

dalyvauti LŠTA organizuojamame šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, 

kurio metų aptarsime problematiką dėl išduodamų modernizuojamų pastatų šilumos ir karšto 

vandens įrenginių prijungimo techninių sąlygų (pranešėjas: projektų ekspertas Valdas Narkūnas). 

Dažni atvejai, kai nurodomi nekorektiški parametrai (pvz. slėgių skirtumas, paduodamos/grįžtamos 

temperatūros ) pagal kuriuos projektuotojams tampa neįmanoma suprojektuot šilumos punkto, 

parinkti reikiamos įrangos ir pnš. 
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 
________ 

 

Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO  

17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų turi būti 

nepriklausomosios.“ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 

3. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „199. Slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti montuojami visuose šilumos punktuose. 

Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir 

pirmosios sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi 

būti jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

 4. Papildau 2351 punktu: 

 „2351. Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio 

perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį veikiantis 

slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine verte.“ 

 

Energetikos ministras     
*** 

mailto:karolina.petniuniene@am.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZhYzdjMmUtMTMwZS00YmY1LTk1NmQtYjJkZjczYjRmZGRm%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_ZjZhYzdjMmUtMTMwZS00YmY1LTk1NmQtYjJkZjczYjRmZGRm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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Projekto lyginamasis variantas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO  

17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali turi būti 

priklausomosios ir nepriklausomosios.“ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 

21. Vartotojų sistemos turi būti nepriklausomosios, jeigu jų veikimo zonoje yra tokios 

sąlygos: 

21.1. jeigu to reikia šilumos tiekimo tinklų hidrauliniam režimui (per didelis arba per mažas 

statinis slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose 

cirkuliuojančio vandens ir kt.); 

21.2. kai šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose. 

3. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „199. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, o slėgių skirtumas tarp tiekiamo 

ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 MPa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių 

Slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti montuojami visuose šilumos punktuose. Kai vartotojo 

sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios 

sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi būti 

jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

 4. Papildau 2351 punktu: 

 „2351.Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio 

perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį 

veikiantis slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine 

verte.“ 

 

Energetikos ministras    
 

 



 

130 

 

IS-932/657-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio 2022-01-06 d. nuotolinis pasitarimas EM_derinimui 

pateiktas ŠŪĮ pakeitimo įstatymo projektas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio 2022-01-06 d. nuotolinis pasitarimas_EM_derinimui 

pateiktas ŠŪĮ pakeitimo įstatymo projektas 

 

Kviečiame sausio 6 d. (ketvirtadienį) 15:15 val. į nuotolinį LŠTA vadovų pasitarimą, kurio metu 

su Energetikos ministerijos atstovais aptarsime/padiskutuosime viešam derinimui pateiktą Šilumos 

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

82, 181 straipsniais papildymo įstatymo projektą (pridedamas). 

Siekiant konstruktyvios diskusijos į susitikimą labai kviečiame taip pat prisijungti atsakingus 

įmonių specialistus. 

Iš Energetikos ministerijos susitikime planuoja dalyvauti: I. Žilienė, K. Švaikauskas, V. 

Dzermeikienė, V. Markevičius. 

 

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 

_________ 

 

p.s. daugiau informacijos: šios suvestinės IS-932_657-II-1-1 priedas 2022-01-10  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=dei8orr7q
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=dei8orr7q
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=dei8orr7q
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4MjY4MjUtYTUyNy00NGQ3LWE1NGUtY2MyZjIzMTVmMGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_ZDI4MjY4MjUtYTUyNy00NGQ3LWE1NGUtY2MyZjIzMTVmMGFh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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 AB „Šiaulių energija“ 2022-01-05 pranešimas.  

TN: tn  

 

AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ SKIRTA PARAMA VANDENS 

ŠILDYMO KATILUI REKONSTRUOTI 

 

 
 

Siekiant ir toliau mažinti aplinkos taršą bei atitikti Europos Parlamento ir tarybos 

direktyvos dėl išmetamų pramoninių teršalų reikalavimus, įsigaliosiančius nuo 2023 metų, AB 

„Šiaulių energija“, planuodama 2022 – 2023 metais įgyvendinti Pietinės katilinės vandens 

šildymo katilo PTVM-50 Nr.3 rekonstravimo projektą,  pateikė paraišką Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pagal priemonę: 

„Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ Klimato kaitos programos lėšoms gauti. 

Bendrovės tikslas - didinant šilumos gamybos efektyvumą ir mažinant neigiamą poveikį 

aplinkai modernizuoti Pietinės katilinės gamtinėmis dujomis kūrenamą vandens šildymo 

katilą, investicijos daliniam finansavimui panaudojant paramos lėšas. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. T1-344 patvirtintas paramos skyrimas šiam AB 

„Šiaulių energija“ investiciniam projektui. 

Bendra investicijos suma siekia 2,5 mln. eurų, paramos dydis apie 500 tūkst. eurų, už 

kuriuos bus rekonstruotas AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės gamtinių dujų katilas, 

naudojamas užtikrinti pikinį šilumos poreikį, įdiegtos taršos mažinimo priemonės bei padidintas 

katilo darbo efektyvumas. Atitinkamai sumažės gamtinių dujų sąnaudos bei išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis, per metus gaminant tą patį kiekį šilumos energijos. Skaičiuojama, 

kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės apie 100 t CO2e per metus.  

Tai – investicija į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalūs išteklių 

naudojimo ir taršos prevencijos metodai ir priemonės. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-05  

https://www.senergija.lt/naujienos/akcinei-bendrovei-siauliu-energija-skirta-parama-vandens-sildymo-katilui-rekonstruoti/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id195/pictures/0001_3-katilas_1641381105.jpg
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LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 24 2021-12-31 

TN: tn  

 

 

  
 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 24 2021-12-31, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-932/657-VI-6-1 priedas 2022-

01-10.pdf). 

https://www.lsd.lt/index.php?-1311284276
https://www.lsd.lt/index.php?-1311284276

