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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-934/659 

2022-01-20/2022-01-24 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-934/659-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022-01-18 informacija. Covid-19 valdymo priemonių naujienos, TN: tn. 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS 

2022 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-119 DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS 

VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI 

NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO 

GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO, TN: tn. 

• LŠTA pažyma 2022-01-21 DĖL DARBO ORGANIZAVIMO CŠT SEKTORIUJE NUO 

2022-01-24 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-1 priede pateikiama; 

• LŠTA rašto EM projektas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 IR 35 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS 

ĮSTATYMO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI. 

• LŠTA INFO. Sausio 20 d. ŠT įmonių vadovų nuotolinis ketvirtadienio pasitarimas tema ŠŪĮ 

įstatymo pataisos. 

• LŠTA įmonių 2022-01-20 d. pasitarimo aktualijos, 

• LŠTA INFO. Pastabos ŠŪĮ istatymo projektui po 2022-01-20 d. pasitarimo, 

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 su EM ir 

LŠTA siūlomais pakeitimais, 

o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 su 

EM ir LŠTA siūlomais pakeitimais ir Track Changes komentarais (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-II-1-1 priedas 2022-

01-24.doc). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-2 priede pateikiama:  

• VRM teikimas LRV dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ 

pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos 

https://koronastop.lrv.lt/lt/#naujienos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f9b59307a8311ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a4a4c440786e11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-w3jfdsge4
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Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ 

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-934/659-II-2-1 priedas 2022-01-

24.zip). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-3 priede pateikiama:  

• Grupės Seimo narių teikiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Projekto lyginamasis variantas ir 

Aiškinamasis raštas, TN: tn. 

• Grupės Seimo narių teikiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIVP-1299, Projekto lyginamasis 

variantas ir Aiškinamasis raštas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Ruošiamas NEKSVP atnaujinimo projektas - siūlymai dėl naujų 

dekorbanizacijos priemonių, (tiesioginės nuorodos pranešimo tekste). 

o Pavyzdinė Excel forma (su galimais pavyzdžiais kiekvienam priemonės tipui) (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-II-4-1 

priedas 2022-01-24.xls). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-5 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Investiciniai projektai +RRF, 

• LŠTA 2021-05-12 raštas EM Nr. 49 DĖL RRF PLANO PRIEMONIŲ, SKATINANČIŲ 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ ELEKTROS 

ENERGIJOS GAMYBAI ir EM 2021-06-03 raštas/atsakymas LŠTA Nr. (10.9-08Mr)3-

1042 DĖL ALTERNATYVIŲ TECHNOLOGIJŲ SKATINIMO GALIMYBIŲ 

EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-6 priede pateikiama:  

• Plungės ŠT. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (pastaba). 

o GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 

(nauja redakcija) ir VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-933/658-II-8-1 

priedas 2022-01-17.zip), TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-934/659-II-7 priede pateikiama:  

• AB „Šiaulių energija“ 2022-01-19 raštas LŠTA Nr. SD-201 DĖL ENERGETIKOS 

VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ 

KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO, 

• VERT 2022-01-21 derinimo raštas EM Nr. R2-(KA)-409 dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. 

spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų 

energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7658a7a0786e11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=f752571b-fc24-45b4-b394-a860e5ceb315
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63f5af70779911ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=52334a2f-bc01-42db-a717-dac690803286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/43c9d0c079f911ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=hxewtosyy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
https://lsta.lt/protokolai/2022-01-17-posedis-nr-933-658/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3fc6c3317ab611ecb2fe9975f8a9e52e
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Šio skyriaus IS-934/659-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-01-18 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

• Baltpool 2022-01-21 prenešimas. Pranešimas dėl galimų biokuro pristatymo trukdžių. TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl tinklų apsaugos zonų planų rengimo termino laikymosi 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-19 pranešimas. VERT nustatė kriterijus, kurie leis nustatyti mažareikšmius 

administracinius nusižengimus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-17 raštas AM Nr. 07 DĖL STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO 

NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PAKEITIMO, TN: tn.   

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-5 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ 2022-01-17 raštas Nr. SD-178 VERT, kopija LŠTA DĖL 

INFORMACIJOS PATEIKIMO. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-18 raštas Nr. 08 LR energetikos ministerijai, LR aplinkos ministerijai, 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėms, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Energijos išteklių biržos operatoriui „Baltpool“, Asociacijai LIBIOMA DĖL SM3 

KOKYBĖS BIOKURO NAUDOJIMO SKATINIMO, TN: tn,   

o Rašto priedas Pažyma „Biokuro katilų eksploatavimo problemos dėl medienos skiedros 

kuro kokybės“ ir 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-934/659-III-6-1 priedas 2022-01-24.zip). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-7 priede pateikiama  

• INFO_ES ministrų laiškas EK dėl biomasės tvarumo kriterijų, TN: tn, 

• LŠTA 2022-01-21 INFO. ŠIAURĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALYS PERSPĖJA DĖL 

NERACIONALIŲ NAUJŲ TVARUMO KRITERIJŲ BIOMASEI, TN: tn, 

• Bioenergy provisions in the renewable energy directive (RED), TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-8 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-20 raštas/paklausimas AM Nr. 09 DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ 

GRIOVIMO PRAKTIKOS, VADOVAUJANTIS  STR 1.01.08:2002, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-9 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. EMC programos derinimas (šiluma), TN: tn, 

o EMC 2022-01-20 teikimas LŠTA Nr. SD/22-003 Dėl šilumos sektoriaus energetikos 

darbuotojų mokymo programos suderinimo ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių 

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrintojo 

energetikos darbuotojo mokymo programa TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-III-9-1 priedas 2022-01-24.zip). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-10 priede pateikiama  

https://www.baltpool.eu/lt/
https://preview.mailerlite.com/c8c0s9g1h8/1868111117113365893/d2b7/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-19/vert-nustate-kriterijus-kurie-leis-nustatyti-mazareiksmius-administracinius-nusizengimus.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220117_LSTA_07_AM_delSTR_energ_naudingumas-VL.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220118_08_LSTA_info_institucijom_apie-atlikta-tyrima_SM3_deginimasVL.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220118_08_LSTA_info_institucijom_apie-atlikta-tyrima_SM3_deginimasVL.zip
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220120_LSTA_09_rastas-AM_del_tinklu_nugriovimo-002-VL.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220120_EMC_priedas_Pastatu_oro_kondic_sist_energ_efekt_tikrint_progr.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220120_EMC_priedas_Pastatu_oro_kondic_sist_energ_efekt_tikrint_progr.zip
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• LRS nario Gintaro Palucko 2022-01-20 raštas LŠTA Nr. SN(P4)-S-2 DĖL VĖLAVIMO 

ATSISKAITYTI UŽ ŠILDYMĄ STATISTIKOS. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-III-11 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Delfi PAKLAUSIMAS. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-1 priede pateikiama:  

• AM 2022-01-18 pranešimas. Seimas svarstys Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, 

ištaisančias prieštaravimą Konstitucijai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-2 priede pateikiama  

• IKI 2030 M. VILNIUS PLANUOJA ATSISAKYTI ŠILDYMO DUJOMIS: TIKINA, KAD 

ŠILDYMAS DĖL TO BUS TIK PIGESNIS, 2022 m. sausio 18 d. 14:37 Daiva Ausėnaitė 

www.delfi.lt. Laida „Ateities karta“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-3 priede pateikiama 

• EM 2022-01-19 pranešimas. Vandenilio erai Lietuvoje klojami pirmieji pamatai – 

pradedamos rengti nacionalinės vandenilio plėtros gairės, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-4 priede pateikiama 

• LRT TRUMPAI. COVID-19 UGDYMO ĮSTAIGOSE: ATNAUJINTI IZOLIACIJOS 

ALGORITMAI, www.LRT.lt, 2022.01.19, TN: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje 

/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-atnaujinti-izoliacijos-algoritmai,. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-5 priede pateikiama 

• KOSMINES SĄSKAITAS UŽ ŠILDYMĄ GAVĘ VILNIEČIAI: ŠILDOME NE TIK 

NAMUS, BET IR ORĄ, Iveta Danieliūtė, 2022-01-20, www.lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-6 priede pateikiama 

• YRA BŪDŲ GEROKAI SUMAŽINTI ŠILUMOS SĄSKAITAS 2022-01-23 Alfredas 

Zdramys https://kauno.diena.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-IV-7 priede pateikiama 

• ŠILDYMO KAINOMS TUŠTINANT PINIGINES, SIŪLO PIGESNĘ ALTERNATYVĄ, 

2022 m. sausio 22 d. Sigutė Limontaitė www.delfi.lt, TN: tn.  

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-934/659-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_tarptautinis vebinaras_2022-01-20_Sustainable Heating and Cooling January 

20. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-V-2 priede pateikiama 

• LEI INFO_Dėl viešosios konsultacijos. Studijos pristatymas. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-V-3 priede pateikiama 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-svarstys-atlieku-tvarkymo-istatymo-pataisas-istaisancias-priestaravima-konstitucijai
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/iki-2030-m-vilnius-planuoja-atsisakyti-sildymo-dujomis-tikina-kad-sildymas-del-to-bus-tik-pigesnis.d?id=89185925
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vandenilio-erai-lietuvoje-klojami-pirmieji-pamatai-pradedamos-rengti-nacionalines-vandenilio-pletros-gaires
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje%20/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-atnaujinti-izoliacijos-algoritmai
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje%20/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-atnaujinti-izoliacijos-algoritmai
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/01/20/news/kosmines-saskaitas-uz-sildyma-gave-vilnieciai-sildome-ne-tik-namus-bet-ir-ora-22110651
https://kauno.diena.lt/autoriai/alfredas-zdramys
https://kauno.diena.lt/autoriai/alfredas-zdramys
https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/yra-budu-gerokai-sumazinti-silumos-saskaitas-1060342
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-tustinant-pinigines-siulo-pigesne-alternatyva.d?id=89247517


 

5 

• LŠTA INFO_Nuotolinis seminaras „ŽALIEJI PIRKIMAI PAPRASTAI“ 02.01 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-934/659-VI-1 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA 2022-01-17 vebinaro medžiaga_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra 

(tiesioginės nuorodos tekste), 

o Lektoriaus KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičiaus skaidrės Biokuro katilinės LŠTA 2022-

01-17.pdf (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

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

934/659-VI-1-1 priedas 2022-01-24.pdf). 

• LŠTA INFO. Pirmadienio 2022-01-24 webinaras Absorbciniai šilumos siurbliai Kaune ir 

Klaipėdoje 

 

Šio skyriaus IS-934/659-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-01-24 Pasitarimas dėl EM rengiamo TA projekto_dėl slėgio skirtumo 

reguliatorių ŠP 

o 2022-01-24 Pasitarimui dėl EM rengiamo TA projekto_dėl slėgio skirtumo reguliatorių 

ŠP teikiama medžaga (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-934/659-VI-2-1 priedas 2022-01-24.zip).. 

 

Šio skyriaus IS-934/659-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA diskusija dėl 6 metodo taikymo praktikos, 

o Diskusijos dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-934/659-VI-3-1 priedas 2022-01-24.zip). 

 

Šio skyriaus IS-934/659-VI-4 priede pateikiama 

• Siemtecha info. Pristatome pačių universaliausių nešiojamų debitomačių seriją FLUXUS 

F/G60X, 

o FLUXUS® F/G60X BUKLETAS (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-934/659-VI-4-1 priedas 2022-01-24.PDF) 

 

Šio skyriaus IS-934/659-VI-5 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 1 2022-

01-14 TN: tn (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 1 

2022-01-14 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-934/659-VI-5-1 priedas 2022-01-24.PDF) 

https://www.lsd.lt/index.php?-1056018942
https://www.lsd.lt/index.php?-1056018942
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IS-934/659-I-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Covid-19 valdymo priemonių naujienų suvestinė 

 

Nuo šiandien t. y, sausio 17 d., iki septynių dienų trumpinamas izoliacijos terminas 

gyventojams, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Izoliacija bus taikoma tik 

kartu gyvenantiems bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėjusiems asmenims. Izoliuotis privalės 

visi asmenys, nepaisant jų imunizacijos statuso, t. y. ir paskiepyti žmonės, išimtis bus taikoma tik ne 

anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims. Liga turi būti patvirtinta 

teigiamu PGR ar greituoju antigeno tyrimu, aliekamo laboratorijoje, rezultatu.  

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su 

sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei 

metro atstumu. Šių sąlytį turėjusių asmenų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui 

(NVSC) turės pateikti darbdaviai. 

Izoliuotis nereikės ir socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės arba per didesnį atstumą 

kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo 

ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą 

kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų. 

Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo 

pažymėjimas, nuo pirmadienio dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Gyventojas 

turės pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu 

paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. 

Visi vyresni nei šešių metų amžiaus gyventojai, viešuosiuose renginiuose privalo naudoti 

FFP2 lygio respiratorius, medicininės kaukės netinką. 

 

LRV 2022-01-18 INFORMACIJA. COVID. 

TN: tn  

 

Dėl sąlyčio su COVID-19 sergančiaisiais ir atvykusiems iš užsienio izoliuotiems asmenims 

nedarbingumo pažymėjimus išduos NVSC 

2022 m. Sausio 17 d. 

 

Pasikeitus izoliacijos bei nedarbingumų išdavimo tvarkai, nedarbingumo pažymėjimus 

izoliuotiems asmenims nuo šio pirmadienio išduos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 

(NVSC). Iki šiol sąlytį su COVID-19 sergančiaisiais turėjusiems arba iš užsienio grįžusiems 

asmenims privalomos izoliacijos atveju nedarbingumo pažymėjimą išduodavo šeimos gydytojai po 

to, kai NVSC pateikdavo jiems pažymas apie privalomą izoliaciją. Nuo šiol tokių pažymų 

nebelieka, o sąlytį turėję asmenys, taip pat iš užsienio grįžę asmenys, kuriems privaloma izoliuotis, 

dėl nedarbingumo turi kreiptis į NVSC patys.  

Asmenys, kuriems privaloma izoliuotis dėl to, kad jie turėjo sąlytį su sergančiuoju arba jie 

atvyko iš užsienio valstybės, iš kurios atvykus privaloma izoliuotis, iki šiol apie tai, kad jiems 

izoliacijos laikotarpiu reikia  nedarbingumo, pažymėdavo atitinkamose anketose – sąlytį turėjusiojo 

bei keleivio anketoje.  

Pagal naujausius reikalavimus, apie nedarbingumo poreikį žymėti anketose galimybės 

nebelieka. Nuo sausio 17 d. tuo atveju, jei asmuo privalės izoliuotis ir jam bus reikalingas 

nedarbingumo pažymėjimas, dėl jo  turės kreiptis į NVSC. Rekomenduojama tai daryti užpildant 

elektroninę formą per paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt, kadangi 

izoliuoti asmenys negali fiziškai lankytis viešose vietose. 

Susirgusiesiems būtina pildyti atvejo anketą 

Visi COVID-19 susirgę asmenys turi pildyti atvejo anketą ir joje nurodyti kartu gyvenančius 

asmenis. „Tik įtraukus sąlytį turėjusius asmenis į izoliuotų asmenų sąrašą, jiems bus galima išduoti 

http://www.epaslaugos.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/#naujienos
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nedarbingumo pažymėjimą pagal pateiktą prašymą. Jeigu asmuo kreipsis dėl nedarbingumo, tačiau 

jo nebus izoliuotų asmenų registre, pažymėjimo išduoti negalėsime. Tam, kad sąlytį turėjęs asmuo 

atsirastų izoliuotų asmenų sąraše, susirgusysis turi užpildyti epidemiologinę atvejo anketą ir joje 

pateikti informaciją apie šeimos narius, kurie turi izoliuotis, o šie savo ruožtu turės užpildyti iš 

NVSC SMS žinute gautą anketą“,  – paaiškina Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius vedėja, laikinai 

vykdanti direktoriaus funkcijas Giedrė Aleksienė.  

Svarbu, kad dėl nedarbingumo pažymėjimo į NVSC būtina kreiptis iki izoliacijos termino 

pabaigos.  

Atkreipiame dėmesį, kad kaip ir iki šiol, taip ir toliau lieka galioti nuostata, kad iš užsienio 

atvykusiems izoliuojamiems asmenims, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ir už jį mokama 

išmoka tik tais atvejais, jeigu kelionės tikslas yra susijęs su darbo reikalais. Tad atostogų ar kitais 

tikslais užsienyje lankęsi asmenys negali gauti apmokamo nedarbingumo pažymėjimo privalomos 

izoliacijos laikotarpiui. Jiems suteikiama medicininė pažyma, kurią jie gali pateikti darbdaviui ir 

pateisinti nebuvimą darbe.  

Primename, kad pagal naujausius izoliacijos taisyklų pakeitimus, izoliuotis privalo kartu 

gyvenantys bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėję asmenys, nepaisant imunizacijos statuso, t. y. 

ir paskiepyti žmonės. Išimtis taikoma tik ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga 

persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, 

atliekamo laboratorijoje, rezultatu).  

Izoliacijos trukmė – 7 dienos nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR 

tyrimo atlikimo dienos, kai sąlytis buvo su kartu gyvenančiu asmeniu. Turėjusiems sąlytį darbo 

vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos. 

Atskiros taisyklės taikomos asmens sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas 

teikiančiose įstaigose bei stacionariose ir nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose 

su apgyvendinimu susijusias paslaugas, ugdymo įstaigoms. 

Klausimai-atsakymai apie nedarbingumų išdavimą: 

Kas gali (turi) kreiptis į NVSC dėl nedarbingumo pažymėjimo dėl privalomos 

izoliacijos?  

Nedarbingumo pažymėjimą dėl privalomos izoliacijos gali gauti tik izoliuoti asmenys, 

įtraukti į izoliuotų asmenų sąrašą, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19  (šeimos nariai, kiti 

kartu, gyvenantys asmenys, bendradarbiai, kurie turėjo didžiausią riziką, t. y. su sergančiu asmeniu 

buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu.) 

arba atvykę iš užsienio valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis pagal COVID-19 paveiktų 

šalių sąrašą (nuoroda). 

Kaip asmenys įtraukiami į izoliuotų asmenų sąrašą?  

Izoliacija sąlytį turėjusiems asmenims paskiriama tik po to, kai susirgęs asmuo pateikia 

informaciją apie juos užpildydamas epidemiologinę anketą https://atvejis.nvsc.lt . Tuomet 

nurodytiems sąlytį turėjusiems asmenims išsiunčiamos SMS žinutės, kuriose pateikiama nuoroda į 

kitą anketą, kurią būtina užpildyti tam, kad asmuo būtų įtrauktas į sąlytį turėjusių asmenų sąrašą. 

Asmenys, atvykę iš užsienio valstybių, iš kurių atvykus privaloma izoliuotis pagal COVID-19 

paveiktų šalių sąrašą (nuoroda), į izoliuotų asmenų sąrašą įtraukiami po to, kai jie užpildo keleivio 

anketą https://keleiviams.nvsc.lt ir joje nepažymi, kad jiems taikoma izoliacijos išimtis. 

Ką daryti, jeigu kreipiausi į NVSC dėl nedarbingumo pažymėjimo, tačiau gavau 

atsakymą, kad manęs nėra izoliuotų asmenų sąraše?  

Paprašykite, kad susirgęs asmuo (jūsų šeimos narys) užpildytų atvejo anketą 

https://atvejis.nvsc.lt ir pateiktų informaciją apie jus kaip turėjusį sąlytį. Jeigu susirgo vaikas, atvejo 

anketą už jį užpildykite patys ir save nurodykite kaip sąlytį turėjusį. Kai gausite SMS žinutę, 

paspauskite joje esančią nuorodą ir užpildykite kitą (sąlytį turėjusio asmens) anketą.   

Kas turi pildyti atvejo anketą, jeigu suserga vaikas?  

Už nepilnamečius vaikus atvejo anketą pildo tėvai / globėjai. 

Ar COVID-19 sergantys asmenys dėl nedarbingumo taip pat turi kreiptis į NVSC?  

Ne, sergantys asmenys dėl nedarbingumo turi kreiptis į savo šeimos gydytoją 

https://atvejis/
https://keleiviams/
https://atvejis/
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Kokiu būdu galiu pateikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo?  

Rekomenduojama prašymus teikti užpildant elektroninę formą per paslaugų portalą – 

Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt, kadangi izoliuoti asmenys negali fiziškai 

lankytis viešose vietose. 

Tiesiogines nuorodas į šiuos prašymus galima rasti šiame NVSC interneto svetainės 

puslapyje nvsc.lrv.lt/nedarbingumas 

Kiti prašymų pateikimo būdai 

Ką daryti jeigu nesinaudoju elektroninėmis pasirašymo priemonėmis, reikalingomis 

prašymui pateikt?  

Kiti prašymų pateikimo būdai 

 

Atnaujinama izoliacijos tvarka: trukmė mažinama iki savaitės, tačiau izoliuotis turės visi 

turėję sąlytį artimoje aplinkoje 

2022 m. Sausio 14 d. 

 

Nuo pirmadienio, sausio 17 d., iki septynių dienų trumpinamas izoliacijos terminas 

gyventojams, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Izoliacija bus taikoma tik 

kartu gyvenantiems bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėjusiems asmenims. Izoliuotis privalės 

visi asmenys, nepaisant jų imunizacijos statuso, t. y. ir paskiepyti žmonės, išimtis bus taikoma tik 

ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta 

teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu).  

Atskiros taisyklės numatytos asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigoms, 

teikiančioms su apgyvendinimu susijusias paslaugas, bei ugdymo įstaigoms.  

Atsižvelgiant į augantį COVID-19 ligos atvejų skaičių, vis svarbesnis tampa pačių 

gyventojų sąmoningumas. Siekiant užtikrinti tinkamą šios ligos valdymą, raginame gyventojus, 

kuriems patvirtinta COVID-19 liga, pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) ir joje nurodyti 

sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis. 

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su 

sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei 

metro atstumu. Šių sąlytį turėjusių asmenų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui 

(NVSC) turės pateikti darbdaviai. 

Izoliuotis nereikės ir socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės arba per didesnį atstumą 

kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo 

ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą 

kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų. 

Jeigu gyventojas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacijos laikas bus 

skaičiuojamas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo 

dienos. Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas bus skaičiuojamas 

nuo paskutinio kontakto dienos.  

7 dienų izoliacijos terminas bus taikomas nuo pirmadienio naujai izoliuojamiems žmonėms, 

o gyventojai, kuriems anksčiau buvo skirta 10 dienų izoliacija, dėl jos sutrumpinimo turės kreiptis į 

NVSC. 

Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo 

pažymėjimas, nuo pirmadienio dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Gyventojas 

turės pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu 

paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. 

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai 

izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant 

su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys 

neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su 

kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, 

http://nvsc.lrv.lt/nedarbingumas
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai
https://atvejis.nvsc.lt/
http://www.epaslaugos.lt/
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laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketą. 

Primename, kad COVID-19 liga susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia 

šeimos gydytojas. Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus gyventojai turėtų registruotis 

tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 

Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją.  

Įsakymą galite rasti čia. 

Asmens sutikimo būti izoliuotam formą galite rasti čia. 

 

 

Atnaujinama izoliacijos tvarka: trukmė mažinama iki savaitės, tačiau izoliuotis turės visi 

turėję sąlytį artimoje aplinkoje 

2022 m. Sausio 14 d. 

 

Nuo pirmadienio, sausio 17 d., iki septynių dienų trumpinamas izoliacijos terminas 

gyventojams, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Izoliacija bus taikoma tik 

kartu gyvenantiems bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėjusiems asmenims. Izoliuotis privalės 

visi asmenys, nepaisant jų imunizacijos statuso, t. y. ir paskiepyti žmonės, išimtis bus taikoma tik 

ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta 

teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu).  

http://www.1808.lt/
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14_Ministro_isakymas_del_izoliavimo%20tvarkos.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14_Izoliavimo%20taisykles_priedai.pdf
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Atskiros taisyklės numatytos asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigoms, 

teikiančioms su apgyvendinimu susijusias paslaugas, bei ugdymo įstaigoms.  

Atsižvelgiant į augantį COVID-19 ligos atvejų skaičių, vis svarbesnis tampa pačių 

gyventojų sąmoningumas. Siekiant užtikrinti tinkamą šios ligos valdymą, raginame gyventojus, 

kuriems patvirtinta COVID-19 liga, pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) ir joje nurodyti 

sąlytį turėjusius  kartu gyvenančius asmenis. 

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su 

sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei 

metro atstumu. Šių sąlytį turėjusių asmenų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui 

(NVSC) turės pateikti darbdaviai. 

Izoliuotis nereikės ir socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės arba per didesnį atstumą 

kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo 

ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą 

kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų. 

Jeigu gyventojas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacijos laikas bus 

skaičiuojamas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo 

dienos. Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas bus skaičiuojamas 

nuo paskutinio kontakto dienos.  

 

 

https://atvejis.nvsc.lt/
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7 dienų izoliacijos terminas bus taikomas nuo pirmadienio naujai izoliuojamiems žmonėms, 

o gyventojai, kuriems anksčiau buvo skirta 10 dienų izoliacija, dėl jos sutrumpinimo turės kreiptis į 

NVSC. 

Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo 

pažymėjimas, nuo pirmadienio dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Gyventojas 

turės pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu 

paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. 

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai 

izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant 

su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys 

neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su 

kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, 

laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketą. 

Primename, kad COVID-19 liga susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia 

šeimos gydytojas. Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus gyventojai turėtų registruotis 

tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. 

Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją.  

Įsakymą galite rasti čia. 

Asmens sutikimo būti izoliuotam formą galite rasti čia. 

  

Nuo pirmadienio renginiuose uždarose erdvėse privaloma dėvėti respiratorius 

2022 m. Sausio 14 d. 

 

Siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos Omikron plitimą, jau nuo 

ateinančios pirmadienio, sausio 17 d., visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei 

renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio 

kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.  

Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos 

būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu 

atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

Pažymime, kad renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę 

viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių. 

Be to, renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams 

respiratorius bei iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių 

dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti 

salėje. Be to, prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne 

mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) žiūrovams ar dalyviams apie tai, kad renginio metu 

privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje. 

Dėvėti respiratorius ar arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną vyresniems nei 6 metų žiūrovams ar dalyviams rekomenduojame ir tokiu 

atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 

metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo 

sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba 

asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), 

globėjus). 

Sparčiai plintant koronaviruso atmainai Omikron, rekomenduojame gyventojams visada 

atsakingai įvertinti būtinybę dalyvauti renginiuose ar juos organizuoti, ypač tokius, kuriose 

susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių. Renginius 

patariame organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.  

Primename, kad renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms: 

• kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu; 

http://www.epaslaugos.lt/
http://www.1808.lt/
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14_Ministro_isakymas_del_izoliavimo%20tvarkos.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14_Izoliavimo%20taisykles_priedai.pdf
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• turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

• gavus teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą (registruotis PGR tyrimo 

atlikimui). 

Už visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos 

norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą, taip pat už Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar 

pažeidimą asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 

eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–6000 eurų 

bauda. 

Sprendimą galite rasti čia. 

 

Izoliacija atvykstantiems iš užsienio trumpinama iki septynių dienų 

2022 01 14 

 

 
 

Kitą savaitę, sausio 17–23 d., galios toks pat paveiktų šalių sąrašas, kaip šią savaitę. Tai 

reiškia, kad visos pasaulio šalys lieka raudonoje ir pilkoje zonoje, o iš užsienio atvykstantiems 

nepasiskiepijusiems ir nepersirgusiems (arba sirgusiems anksčiau nei prieš 180 dienų) 

asmenims prieš pat kelionę būtina atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos, o atvykus į Lietuvą 

izoliuotis. Izoliacijos terminas nuo šiol bus ne 10 dienų, o 7 dienos nuo atvykimo į Lietuvos 

Respubliką.  

Sausio 17 d. įsigaliojus atnaujintoms tyrimų ir izoliacijos taisyklėms, rekomenduojamas 

PGR tyrimas atvykstantiems iš raudonos arba pilkos zonos šalių nebus atliekamas mobiliuose 

punktuose ir jam nebus registruojama Karštąja linija 1808. Iš šios zonos atvykstantiems 

keliautojams bus rekomenduojama ne vėliau kaip trečią dieną po atvykimo savo lėšomis atlikti PGR 

tyrimą arba greitąjį antigeno testą. Gyventojai turėtų patys pasirinkti tyrimus atliekančią gydymo 

įstaigą arba laboratoriją ir joje registruotis. 

Iš geltonos zonos šalių atvykstantys keliautojai nebus tiriami valstybės lėšomis 3-5 dieną po 

atvykimo. Jiems taip pat bus rekomenduojama ne vėliau kaip trečią dieną po atvykimo atlikti PGR 

tyrimą arba antigeno testą savo lėšomis. 

Asmenimis, turėjusiais sąlytį, kuriems taikoma su kelionėmis susiję reikalavimai, nuo šios 

bus laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į 

Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos 

(toliau – asmenys, grįžę iš užsienio). Anksčiau šis terminas buvo 14 dienų.  

Siekiant sumažinti infekcijos plitimo riziką keliaujantiems, rekomenduojama laikytis 

prevencijos priemonių visos kelionės metu, taip pat esant oro/jūrų uostuose, autobusų stotyse ir pan. 

(vengti minios, išlaikyti saugų atstumą, dėvėti kaukes ir pan.), nekeliauti, jei asmeniui pasireiškia 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomai. 

Paveiktų šalių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną penktadienį ir įsigalioja artimiausią 

pirmadienį. Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) žemėlapiais, 

užsienio valstybės yra skirstomos į skirtingų spalvų zonas, kurioms galioja atitinkami reikalavimai. 

Lietuvoje sudaromame paveiktų šalių sąraše šalis priskiriama konkrečios spalvos grupei pagal 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2022-01-14%20Rengini%C5%B3%20OV%20pakeitimas.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
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labiausiai paveikto šalies regiono spalvą. Trečiosios šalys, kurios neteikia duomenų ECDC, patenka 

į pilkąją zoną. 

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, 

valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. 

Užsieniečių (atvykstančių iš trečiųjų šalių) atvykimo į Lietuvą išimtys yra nustatytos minėto 

nutarimo 2.3. papunktyje. Daugiau informacijos, susijusios su valstybės sienos kirtimu ar 

užsieniečių atvykimu teiraukitės Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (interneto svetainė 

http://www.pasienis.lt), Užsienio reikalų ministerijoje (interneto svetainė https://urm.lt ). Jeigu 

užsienietis atitinka bent vieną iš šių išimčių, leidžiančių jam atvykti į Lietuvą, atvykdamas jis 

privalo atitikti žemiau esančioje lentelėje aprašytus reikalavimus keliautojams, kurie taikomi 

visiems, atvykstantiems į Lietuvą. 

COVID-19 LIGOS PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS (galioja sausio 17–23 d.) 

IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ IR IZOLIACIJOS (galioja sausio 17–23 d.) 

 

 

 

Trumpinama besimptome COVID-19 liga sergančių žmonių izoliacija 

Šalių 

kategorijos 

NVSC anketa Izoliacija SARS-CoV-2 testas 

Ne anksčiau nei 48 

val. Iki kelionės 

pradžios 

7 dienos PGR ne anksčiau 72 val. Iki atvykimo 

arba antigeno testas ne anksčiau 48 val. 

iki atvykimo 

vakcinuoti 

/ persirgę 

kiti vakcinuoti 

/ persirgę 

kiti vakcinuoti / 

persirgę 

kiti 

Šalys, iš kurių 

atvykus 

taikomos 

sustiprintos 

priemonės 

Taip Taip Taip Taip Taip, papildomai 

testas (PGR) ne 

vėliau kaip 3 

atvykimo dieną ir 

pakartotinis testas 

(PGR) ne anksčiau 

kaip 7 ir ne vėliau 

kaip 10 atvykimo 

dieną   

Taip, papildomai 

testas (PGR) ne 

vėliau kaip 3 

atvykimo dieną ir 

pakartotinis testas 

(PGR) ne anksčiau 

kaip 7 ir ne vėliau 

kaip 10 atvykimo 

dieną  

Raudona ir 

pilka 

Taip Taip Ne Taip Ne 

Rekomenduojama  

ne vėliau kaip 3 

dieną po atvykimo 

savo lėšomis 

atlikti  PGR 

tyrimą arba 

antigeno testą  

Taip 

Rekomenduojama  

ne vėliau kaip 3 

dieną po atvykimo 

savo lėšomis 

atlikti  PGR 

tyrimą arba 

antigeno testą 

Geltona  Taip Taip Ne Ne Ne Taip 

Rekomenduojama  

ne vėliau kaip 3 

dieną po atvykimo 

savo lėšomis 

atlikti  PGR 

tyrimą arba 

antigeno testą 

Žalia Taip Taip Ne Ne Ne Taip 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
http://www.pasienis.lt/
http://urm.lt/
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/COVID-19%20LIGOS%20PAVEIKT%C5%B2%20%C5%A0ALI%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0AS%20(galioja%20sausio%2017%E2%80%9323%20d_).pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/I%C5%A0IMTYS%20D%C4%96L%20TYRIM%C5%B2%20IR%20IZOLIACIJOS%20(galioja%20sausio%2017%E2%80%9323%20d_).pdf
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2022 m. Sausio 14 d. 

 

Nuo pirmadienio, sausio 17 d., žmonės, kuriems bus nustatyta besimptomė COVID-19 liga, 

galės izoliuotis trumpiau – nebe 10 dienų, o 7 dienas. 

Pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga, izoliacija galės būti 

nutraukiama po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus 

antigeno testą buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos. 

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad COVID-19 liga gali pasireikšti besimptome, 

lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma. Besimptome COVID-19 forma laikoma, kai 

nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų – karščiavimo, kosulio, gerklės skausmo, bendro 

silpnumo, galvos skausmo, raumenų skausmo, pykinimo, vėmimo, viduriavimo, uoslės ir skonio 

praradimo. 

 
 

SAM Spaudos tarnyba 

https://sam.lrv.lt/lt/kontaktai-ziniasklaidai
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TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ  

VADOVAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ 

DARBUOTOJŲ, PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 20 d. Nr. V-119 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 

15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybinio 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 

patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 

1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir 

siekdamas užtikrinti žmogiškuosius resursus gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymui: 

1. T v i r t i n u Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių 

dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad darbuotojai, vykdantys funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbias 

valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės 

metu, sąraše, (toliau – gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai) dirba šiomis 

sąlygomis: 

2.1. turėjus sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar susirgus šia 

liga izoliavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, 

turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos 

numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, išskyrus šio sprendimo 2.2 papunktyje nurodytus 

atvejus; 

2.2. jei dėl didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, 

sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičiaus neįmanoma užtikrinti gyvybiškai 

svarbių valstybės funkcijų vykdymo (jeigu nėra galimybės šių funkcijų perduoti kitiems 

darbuotojams), dirbti gali besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) forma sergantys 

gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantys darbuotojai, nesilaikydami Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustatyto izoliavimo laikotarpio; 

2.3. veikla vykdoma užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

sprendime Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f9b59307a8311ecb2fe9975f8a9e52e
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kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ nustatytus reikalavimus, išskyrus nuostatas dėl 

medicininių veido kaukių ir respiratorių dėvėjimo. Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas 

vykdantiems darbuotojams rekomenduojama darbo metu, neturint kontakto su trečiaisiais 

asmenimis, bendraujant tik su kolegomis, dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 ar KN95 lygio 

respiratorius (toliau – respiratoriai), kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. 

Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams turint kontaktą su trečiaisiais 

asmenimis, respiratorių dėvėjimas privalomas. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

3. Įpareigoju gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių darbuotojų darbdavius: 

3.1.  tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių tipinių pareigybių grupių 

arba vardinį darbuotojų sąrašą; 

3.2. kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidaro gyvybiškai svarbias 

valstybės funkcijas  vykdančių darbuotojų trūkumas ir negali būti užtikrinamos gyvybiškai svarbios 

funkcijos, priimti sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti šio sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos. 

4. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 24 d. 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas   Arūnas Dulkys 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-119     

 

 

GYVYBIŠKAI SVARBIAS VALSTYBĖS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ DARBUOTOJŲ, 

PRIVALANČIŲ DIRBTI NEPERTRAUKIAMAI FIZINIU BŪDU VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS METU, SĄRAŠAS 

 

1. Energetinių išteklių užtikrinimas: 

1.1.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) darbuotojai, vykdantys 

branduolinės energetikos objektų priežiūros funkcijas ir (ar) dalyvaujantys Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos (VATESI) Ekstremaliųjų situacijų centro veikloje; 

1.2.  VĮ Ignalinos atominės elektrinės Operatyvinio valdymo, eksploatavimo, bendrųjų reikalų 

padalinių darbuotojai; 

1.3.  Centralizuotų šilumos tiekimo įmonių gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų 

darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos tiekimas būtų sutrikdytas), sistemų 

eksploataciją užtikrinantys darbuotojai; 

1.4.  AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro darbuotojai ir kiti kritinių pareigybių darbuotojai;  

1.5. AB  „Amber Grid“ sistemos valdymo centro darbuotojai; 

1.6.  AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriai; 

1.7.  AB „Ignitis grupė“ / AB „ESO“ elektros ir dujų dalies dispečeriai; 

1.8.  Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės operatyvinio valdymo komanda; 

1.9.  Kauno hidroelektrinės operatyvinio valdymo komanda. 

 

2. Kelių ir susisiekimo infrastruktūros užtikrinimas:  

2.1. AB „Detonas“ Saugos tarnybos darbuotojai, atsakingi už sprogmenų sandėlio apsaugą; 

2.2. AB „Kelių priežiūra“ mašinų operatoriai, darbų vadovai, meistrai; 

2.3.  AB „Smiltynės perkėla” darbuotojai; 

2.4. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo valdymo tarnybos specialistai ir vyr. specialistai 

(atliekantys fizinius darbus duomenų perdavimo tinkle); 
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2.5. Lietuvos transporto saugos administracijos Laivybos paslaugų, Jūrų departamento 

Laivybos priežiūros skyrių ir Paslaugų departamento teritorinių padalinių specialistai;  

2.6. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Laivų eismo tarnybos operatoriai, Laivų 

eismo tarnybos locmanai, Uosto priežiūros skyriaus dispečeriai, Laivyno skyriaus laivų įgulos; 

2.7. VĮ Lietuvos oro uostų  Aviacinio saugumo darbuotojai (patruliai, pamainos vadovai, 

inspektoriai), Operacijų darbuotojai (terminalo koordinatoriai, operatyvinio valdymo specialistai, 

inžinieriai, vairuotojai), Operacijų darbuotojai, atliekantys saugumo bei priešgaisrinio gelbėjimo 

funkcijas). Oro uostų antžeminio aptarnavimo agentūros, perono agentai, vairuotojai, krovikai, 

registracijos agentai, krovinių operacijų agentai;  

2.8. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Duomenų centrų inžinieriai, Paslaugų 

valdymo (monitoringo) skyriaus inžinieriai, Techninės priežiūros skyriaus inžinieriai; 

2.9. AB „Lietuvos paštas“ tinklo padalinio darbuotojai (laiškininkai, pensijų pristatytojai ir 

kiti darbuotojai, užtikrinantys pensijų bei kitų išmokų pristatymą galutiniams gavėjams); 

2.10. AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupė:  Traukinių eismo tvarkdariai, stoties budėtojai. LTG 

Link traukinių mašinistai. LTG Link keleivius aptarnaujantis personalas (kasininkai ir  

konduktoriai). LTG Cargo traukinių mašinistai, saugos paslaugas teikiantys darbuotojai;  

2.11. Pasienio kontrolės punktų direkcijos pasienio kontrolės punktus administruojantys 

darbuotojai.  

 

3. Finansai ir bankų veikla – Lietuvos banko darbuotojai, atsakingi už stabilų kritinių veiklų 

vykdymą. 

 

4. Socialinės apsaugos užtikrinimas: 

4.1. Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai; 

4.2. Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėjai;  

4.3.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos darbuotojai, vertinantys neįgalumo ir (ar) darbingumo būklę; 

4.4.  Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

darbuotojai, tiesiogiai išduodantys neįgaliesiems būtinas techninės pagalbos priemones;  

4.5.  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Mobiliųjų komandų specialistai, budėtojai, gynėjai; 

4.6.  Socialinės globos darbuotojai, teikiantys paslaugas socialinės globos įstaigose senyvo 

amžiaus ir neįgaliems asmenims bei socialines paslaugas namuose, šeimose ir laikino 

apgyvendinimo vietose teikiantys darbuotojai. 

 

5. Vidaus reikalų sistemos ir viešojo saugumo užtikrinimas:  

5.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgų darbuotojai, nepertraukiamai vykdantys 

gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų atlikimo ir vadovavimo šiems darbams funkcijas; 

5.2.  Policijos departamento prie VRM darbuotojai, vykdantys reagavimo – pavedimų 

funkcijas, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, atkuriantys viešąją tvarką riaušių metu, 

operatyvinės grupės, areštinės apsaugos, konvojavimo, kriminalinės žvalgybos, ikiteisminių tyrimų, 

kriminalistinių tyrimų, pajėgų valdymo, specialių užduočių funkcijų – liudytojų ir nukentėjusiųjų 

apsaugos organizavimo funkcijas, Aro (derybos specialiųjų operacijų metu, organizuotos ginkluotos 

(specialiosios antiteroristinės) operacijos) darbuotojai, Lietuvos policijos mokyklos (kursantų 

rengimo) darbuotojai; 

5.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM valstybės sienos apsaugos funkcijas 

užtikrinantys darbuotojai ir Užsieniečių registracijos centre dirbantys darbuotojai;  

5.4. Viešojo saugumo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys  sulaikytųjų, suimtųjų ir 

nuteistųjų konvojavimo, viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas; 

5.5.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM darbuotojai, vykdantys ikiteisminio 

tyrimo, kriminalinės žvalgybos funkcijas; 
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5.6.  Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose 

laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbantys pareigūnai, psichologai, maitinimo paslaugas teikiantys 

darbuotojai, kiti darbuotojai; 

5.7. Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertai; 

5.8. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatai, teikiantys nuolatinę 

antrinę teisinę pagalbą, tarnybos skyriaus administratorės; 

5.9. VĮ Registrų centro ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės 

informacinių išteklių, elektroninių ryšių paslaugų teikimą užtikrinantys darbuotojai, klientų 

aptarnavimą, archyvų ir registrų veiklas užtikrinantys darbuotojai; 

5.10. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos muitinės postų 

pareigūnai (muitinės kontrolės funkcijų užtikrinimui), muitinės informacinių sistemų centro 

specialistai (muitinės informacinės sistemos veiklos užtikrinimui), muitinės laboratorijos 

specialistai (prekių mėginių tyrimo laboratorijoje funkcijai užtikrinti), Sulaikytų prekių 

administravimo skyriaus specialistai (sulaikytų prekių paėmimo, saugojimo ir sunaikinimo funkcijų 

įgyvendinimui), Pažeidimų prevencijos skyriaus specialistai (ryšių valdymo centro funkcijų 

užtikrinimui), Turto valdymo skyriaus specialistai (pastatų apsaugos ir IT infrastruktūros veiklos 

užtikrinimas), Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio 

tyrimo funkcijų užtikrinimui); 

5.11. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir darbuotojai; 

5.12. Savivaldybių viešąją tvarką užtikrinantys darbuotojai. 

 

6. Krašto apsaugos užtikrinimas: 

6.1.  Krašto apsaugos sistemoje dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su įslaptinta 

informacija (gynybos planavimas, įsigijimų planavimas ir vykdymas, įslaptintos informacijos 

administravimas, personalo administravimas, finansinių dokumentų valdymas), informacinių 

technologijų priežiūra ir administravimu, kariūnų ir kursų klausytojų mokymu bei administravimu, 

Kibernetinio saugumo, Karinių objektų apsaugos užtikrinimu, ūkinės ir administracinės veiklos 

palaikymu; 

6.2.  Karinių vienetų medicinos ir valgyklų personalas;  

6.3.  Budinčios įgulos (Karinių jūrų pajėgų , Karinių oro pajėgų ) ir karinių vienetų apsaugos 

vykdymo personalas;  

6.4.  Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos ir Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro 

personalas; 

6.5.  Judėjimo kontrolės centro ir Karo policijos palydas vykdantis personalas; 

6.6.  Greitojo reagavimo pajėgų vadovavimo ir valdymo personalas;  

6.7.  Personalas vykstantis į tarptautines operacijas;  

6.8.  Tiesiogiai su Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir užsienio kariais 

Lietuvoje dirbantis personalas; 

6.9.  Taikos meto užduotis vykdančios pajėgos; 

6.10. Greitojo ragavimo pajėgos;  

6.11. NATO greito reagavimo pajėgų personalas. 

 

7. Sveikatos apsaugos (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros svarbiausių paslaugų 

teikimo bei valdymo) ir farmacinės veiklos tęstinumo užtikrinimas:  

7.1. Asmens sveikatos priežiūra: visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus 

planinę pagalbą, teikiantys darbuotojai – greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, personalas, 

teikiantis neatidėliotinas paslaugas (infarkto, insulto, traumų klasteriai ir kt. skubios situacijos), 

skubios pagalbos skyrių, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiųjų skyrių, palaikomojo 

gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai ir kt. 

7.2. Visuomenės sveikatos priežiūra: laboratorinę diagnostiką atliekantys Nacionalinės 

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai, užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymą vykdantys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
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ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  Ekstremalių sveikatai situacijų 

centro, Radiacinės saugos centro darbuotojai.  

 

8. Kritinių funkcijų  ir kitos veiklos  tęstinumo užtikrinimas: 

8.1.  Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai; 

8.2.  Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą užtikrinančių subjektų darbuotojai; 

8.3.  Gatvių priežiūros, komunalines paslaugas užtikrinančių įmonių darbuotojai;  

8.4.  Viešojo transporto funkciją užtikrinančių įmonių darbuotojai; 

8.5.  Už šiukšlių išvežimą savivaldybių teritorijose atsakingų subjektų darbuotojai; 

8.6.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojai, teikiantys 

gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimą vykdančių darbuotojų vaikų priežiūros paslaugas  

8.7.  Socialines paslaugas teikiančių subjektų, nenurodytų 4.6 papunktyje, darbuotojai; 

8.8.  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbuotojai; 

8.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai bei 

žemės ūkio sektoriuje laboratorinę veiklą vykdantys, gyvūno produktyvumo tyrimus atliekantys 

darbuotojai. 

 

 
LŠTA pažyma 2022-01-21 

 

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO CŠT SEKTORIUJE NUO 2022-01-24 

 

Vadovaujantis 2022-01-20 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 

V-119, dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti 

nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu patvirtintu sąrašo 1 punkto, 1.3 papunkčiu 

nustatyta, kad centralizuotų šilumos tiekimo įmonių gamybos, valdymo sistemų (objektų) centrų 

darbuotojai (be kurių vykdomų funkcijų šilumos energijos tiekimas būtų sutrikdytas), sistemų 

eksploataciją užtikrinantys darbuotojai yra įtraukti į gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas 

vykdančių darbuotojų sąrašą. Atsižvelgiant į šio įsakymo 3 p. 3.1 papunktį, darbdavys privalo nuo 

2022-01-24, tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas  vykdančių tipinių pareigybių grupių 

arba vardinį darbuotojų sąrašą. Tai reiškia, kad šilumos tiekėjas privalo parengti darbuotojų 

sąrašą individualiai, be kurių jo nuomone sustotų įmonės veikla, o gyventojams būtų sutrikdytas 

arba nutrauktas šilumos ir/ar karšto vandens tiekimas. Svarbu atsižvelgti į tai, kad šis nustatytas iš 

anksto darbuotojų, ar pareigybių sąrašas, kai galės dirbti sergantys besimptome Covid – 19 forma, 

aktyvuojamas tik tuomet, kai nebėra jokių žmogiskųjų resursų (sveikų darbuotojų), kurie gali 

užtikrinti nepertraukiamą jos veikimą. Tokiu atveju galima nesilaikyti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyto 

izoliavimosi laikotarpio ir leisti (įpareigoti) dirbti tuos darbuotojus, dėl kurių nebuvimo įmonė 

neužtikrintų paslaugų teikimo. 
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos parengtu ir viešam derinimui pateiktu 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 projektu (toliau – Projektas) ir teikia savo pastabas ir 

pasiūlymus.  

0. Projekto 2 str. 2 d. Apibrėžiamas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Siūloma 

apibrėžti, kad tai 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. Ši sąvoka numato 3 karštu 

vandeniu apsirūpinimo būdus, įskaitant ir šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimą iš 

šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimą iš geriamojo 

vandens tiekėjo, t.y. II-asis karšto vandens apsirūpinimo būdas. Primintina, kad dėl šio 

būdo netinkamo įgyvendinimo pasisakė Seimo kontrolierius 2011 kovo 9 d. pažymoje 

Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284, 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 

(toliau – LAT) civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2014, Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi 

antikorupcinį vertinimą (2020 m. liepos 7 d. išvada) ir kt. Visa tai leidžia manyti, kad 

minėto apsirūpinimu karštu vandeniu būdo detalizavimas Šilumos ūkio įstatyme yra 

būtinas. Arba Asociacija siūlo iš esmės keisti karšto vandens reglamentavimą įstatyme ir 

I ir II apsirūpinimo būdus apjungti į vieną. Konkretus Asociacijos pasiūlymas buvo 

pristatytas Energetikos ministerijai Asociacijos 2022-01-11 raštu Nr. 06. Siūlome pagal 

pateiktą modelį atlikti pakeitimus Šilumos ūkio įstatyme, o Projekto 2 str. 2 d. išdėstyti 

taip: 

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

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

šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo 

vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, 

naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius 

energijos išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis 

nustatytos temperatūros.“ 

2. Projekto 2 str. 4 d. „Atliekinė šiluma“. Energetikos ministerijos siūloma nauja sąvoka, 

kuri sutapatina atliekinę šilumą su pertekline šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 
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nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje. Iš to galima daryti prielaidą, kad atliekine šiluma 

laikoma ir kogeneracijos būdu pagaminta šiluma, tačiau Projekto 10 str. 1 d. išskiria kogeneracijos 

būdu pagamintą atliekinę šilumą ir jei nesuteikia šilumos supirkimo prioriteto, kaip kitos rūšies 

atliekinei šilumai. Manome, kad atliekinė kogeneracijos būdu pagaminta šiluma turi turėti visas 

„teises“ kaip ir kita atliekinė šiluma. Atliekine šiluma turėtų būti laikoma visa šiluma, kuris 

susidaro neturint tikslo ją gaminti arba gamybos proceso metu ši šiluma yra neišvengiama ir gali 

būti naudingai panaudota, tačiau ne visada prognozuojamas jos mastas.  

3. Projekto 2 str. 101 d. Garantinis šilumos tiekėjas. Projekto 2 str. 102 d. Garantinis 

šilumos tiekimas. Projekte siūlomos dvi naujos sąvokos: garantinis šilumos tiekėjas ir garantinis 

šilumos tiekimas. Pirmiausia garantinio šilumos tiekimo paskirtis galimai nesuderinama su 

savivaldos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų įgyvendinimu, 

nes:  

a) Savivaldai Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai suteikia teisę organizuoti šilumos tiekimą 

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

ruošti, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu. Projekte numatoma, kad garantiniu 

šilumos tiekėju išrenka Taryba šilumos tiekimo įmonę, kurios finansinio, vadybinio ir 

technologinio pajėgumo rodikliai yra geriausi. Tai reiškia, kad Taryba nušalina esamą 

šilumos tiekėją ir paskiria kitą šilumos tiekėją (net ne operatorių, o tiekėją). 

b) Projekte sakoma, kad garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti nedelsiant nuo 

sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją priėmimo, o tuo 

tarpu Įstatymo 30 str. 12 d. reglamentuoja, kad 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. Be to, Projekto 

181 str. 9 punkte nurodoma, kad Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu. 

Įvertinus tai, kad konkursą organizuoti, jį paskelbti, įvertinti konkurso dalyvių atitiktį ir 

pan., dar be to, kad konkurso rezultatai gali būti apskųsti, užima nemažai laiko, o tai 

nesuderinama su Projekto nuostata, kad garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti 

nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją 

priėmimo. Papildomai Įstatyme numatyta, kad 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. Tai reiškia, kad nuo 

licencijos sustabdymo įmonei Įstatymas suteikia teisę pasitaisyti, o ši nuostata Projekte 

nekeičiama. 

c) Šilumos tiekimo licencijos galimi panaikinimo atvejai nurodyti Įstatymo 30 str. 11 punkte. 

Klausimas, kiek tokių atvejų yra žinoma nuo Įstatymo įsigaliojimo 2003 m.? Abejotinas šios 

pataisos tikslingumas, kuris tik sukelia papildomą administracinę naštą (pirmiausia Tarybai, 

kurios prioritetinės funkcijos turėtų būti kitos – vėluoja šilumos bazinių kainų 

perskaičiavimai daugiau nei metus). 

d) Tarybos funkcijos yra reglamentuotos Energetikos įstatymu. Svarstytina, ar Tarybos 

kompetencijoje yra savarankiškoje savivaldos teritorijoje organizuoti garantinio tiekėjo 

konkursą ir be savivaldos leidimo įpareigoti kitą teikėją naudotis tos savivaldybės 

infrastruktūra. 

Įvertinus visą Projekte reglamentuotą garantinio šilumos tiekėjo kontekstą, įskaitant 

Projekto 181 straipsnio reglamentavimą, pastebimi savivaldybei priklausančio turto (šilumos ūkio 

infrastruktūros) nacionalizavimo požymių, nes nėra aišku, kokias teises ir pareigas į savo turtą turės 

savivaldybė, dirbant garantiniam šilumos tiekėjui. Nesuprantama, kaip bus pasielgta su esamo 

šilumos tiekėjo personalu, įmonės finansiniais įsipareigojimais, naujomis investicijomis ir pan. 

 Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, siūlome Energetikos ministerijai atsisakyti Projekte 

nuostatų, susijusių su garantiniu šilumos tiekėju. 

4. Projekto 2 str. 15 d. Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis.  Projekte įvedama nauja 

sąvoka vietoje buvusios „Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji“. Siūlome nustatyti, kad 
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šilumos kintamosios dalies pajamų lygis gali būti (bet neprivalo) koreguojamas ne dažniau kaip kas 

mėnesį: 

„Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio 

dalis, nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos 

gamintojo koreguojama ne dažniau kaip kas mėnesį ir ne rečiau nei kasmet pagal 

Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką“. 

5. Projekto 2 str. 27 d. Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis. 2 str. 35 d. Šilumos 

bazinis pajamų lygis. Šie pajamų lygiai atitinkamai bus koreguojami kas 1 ir 5 metus šilumos 

tiekėjo, o Taryba patvirtins, ar šilumos tiekėjas perskaičiavimus atliko be pažeidimų (iš esmės 

principai nepasikeis nuo dabar esančių procedūrų). Tačiau, kaip ir dabar, ateityje neeliminuojama 

rizika, kad Taryba pajamų lygius perskaičiuos vėluodama ir dėl to šilumos tiekėjai patirs finansinių 

nuostolių. Nėra jokių saugiklių, kad Taryba pajamų lygius perskaičiuotų ir įstatymu nustatytas 

funkcijas atliktų laiku. Esama patirtis rodo, kad būtina reglamentuoti, kas turėtų būti daroma, jei 

Taryba nevykdo savo pareigos ir laiku neperskaičiuoja. Asociacija siūlo Projekte papildyti (2 ar 32 

straipsniuose nuostata:  

„Naują pajamų lygį patvirtina Taryba ne vėliau nei per 30 dienų nuo to laiko, kai 

nustojo galioti esamas pajamų lygis. Tarybai laiku nepatvirtinus pajamų lygio, 

įsigaliojo šilumos tiekėjo apskaičiuotas pajamų lygis. Taryba bet kada gali 

perskaičiuoti šilumos tiekėjo apskaičiuotą pajamų lygį ir koreguoti galiojantį šilumos 

tiekėjo patvirtintą pajamų lygį“. 

6. Projekto 2 str. 29 d. Šildymo sezonas. Šildymo sezono sąvoka reikalaujam esant tam 

tikrai lauko oro temperatūrai pradėti šildymo sezoną: Šildymo sezonas – laikotarpis <...> kuriai 

esant (lauko oro temperatūrai) privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių 

pastatų šildymą. Siūlytina, reglamentuoti vidutinę paramos lauko oro temperatūrą 12 °C, kuriai 

esant pradedamas šildymo sezonas savivaldybių pastatas ir daugiabučiams.  

 Šiuo metu galiojanti tvarka sudaro sąlygas savivaldybėms piktnaudžiauti neskelbiant 

šildymo sezono pradžios ir šaldant daugiabučius. Dėl nesuprantamų priežasčių skelbia šildymo 

pradžią mokyklose, darželiuose, ligoninėse ir pan., tačiau nepradedami šildyti daugiabučiai 

(atrodytų, kad vaikai iš darželių ir mokyklų ar ligoniai iš ligoninių negrįžta namo). Galimai 

nepradedamas šildymas daugiabučiuose, kad nereiktų mokėti kompensacijų nepasiturintiems, o šias 

lėšas savivaldybės gali nukreipti kitiems poreikiams. Kad būtų to išvengta, reikalinga konkrečiai 

reglamentuoti, kada pradedamas šildymo sezonas daugiabučiuose.  

7. Projekto 82 str. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. Asociacijos 

vertinimu, Projekte numatytas intensyvesnis Lietuvos savivaldybių dalyvavimas planuojant šilumos 

ūkį. Nauja nuostata, kad jeigu šilumos ūkio 10 metų plėtros plane nustatomas šilumos gamybos 

pajėgumų poreikis, savivaldybės skelbia konkursus naujiems pajėgumams įrengti, kelia papildomų 

klausimų – pirmiausia, kodėl savivaldybėms reikia skelbti naujų gamybos pajėgumų konkursus, tik 

jei poreikis  kyla iš strateginio šilumos ūkio plėtros plano, kuris apima 10 metų laikotarpį. 

Manytina, kad jei pajėgumų reikia nedelsiant (pavyzdžiui sudegus katilui, užtikrinant patikimą 

šilumos tiekimą ar pan.), tuomet konkursas jiems įsigyti turėtų būti skelbiamas nedelsiant, o ne 

pirmiausia atnaujinus šilumos ūkio plėtros planą, kurio atnaujinimas dar privalo būti suderintas su 

visuomene ir suinteresuotais subjektais. Taip pat neaišku, kaip ši nuostata bus įgyvendinama 

praktikoje, jei šilumos gamintojas pasistatys šilumos gamybos įrenginį (pajėgumus) 

nedalyvaudamas savivaldybės skelbiamame šilumos gamybos pajėgumų konkurse. Šilumos ūkio 

įstatymo 10 str. (taip pat ir Projekte lieka nepakitęs) reglamentuoja, kad 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. Ar be konkurso pasistatęs šilumos gamybos pajėgumus toks gamintojas nebus 

laikomas „veikiantis apsirūpinimo šiluma sistemoje“ ir iš jo supirkti šilumos nereikės? Prašome 

Projekte detalizuoti šį atvejį. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Projekte niekur nėra reglamentuota, kaip bus nauja šilumos 

ūkio infrastruktūra suderinama su investicijų atsipirkimo laikotarpiu. Tarybos ir savivaldybės 
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suderinti ir viešosiomis lėšomis sukuriami šilumos gamybos ir tiekimo objektai bei infrastruktūra, 

kuri įtraukiama į atitinkamus miestų infrastruktūros vystymo planus, turi pelnytai turėti lūkestį 

sulaukti investicijų padengimo ir atsipirkimo, o valstybė privalo užtikrinti infrastruktūros 

veiksmingą panaudojimą ne trumpiau kaip iki pilno investicinių išlaidų padengimo. Manome, kad 

tokia nuostata turi būti projekto 8 str., kad savivaldybės rengdamos strateginį šilumos ūkio plėtros 

planą ir Taryba derindama investicijas privalo užtikrinti šilumos gamybos pajėgumų finansinę 

investicijų grąža per tam tikrą laikotarpį. 

 Šilumos ūkio planavime, kiek tai susiję su Įstatymu, turėtų būti formuojami 

nacionaliniai tikslai, o kiekviena savivaldybė detalizuoja savo galimybes ir teikia poreikius jų 

įgyvendinimui. Valstybė turi garantuoti tam būtinas ekonominio skatinimo ar teisinio reguliavimo 

priemones, užtikrinančias investicijų grąžą. Toks tikslas turėtų būti atspindėtas Projekte. 

 Specialiaisiais šilumos ūkio planais savivaldybėse 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. Matyti, kad Projektas reikalauja, rengiant specialiuosius 

šilumos ūkio plėtros planus, atsižvelgti į skirtingus strateginius planus. Tai lems, kas specialiųjų 

planų rengimas dar labiau sudėtingės. Savivaldybės rengs ir specialiuosius šilumos ūkio plėtros 

planus ir šilumos ūkio 10 metų strateginius planus, o šilumos tiekėjai dar rengs ir dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą (pagal Projekto 83 straipsnį). Akivaizdu, kas tie visi 

strateginiai planai, rengiami savivaldybių ir šilumos tiekėjo, persipina vienas su kitu ir neaiškus jų 

tikslingumas, kurio nuostatos bus pagrindinės ir pan. Primygtinai siūlome Projekte numatyti rengti 

vieną strateginį planą: arba savivaldybės rengia 10 metų strateginį šilumos ūkio plėtros planą (82 

straipsnis), arba šilumos tiekėjas rengia dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą 

(Projekto 83 straipsnis). 

 Projekto 8 str. 3 punkto pakeitime netikslinga nurodyti, kad šilumos ūkio specialiųjų 

planų rengimo kriterijai turėtų nepažeisti technologinio neutralumo principo. Šis principas šiuo 

atveju netinkamas, nes saulės jėgainė ar šilumos siurblys neveiks žiemą kritinėmis klimatinėmis 

sąlygomis, kai šilumos gamyba tampa ypatingai atsakinga. Specialieji planai turi numatyti ir 

patikimumo reikalavimų užtikrinimą: šilumos šaltinių išdėstymą, trasų sužiedinimą ir t.t., kad 

centralizuoto tiekimo sistema būtų atspari kritinėms rizikoms. 

 Asociacija pritaria Projekto nuostatoms, numatančioms daugiau realių ir lankstesnių 

teisių savivaldybėms, joms praktiškai organizuoti šilumos tiekimo procesą savo teritorijose ir 

kuriant naują infrastruktūrą, būtiną gyventojų aprūpinimui šilumos energija, sudarant ekonomines 

sąlygas, skatinančias reguliuojamas įmones siekti galutinio rezultato – vartotojams palankių kainų ir 

kokybiškų paslaugų. Tačiau planavimas neturės efekto, jei bet kas, bet kur galės statytis savo 

lėšomis naujus įrenginius ir galimai sustabdyti jau veikiančius, bet dar neatsipirkusius. Rizika išliks 

ir planavimo atveju, jei nepasikeis kainodara ir reguliavimas. Tai susiję su Šilumos ūkio įstatymo 

10 ir 101 straipsniu, kurie iš esmės Projekte nekeičiami. Siūlome aiškiai reglamentuoti, kaip šilumos 

ūkis turėtų toliau vystytis – planuojant infrastruktūrą ar infrastruktūrai konkuruojant tarpusavyje su 

rizika nepadengti infrastruktūros pastoviųjų sąnaudų. REIKIA KONKREČIŲ PAKEITIMŲ IR 

PAPILDYMŲ ŠŪĮ  PROJEKTUI 

8 Projekto 101 str. 3 d. reglamentuojama: 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. Atkreiptinas dėmesys, kad Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, 

patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 76 punktu,  teisės akte 

turėtų būti kuo mažiau nuorodų į kitus teisės aktus, o 77 punktu – aukštesnės teisinės galios teisės 

akte taip pat turėtų būti vengiama nuorodų į konkrečius žemesnės galios teisės aktus. Prašome 

Energetikos ministerijos laikytis teisės aktų rengimo rekomendacijų. Ši pastaba galioja ir Projekto 

181 straipsniui. 
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9. Projekto 12 str. 1 d. siūlome papildyti taip: „Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos 

tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo pasirinktą (išskyrus kai pastato šildymo 

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

šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį) šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę 

arba šilumos dvinarę kainą.“ Siūlykime, kad kainos formatą nustatyto CŠT suderinus su 

savivaldybės administracija.    

10, Projekto 181 str. 7 d. nurodyta: 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. Projekto 35 str. rašoma, 

kad 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. Ar tai reiškia, kad garantiniu šilumos tiekėju negalės būti šilumos tiekėjai 

realizuojantys mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus? VIENOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ 

NENAUDOS SAVO RESURSŲ KITOS GELBĖJIMUI – siūlome, kad savivaldybė atsakinga už 

šilumos tiekimą ir pati organizuoja procesą sutarus (o ne įpareigojus) kitos savivaldybės CŠT 

įmonę. Už ką moka šilumos vartotojai? Kaip bus atskiriamos sąnaudos? Kito šilumos tiekėjo 

pasirinkimas – savarankiškas bet ne prievartinis sprendimas.  

11. Projekto 20 str. 2 d. siūlome papildyti taip: Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą 

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

nustatytas sankcijas sustabdyti ar panaikinti atestatą, skirti piniginę baudą iki 10 proc. metinių 

veiklos pajamų, paskirti laikinu prižiūrėtoju šilumos tiekėją, jei esamas prižiūrėtojas dėl 

grubių pažeidimų ar atestato sustabdymo ar panaikinimo negali vykdyti veiklos. 

12. Projekto 23 str. 2 d. siūlome išdėstyti taip: „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 bei Tarybą apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius 

namus.“ 

23 str. 4 d. siūlome išdėstyti taip, įvertinant pagrindinius privalomuosius reikalavimus: 

„Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate automatiniais 

šilumos punktais, priklausomai nuo lauko oro temperatūros pokyčių, bei užtikrinti 

tolygų ir subalansuotą šildymą visuose pastato šildomose patalpose. Namo 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo, panaudojant daugiabučio 

namo bendraturčių kaupiamąsias lėšas, ir gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

13. Projekto 24 str. siūloma reglamentuoti, kad jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, <...>, išmontuoti šilumos 

punkto įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui. Manome, kad 

yra netikslinga gerai techniškai veikiančius šilumos punkto įrenginius išmontuoti ir juos grąžinti 

savininkui tik dėl nuosavybės teisės priežastinio ryšio. Projekto 15, 20 str. kalba apie šilumos 

punktų skirtingą nuosavybę, atitinkamai jų priežiūrą, karšto vandens tiekėjo pasirinkimą, tačiau 

minėtas straipsnis reikalauja išmontuoti šilumos punkto įrenginius, priklausančius šilumos tiekėjui, 

todėl neaišku, kodėl gyventojams nesuteikiama teisė pasirinkti šilumos punkto nuosavybės 

savininko. REIKIA FORMULUOTĖS siūlymui. 

14. Projekto 32 str. Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis, Šilumos pastoviosios 

dalies pajamų lygis, Šilumos bazinis pajamų lygis. Jei teisingai suprantame, nebelieka pareigos 
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Tarybai perskaičiuoti kiekvieną mėnesį šilumos kainas vartotojams, pasikeitus kintamosioms 

sąnaudoms (dėl kuro ir perkamos šilumos kainų pokyčių). Apie tai kalba ir Projekto 32 str. 23 

punktas: Šilumos tiekėjas, gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas mėnesį. 

Jei tai susiję su tuo, kad einamąjį mėnesį šilumos gamybai naudojamo kuro (dujų, biokuro) kainos 

reikšmingai nepakito nuo prieš tai buvusio, tai tikrai tikslinga jokių perskaičiavimų neatlikti. Tačiau 

esant kuro brangimui ar pigimui, manytume, kad perskaičiavimas reikalingas ir vartotojams turėtų 

būti nustatyti šilumos kaina atitinkanti kiek galima realias kintamas šilumos gamybos sąnaudas, kad 

nebūtų patiriami šilumos gamintojų nuostoliai ir atvirkščiai – nebūtų iš gyventojų surenkami lėšų 

perrinkimai („viršpelniai“). LŠTA pritartų, kad dėl kintamosios dedamosios perskaičiavimo 

dažnumo sprendimą priimtų pats šilumos tiekėjas. Siūlome į kintamos dedamosios 

perskaičiavimo sąlygą įtraukti ne tiks kuro kainų pokyčius atskirais mėnesiais, bet ir pirktos 

elektros energijos kainų pokyčius. 

 Projektu numatoma, kad šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh per 

metus šilumos licencijas ir toliau išduos, sustabdys ar panaikins Taryba (Šilumos ūkio įstatymo 30 

str. 2 dalis). Tačiau tik šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus 

pateikia Tarybai šilumos metinį pajamų lygį. Jei  Taryba vertins pajėgumo lygi tik nuo 25 GWh 

šilumos per metus pagaminantiems šilumos tiekėjams, yra grėsmė, kad savivaldybės gali 

neperskaičiuoti ir taikyti „politines“ kainas, žlugdančias įmonių ekonominį gyvybingumą. Siūlome 

Projekto 32 straipsnyje visur 25 GWh keisti į 10 GWh. 

 Siūlome Projekte visais atvejais, susijusiais su pajamų lygio nustatymu, į šią 

procedūrą įtraukti ne savivaldybių tarybas, o savivaldybės administracijos direktorių (32 str. 5 d.). 

Tai reiškia, kad nustatytais terminais šilumos pastoviosios dalies pajamų lygį, šilumos kintamosios 

dalies pajamų lygį ir šilumos bazinį pajamų lygį, jei įstatymu nebus suteikta teisė vienašališkai 

nustatyti šilumos tiekėjui (siūlome tokią galimybę taip pat svarstyti), nustato ir patvirtina ne 

savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos direktorius. 

 Taip pat Projekte netiksliai vartojamas terminas „pajamų lygio nustatymo 

pažeidimai“, todėl keistina į „neatitikimus“ ar pan., labiau kontekstą atitinkantį terminą. Juk 

niekas neklastoja dokumentų, o  sudėtingoje kainodaroje ne visuomet galima numatyti Tarybos 

interpretavimus ar sprendimus.   

  Pasikartojant norime atkreipti dėmesį, kad Projekte nenumatyti jokie saugikliai, 

užtikrinantys, kad Taryba šilumos kintamosios / pastoviosios dalies pajamų lygius nustatys ir 

perskaičiuos laiku, Įstatymo numatytais terminais. Esama praktika rodo, kad Įstatyme imperatyviai 

įtvirtinus, jog Taryba kasmet perskaičiuoja bazines šilumos kainas arba nustato naujas atitinkamai 

kas 3-5 metus, bet neapibrėžus jokių sankcijų Tarybai to nepadarius arba nereglamentavus 

sprendimų, jei tai nebus laiku padaryta, Taryba savo neveiklumu nesilaiko Įstatymo nuostatų, kainų 

perskaičiavimai vėluoja metus, o naujų bazinių kainų nustatymai vėluoja net po kelis metus (apie tai 

ne kartą buvo informuota Energetikos ministerija, Seimas, Prezidentūra ir pan.). Siekiant išvengti 

minėtos situacijos, būtina Projekte reglamentuoti, kad Tarybai Įstatymu nustatytais terminais 

(siūloma per 30 dienų) nenustačius šilumos kintamosios / pastoviosios dalies pajamų lygių, 

įsigalioja šilumos tiekėjo apskaičiuoti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pajamų 

lygiai. Tai leistų objektyviai vartotojams įtraukti tas sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas patiria, o jei 

būtų skaičiavimuose netikslumų, Taryba vėliau galėtų pareikalauti juos ištaisyti (gražinti 

vartotojams lėšas ar papildomai surinkti). 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

mailto:mantas@lsta.lt
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LŠTA INFO. Sausio 20 d.  ŠT įmonių vadovų nuotolinis ketvirtadienio pasitarimas_ŠŪĮ įstatymo 

pataisos 

 

Kvietimas_Sausio 20 d.  ŠT įmonių vadovų nuotolinis ketvirtadienio pasitarimas_ŠŪĮ įstatymo 

pataisos 

 

Kviečiame rytoj (sausio 20 d.)  15:00 val. į savaitinį asociacijos ŠT įmonių vadovų nuotolinį 

pasitarimą, kurio metu aptarsime LŠTA planuojamas teikti pastabas dėl 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 projekto. Į pasitarimą kviečiame jungtis ir kitus įmonių specialistus 

. 
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 

 

LŠTA įmonių 2022-01-20 d. pasitarimo aktualijos 

 

Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) dekarbonizacijos 

dalies priemonių atnaujinimas. Iki kovo 31 d. viešai galima teikti siūlymus dėl CŠT priemonių:  

Aplinkos ministerija informavo, jog 2022 m. KKP lėšų sąmatą detalizuojančiame plane naujų 

priemonių neformuos, planuojama tęsti tik labiausiai pasiteisinusias ankstesnių metų finansavimo 

priemones.   

Tarybos pavedimu, LŠTA ieško konsultantų, kurie iš anksto paruoštų ESSF2021-2027 m. 

priemonių finansavimo sąlygų aprašus, pagrindimus su visom ekonominėms ir kt. analizėm. Pagal 

poreikį informaciją būtų teikiama EM, kad vėliau kvietimų sąlygose atsirastų racionalūs 

reikalavimai, o ŠT įmonės žinotų konkretesnius kriterijus savo investicijų planavimui.  

Konsultantai tuo pačiu parengtų siūlymus dėl CŠT priemonių su reikiamoms analizėm 

NEKSVP atnaujinimui.  

VERT nustatė kriterijus, kuriais vadovaujantis administraciniai nusižengimai, dėl kurių 

VERT turi teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, laikomi mažai pavojingais. 

Sausio 18 d. įvyko pirmasis Šilumos tarybos darbo grupės pasitarimas pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) teisiniam reguliavimui tobulinti. Šilumos 

tiekėjai, vartotojų atstovai, administratoriai, vidaus sistemų prižiūrėtojai išdėstė savo pozicijas 

priežiūros kokybės klausimais. Energetikos ministerija laukia pasiūlymų Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų pakeitimo projektui ir Šilumos tiekimo 

tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių pakeitimo projektui. 

Sausio 17 d. LŠTA mokymai apie Biokuro katilinių eksploataciją ir priežiūrą, lektorius KTU 

doc. Dr. Kęstutis Buinevičius. Derinami mokymai su VERT techninės priežiūros departamentu apie 

Katilų įrengimą saugų eksploatavimą ir priežiūrą 

Sausio 18 d. LŠTA oficialiai išplatino doc. Dr. Kęstučio Buinevičiaus parengta ataskaitą 

apie faktinę katilų eksploatavimo problematiką dėl SM3 kuro naudojimo su prašymu valdžios 

įstaigoms atsižvelgti į šio tyrimo rezultatus ir siūlymus, ieškant racionalių reguliacinių instrumentų. 

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_NGJiZGNmMWMtYjYxMS00NmJmLTk3MGMtZTk4NzM1N2JjOGMx%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_NGJiZGNmMWMtYjYxMS00NmJmLTk3MGMtZTk4NzM1N2JjOGMx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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Sausio 18 d. LŠTA išsiuntė raštą aplinkos ministerijai „Dėl STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimo“.  Prašome atnaujinti 2 priedo 

2.18 lentelės nurodytų CŠT įmonių tiekiamos šiluminės energijos neatsinaujinančios ir 

atsinaujinančios pirminės energijos faktorių bei CO2 išmetimų į aplinką vertes, kadangi kai kuriuose 

miestuose situacija yra pasikeitusi (daugiau naudojama AEI šilumos gamybai).  

Sausio 12 d. vebinaras dėl išduodamų pastatų šilumos ir karšto vandens įrenginių 

prijungimo techninių sąlygų problematikos. V. Narkūnas paruoš tipinį techninių sąlygų šabloną su 

rekomendacijomis. Preliminariai š.m. vasario mėn. LŠTA šilumos tiekimo įmonėms atsiųsim 

šablono projektą . 

Sausio 12 d. VERT patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

pakeitimus, kurie suformuluoti įvertinus rinkos dalyvių pasiūlymus ir praktinį įgyvendinimą.. 

Sausio 5 d. LR Vyriausybė priėmė Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, 

kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių pakeitimus. Pakeitimai turėtų 

leisti šilumos tiekėjams, kuriems įstatymas įpareigoja nupirkti ne mažiau 50 proc. gamtinių dujų 

biržoje, gamtines dujas įsigyti sutartiniais santykiais, jei tai yra pigiau biržoje.  

Vyksta teisminis ginčas dėl įpareigojimo iškelti šilumos tinklus iš privataus žemės sklypo.  

Iki sausio 24 d. įmonių apklausa dėl šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų 

parengimo termino (š.m. gruodžio 31 d.) pratęsimo. Reikalinga nurodyti svarias priežastis kodėl 

nespėja. LŠTA bandys inicijuot termino pratęsimą.  

Sausio 4 d išsiųstas raštas EM+AM .„Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 

sumažinimo“ Prašėme inicijuoti ribos dydžio sumažinimą  iki 2 metrų. 

Gruodžio mėn. pabaigoje LŠTA išplatino nariams informacija su prašymu paviešinti su 

gruodžio/sausio mėn sąskaitomis gyventojams skrajutę apie naujai taikomą kompensacijų tvarką už 

būsto šildymą nuo 2022 metų.  Dauguma įmonių informavo, kad patalpins ne tik interneto 

svetainėse, e-paslaugų portaluose, bet ir planuoja atspausdinti bei išsiųsti paštu. VERT paprašėme 

informuoti, ar bus užtikrinta, jog patirtos išlaidos už minėtą veiklą įmonėms bus pripažintos 

būtinosiomis sąnaudomis. VERT atskirą paklausimą išsiuntė papildomai šilumos tiekėjams. 

Sausio 24 d. LŠTA vebinaras-  absrobcinių šilumos siurblių diegimas Kauno Petrašiūnų 

katilinėje ir Klaipėdos RK.  

Planuojamas LŠTA ataskaitinis narių susirinkimas vasario 24 d. (TV bokšte, Vilniuje) 

Kovo 28 d. planuojami mokymai vadovams ir IT specialistams apie kibernetinio saugumo 

reikalavimus ir jų įgyvendinimą praktikoje (lektorius: MRŪ Prof. Dr. Darius Štitilis) 

Planuojami viešojo komunikavimo mokymai: kaip didinti CŠT paslaugų patrauklumą, 

gerinti viešąją nuomonę, kaip bendradarbiauti su žiniasklaida. Derinama su lektoriumi Ryčiu 

Juozapavičiumi. 

Balandžio 21 d. planuojama Energetikų dienos šventė. Formatas gyvas? Vilniuje. 

Lygiagrečiai vyks paroda RESTA (Litexpo) 

Gautas IRTC prašymas stoti į asociacija. Stojimą svarsto užsienio kompanija Quest Integrity 

Vyksta konsultacijos su VERT dėl 6 paskirstymo metodo taikymo, kai jo taikymas 

techniškai negalimas.  

AM pateikė viešai konsultacijai naujos redakcijos Geriamojo vandens įstatymo projektą. 

(pastaboms iki vasario 4 d.) 

EM laukia pastabų dėl Šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų įrengimo taisyklų 

pakeitimui. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220117_LSTA_07_AM_delSTR_energ_naudingumas-VL.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220117_LSTA_07_AM_delSTR_energ_naudingumas-VL.docx
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SVARBU_Pastabos ŠŪĮ istatymo projektui_po 20220120 d. pasitarimo 

 

Po vakar įvykusio LŠTA vadovų ir atsakingų specialistų pasitarimo siunčiame galutiniam 

suderinimui ir papildomoms pastaboms Šilumos ūkio įstatymo projektą track change versijoje.  

Spalvų reikšmės: 

Juodos spalvos tekstas – esama įstatymo redakcija   

Raudonas tekstas  - EM siūlomi pakeitimai (Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 projektas) 

Geltoname ir pilkame fone  - LŠTA siūlomi pakeitimai, atsižvelgus į pateiktas ir susitikimo 

metu išsakytas pastabas  

Jeigu turite papildomų pastebėjimų/korekcijų, labai prašome atsiųsti iki pirmadienio, 

sausio 24 d. vakaro el.p. ramune@lsta.lt  LŠTA oficialias pastabas ministerijai turi pateikti iki 

sausio 26 d.  

 

Taip pat pridedam susitikimo metų pristatytas pastarųjų savaičių CŠT aktualijas. 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

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; 

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

„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 kitus atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius; 

6) mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.  

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=dei8orr7q
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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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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.“ 

Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – tai geriamojo vandens pirkimas iš geriamojo vandens 

tiekėjo, o šilumos jam ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo ar panaudojant kitą energijos rūšį ir karšto 

vandens individualaus suvartojimo apskaitos prietaisų įrengimas bei eksploatacija vartojimo vietoje.    

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

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

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas jo 
vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius energijos 

išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“    

 
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. 

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 individualiai sunaudoto karšto 
vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėjais už individualiai 

sunaudotą geriamąjį vandenį ir šiluminę energiją karštą vandenį. Atsiskaitomuosius individualiai 

suvartoto karšto vandens apskaitos prietaisus įrengia ir eksploatuoja vartotojų pasirinktas asmuo. 

Visos energijos ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti apskaitos įvadinius prietaisus įrengia 

atitinkami tiekėjai.      

 

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. 

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
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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. 
Fizinis asmuo perkantis šilumą savo buities poreikiams  

 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

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

10. 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.  

„101. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto Tarybos paskirtas šilumos tiekėjas, vykdantis 
garantinį šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos 

galiojimas.“ 

4. Papildyti 2 straipsnį 102 dalimi: 
„102. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos tiekėjo, kai 

šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.“ 

 
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 
 

11. 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 
 

12. 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 ir individualiai suvartoto karšto vandens 

apskaitos prietaisų įrengimas, eksploatacija, duomenų surinkimas, sąskaitų išrašymas ir mokesčių 

surinkimas.     

 

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. 
Karšto vandens apskaitos mokestis – karšto vandens vartotojų pasirinkto apskaitos tiekimo asmens 

nustatytas mokestis ė 

 
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

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
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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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 jo sprendimu ne dažniau 

kaip kas mėnesį ir ne rečiau kaip kasmet, pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 
„Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, nustatoma ir 

šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama ne dažniau kaip kas 

mėnesį ir ne rečiau nei 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 

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 

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
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
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20. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, 
savivaldybių tarybų patvirtintuose sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas 

nenutrūkstamas aprūpinimas numatytų parametrų 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 

 

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.“ 
„Naują pajamų lygį patvirtina Taryba ne vėliau nei per 30 dienų nuo to laiko, kai nustojo galioti 

esamas pajamų lygis. Tarybai laiku nepatvirtinus pajamų lygio, įsigaliojo šilumos tiekėjo 

apskaičiuotas pajamų lygis. Taryba bet kada gali perskaičiuoti šilumos tiekėjo apskaičiuotą pajamų 

lygį ir koreguoti galiojantį šilumos tiekėjo patvirtintą pajamų lygį“. 

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
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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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 ir gyvenamųjų 
daugiabučių namų šildymą. Šilumos tiekėjas ir pastato vidaus sistemų prižiūrėtojas užtikrina galimybę 

vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą atskiruose pastatuose individualiai jeigu tam yra 

techninės galimybės.“  

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: Kai vidutinė paros lauko temperatūra nukrenta žemiau 

+10
o
C, šildymas privalomas visuose pastatuose. 

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 
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 
 

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
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
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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 reikalingą 

vartotojui nominalią galią vidutinę šilumos vartojimo galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, 
mokamos euro centais už šilumos kilovatvalandę, dalių.“ 

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. 
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: 

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
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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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 

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 

 

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=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
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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. 

„53. 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 

 
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) 

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=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=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
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
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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  

S. 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 būtinomis 

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, sudarytoms 

sutartims ar galiojantiems teisės aktams.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

 

S. 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.  

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) 
 

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 ir šilumos supirkimo iš bendrų 

šilumos ir elektros energijos gamintojų mastą ir tvarką. 
3. Valstybė (savivaldybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų ir atliekinės 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, 

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=453345&b=
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
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=407675&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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teikiamas paslaugas, taip pat kitus duomenis, reikalingus šilumos vartotojų teisėms ginti, ir teikti pasiūlymus 

valstybės ir savivaldybių institucijoms.  
 

6 straipsnis. Šilumos taryba 

S. 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 

 

S. 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; 
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. 

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

 
„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

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

specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 
įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir 

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

savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. 

2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo ir 
aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 

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 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, jeigu tai neprieštarauja kitiems teisės 

aktams ar sudarytoms sutartims. 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 
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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.“ 

7. Valstybės ar savivaldybių parama investiciniams projektams skiriama tik tuo atveju, jeigu 

jie neprieštarauja Šilumos ūkio specialiųjų planų sprendiniams. 

8. Šilumos ūkio specialiųjų planų sprendinių įgyvendinimui būtinos sąnaudos įskaičiuojamos į 

reguliuojamas šilumos kainas.  
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.  
8

2
 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; 

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; 

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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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.“ 

„8
3
 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 įvertinant technologinio būtinumo sąlygas 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  
efektyvesnės 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 5 4 metus privalo įvertinti galimybę panaudoti centralizuoto 

šilumos ir (ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo paslaugas, kai tam panaudojamas 

paklausos valdymas, perteklinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių energijos 
kaupimas, taip pat įvertinti, ar naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau 

negu alternatyviais sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

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

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

prielaidas apie šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą. 

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

6. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plano viešai 

konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais šilumos tiekimo sistemos naudotojais ir paskelbia 
savivaldybės interneto svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

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

įvertinti investavimo poreikiai, kurie buvo nustatyti viešo konsultavimosi metu. Savivaldybės administracijos 

prašymu šilumos tiekėjas privalo iš dalies pakeisti savo dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 
planą, jeigu jame neatsižvelgta į savivaldybės nurodytus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti 

konsultavimosi metu, arba jeigu dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planas nesuderintas 

su Nacionaliniame pažangos plane nustatytais valstybės energetikos politikos strateginiais tikslais ir (arba) 
pažangos uždaviniais ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis šilumos ūkio priemonėmis, taip pat 
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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.“ 
9. Šilumos ūkio plėtros plane numatytoms ir įgyvendintoms investicijoms būtinos lėšos 

įskaičiuojamos į šilumos kainas.  

10. Šilumos vartotojai gali keisti šildymo būdą, numatytą Šilumos ūkio plėtros plane tik 

tuomet, kai dėl jų padarytos investicijos bus sugrąžintos.       
 

Straipsnio pakeitimai: 

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 

 

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. 

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.“ 

 

„9 straipsnis. 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, savivaldybė 

organizuoja naują šilumos tiekimo įmonę, skelbia konkursą išoriniam operatoriui parinkti, sudaro 

koncesijos sutartį, pritraukia privatų investuotoją ar kitais būdais užtikrina patikimą šilumos tiekimą.      

Skelbia 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 
1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina turimais 

šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę 

šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono 
būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne 

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

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

„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina 
turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje 

atliekinę šilumą ir pagamintą iš atliekų, 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 atskirais 

mėnesiais šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai 
gaminti skatinimo principus, efektyvių ir būtinų šilumos gamintojų ilgalaikį ekonominį gyvybingumą 

Šilumos ūkio plėtros plano galiojimo laikotarpiu bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis 

sąnaudomis šiuo laikotarpiu.“ 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba 

bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) tiesiogiai susijusiems su šilumos gamyba ir 
tiekimu įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos 

finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos 

uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės 
dotacija ar subsidija. Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos 

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

pajamų lygio nustatymo.“ 

 
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: 

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. 
Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių ir atsižvelgiant į aprūpinimo šiluma sistemos 

technines galimybes, kaip numatyta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade ir Šilumos 
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše. Šilumos tiekėjas kiekvienam šildymo sezonui nustato ir 

viešai skelbia vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį šilumos tiekimo sistemoje. Tais atvejais, kai šilumos 

gamybos pajėgumai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys atliekas, ir 
superkamas atliekinės šilumos kiekis neviršija vartotojų aprūpinimo šiluma maksimalaus 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.“ Jeigu šiluma superkama ir ne aukciono būdu atitinkamu dydžiu mažinamas brangiausios 

aukciono laimėtojų gaminamas šilumos kiekis, bet ne daugiau kaip techninis nepertraukiamo veikimo 

galios minimumas.   

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e


 

47 

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. 
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.  

Pakeisti 101 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

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; 

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

6) iškastinio kuro katilinės.“ 
 

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. Pastato valdytojas atsakingas už 

grįžtamosios tinklų vandens temperatūros palaikymą numatytose (projektinėse) ribose. Šilumos 

tiekėjas turi teisę reikalauti ataušinti tinklų vandenį iki nustatytos (projektinės) temperatūros ir 

taikyti papildomą šilumos kainos dedamąją proporcingai padidintos temperatūros dydžiui 

(neefektyvumo dydžiui).   

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. 

Tinklų vandens kiekio, skirto nepriklausomų vidaus sistemų papildymui, matavimui įrengiamas 

atskiras skaitiklis, pagal kurio rodmenis nustatytos papildymo sąnaudos padalijamos pastate 

esantiems šilumos vartotojams, proporcingai jų disponuojamo turto daliai.  

4. Šilumos tiekėjai įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose: 
1) šilumos skaitiklius, jeigu prie šilumos perdavimo tinklo prijungiamas naujas statomas pastatas; 

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


 

48 

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 šilumos tiekėjas,    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  

1. 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. 

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.  

 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo šilumos 

tiekėjo ir savivaldybės administracijos nustatytą   pasirinktą (išskyrus kai pastato šildymo ir (ar) karšto 

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

energiją ar kuro rūšį) 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.“ 

 

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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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(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  elektroninės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), 
išskyrus atvejus, kai vartotojas pageidauja gauti popierines 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 šiam pritarus ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas sprendimą įgyvendina pastato valdytojas. 

3 papildyti 

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. Vidutinei paros temperatūrai 

nukritus iki +10 
o
C šildymas privalomas visuose pastatuose.  

Straipsnio pakeitimai: 

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

 

14 straipsnis. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas įsiskolinusiems šilumos 

vartotojams 

S. 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 

S. 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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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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.  

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Jeigu šilumos punkto 
įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos 

punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios nuosavybės teise šio įstatymo 24 

straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos punkto 
įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo savininkams, vartotojai 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 su nuotoliniu nuskaitymu rodmenis. 

Šiuos prietaisus įrengia ir eksploatuoja (aptarnauja) karšto vandens tiekėjas arba kitas vartotojų 

pasirinktas asmuo, pasiūlęs atitinkamą paslaugą už mažiausią kainą.    

Daugiabučio namo vartotojams karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens 
tiekimas vykdomas pagal šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartis. Tuo atveju, kai vartotojai nesudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, 

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

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.  

3. Atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų mokestis negali viršyti Tarybos nustatytos 

maksimalaus mokesčio ribos. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

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

šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui 

kompensaciją už rezervinę galią, paskaičiuotą pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Aplinkos ir sveikatos 

apsaugos ministrai nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą. 
 

18 straipsnis. Šilumos tiekimo nutraukimas  

S. 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.  

 
„18

1
 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. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=344418&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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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 
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 dalies pakeitimai: 

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

S. Šilumos tiekėjas su savivaldybe organizuoja naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais 

suderintą jų pastatų šildymo būdą.  
Straipsnio pakeitimai: 

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

 

PENKTASIS SKIRSNIS 
SUTARTYS SU ŠILUMOS VARTOTOJAIS 

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

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
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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. 

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. 

20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

S. 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 

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
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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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. Prižiūrėtojas turi būti pasiekiamas telefonu visą parą, o jei to negali 

užtikrinti, nurodo kontaktus avarinės tarnybos į kurią galėtų kreiptis patalpų savininkai, 

atsitikus vidaus šildymo ar karšto vandens sistemos avarijai. Prižiūrėtojas, teikdamas  savo 

paslaugas, įsipareigoja turėti reikiamą atsarginių dalių kiekį ir kitus techninius resursus, 

kad dėl šilumos punkto ar vidaus sistemų remonto šilumos ir karšto  vandens tiekimo 

nutraukimas  nesitęstų ilgiau kaip dvylika valandų 

 

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 

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 taiko Tarybos nustatytas sankcijas: sustabdyti 

ar panaikinti atestatą, skirti piniginę baudą iki 10 proc. metinių veiklos pajamų, paskirti laikinu 
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prižiūrėtoju šilumos tiekėją, jei esamas prižiūrėtojas dėl grubių pažeidimų ar atestato sustabdymo ar 

panaikinimo negali vykdyti veiklos. 
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 turi atlikti neplaninį to daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemų patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus nustatytiems reikalavimams gali turi 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.“ 
 

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 
 

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 

institucija. Kitus asmenų skundus nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Taryba Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

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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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. 

„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 

einamojo mėnesio 5 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, 

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 

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
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metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams 

pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 
 

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 

 
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 tolygaus 

šildymo būtinybę ir technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.  

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate automatiniais šilumos 

punktais, priklausomai nuo lauko oro temperatūros pokyčių, bei užtikrinti tolygų ir subalansuotą 

šildymą visuose pastato šildomose patalpose. 

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. 

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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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 
 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
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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:  
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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; 

„5) 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 
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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; 
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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. 

„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 pagrįstos veiklos efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui, 

nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos 
sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ir (ar)  

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

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

taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Tarybos patvirtintoje 
Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

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

kurą, privalo būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 
įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos 

įstatyme numatytų reikalavimų, kaina neribojama. Kitoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama biržoje, 

arba buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas 

nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) 
karšto vandens kainą ribojamas pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią nustato Taryba. 

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

sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) 
gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių 

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

nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 
5. Šilumos pajamų lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti 

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

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

sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp 
vartotojų grupių yra draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su 

savivaldybės administracija taryba ar šio straipsnio 19 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta 

tvarka. 
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6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 25 10 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 10 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 administracijai 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, per 15 darbo dienų 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 administracija taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto planus. 
10. Savivaldybių tarybos administracija 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 10 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 per 15 darbo dienų; 

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

koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 25 10 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 administracija. 

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 10 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 administracija taryba 
per 30 darbo dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybės 

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

mažiau kaip 25 10 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį 
pajamų lygį. 

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

realizuojantys ne mažiau kaip 25 10 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 administracijai tarybai esamus šilumos metinio pajamų lygio 

nustatymo neatitikimus. Pažeidimus. Savivaldybės administracija taryba privalo juos pašalinti ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės administracijai tarybai nepašalinus nurodytų neatitikimų 
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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 administracijos 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 neatitikimai 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 savivaldybės  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 

savivaldybės tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo 
metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės administracijai institucijai karšto vandens kainos 

dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 10 

GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės 
administracija 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, 
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 administracijos 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, 
priklausomai nuo kuro, perkamos šilumos ir elektros kainų pokyčių. 
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24. Savivaldybės kontroliuoja, ar šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos ir 

karšto vandens kainas, nustačiusios neatitikimus pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl patikrinimo. Sannkcijų 
taikymo.“ 

 

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 
 

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. 

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
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
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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 

 

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 administracija taryba Tarybos 

nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijai tarybai  atsisakius derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne 

mažiau kaip 25 10 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 

S. 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 

 

S. 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.  

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

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 

 

SIŪLOMOS PAPILDOMOS NUOSTATOS, KURIŲ NĖRA DABARTINIAME ŠŪĮ PROJEKTE: 

 

24a. Pastato bendrosios nuosavybės turto valdytojas – valdytojas......... 

 

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. Su valstybės ir savivaldybių 

gyvenamųjų patalpų savininkais ir jų nuomininkais sudaromos trišalės Šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartojimo pirkimo – pardavimo 

sutartys, kurias parengia ir visoms sutarties šalims pateikia šilumos tiekėjas. 

 

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. Taryba 

nustato tvarką, pagal kurią elektra pagaminta iš atsinaujinančių ar liekamųjų išteklių bendrai su 

šiluma, tiekiama į šilumos perdavimo sistemą, gali būti panaudojama bet kuriuose elektros gamintojui 

priklausančiuose  elektros įtaisuose.  

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 ar panaudojimo šilumos gamybos įrenginiuose ir perdavimo sistemose 

mastą ir tvarką. 

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

taip pat iš aplinkos s energijos pagamintos šilumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas. Šis supirkimas yra 

viešuosius interesus atitinkanti paslauga. Viešosiomis lėšomis įrengtų šilumos gamybos ir perdavimo 

įrenginių paskirtis gali būti keičiama tik pilnai sugrąžinus padarytas investicijas. 

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

aukcionui siūlomi šilumos kiekiai viršija poreikius, dalyviams suteikiama teisė pakoreguoti 

pasiūlymus per nustatytą laikotarpį. Nelaimėję aukciono šilumos gamintojai gali siūlyti savo šilumą 

supirkti ne aukciono būdu už kainą ne didesnę, kaip nustatytą nestabilios šilumos pardavėjams.      

. Esamam pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui nepasirašant ar nevykdant 

šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties, savivaldos institucija įpareigoja šilumos tiekėją laikinai vykdyti pastato 

šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo funkcijas konkrečiame pastate, kol to pastato bendraturčių 

sprendimu bus išrinktas naujas prižiūrėtojas. 

3. Panaikinus atestatą pastato bendraturčiai (juos atstovaujantis valdytojas), per vieną mėnesį 

parenka naują prižiūrėtoją ir pasirašo su juo sutartį. To nepadarius, savivaldybės administracijos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
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direktoriaus sprendimu, priežiūrą pradeda vykdyti šilumos tiekėjas, kol pastato bendraturčiai ar jų 

atstovas parinks kitą prižiūrėtoją.       
Svarstytina, ar visi ŠŪĮ straipsniai privalomi visiems šilumos vartotojas. Pvz., 20 str., susiję su 

priežiūra ar 13 str, susijęs su šildymo sezono pradžia galėtų būti netaikomi vienbučiam ir dvibučiams? 

Komercinėms pastatams? 

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Suvestinė redakcija nuo 2021-11-13 su EM ir LŠTA 

siūlomais pakeitimais ir Track Changes komentarais (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-934/659-II-1-1 priedas 2022-01-24.doc). 
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IS-934/659-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius, 

tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. bendrasisd@vrm.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei   

 

 Nr. 

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia patikslintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo 

Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų 

nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projektas svarstytas 2021 m. sausio 18 d. tarpinstituciniame pasitarime, 

patikslintas pagal gautas Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas ir suderintas darbo 

tvarka.  

Atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabą dėl poreikio įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatas, parengtas ir kartu 

su Nutarimo projektu teikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolinio 

sprendimo projektas, kuriame siūloma pavesti Vidaus reikalų ministerijai iki 2022 m. liepos 1 d. 

parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti žalos, atsiradusios gyventojams, ūkio 

subjektams ar kitoms įstaigoms, dėl teisėto gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo nurodymo 

ar ekstremalių situacijų komisijos sprendimo įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios 

situacijos metu, atlyginimo tvarkos aprašą. 

PRIDEDAMA.  

1. Nutarimo projektas, 20 lapų. 

2. Vyriausybės posėdžio protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas. 

 

Vidaus reikalų ministrė 

 

Agnė Bilotaitė 

 

Darius Vasaris, tel. (8 5) 271 7138, el. p. darius.vasaris@vrm.lt 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 

17 d. nutarimo Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 

atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“ 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-934/659-II-2-1 priedas 2022-01-24.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a4a4c440786e11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-w3jfdsge4
mailto:bendrasisd@vrm.lt
mailto:darius.vasaris@vrm.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7658a7a0786e11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=f752571b-fc24-45b4-b394-a860e5ceb315
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IS-934/659-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymo projektas 

 

Reg. Nr.: XIVP-1291 

 

Reg. 

Data: 

2022-

01-17 

Priimanti 

institucija: 
Lietuvos Respublikos Seimas  Būsena: Registruotas  

Eurovoc 

terminai:  
Nėra 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys 

Kęstutis Vilkauskas, 

kestutis.vilkauskas@lrs.lt, Seimo narė 
Orinta Leiputė, Orinta.Leipute@lrs.lt, 

Seimo narys Julius Sabatauskas, 

Julius.Sabatauskas@lrs.lt, +370 (5) 239 
6697, Seimo narys Eugenijus Sabutis, 

eugenijus.sabutis@lrs.lt, Seimo narys 

Gintautas Paluckas, 
gintautas.paluckas@lrs.lt, Seimo narys 

Tomas Bičiūnas, tomas.biciunas@lrs.lt, 

Seimo narys Linas Jonauskas, 

linas.jonauskas@lrs.lt, Seimo narė Dovilė 
Šakalienė, Dovile.Sakaliene@lrs.lt 

Derinimas:  
Ryšys su 

ES teisės 
aktais: 

Nėra 

Su 
projektu 

dirba: 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
Varianto 

apibūdinimas:  
 Kalba: Lietuvių 

 

Projektas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

2022 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

0. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„5) Nuo 2023 sausio 1 šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias 

patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos 

energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

0. Papildyti 19 straipsnio 5 dalį 4 punktu ir išdėstyti jį taip: 

„4) Iki 2022 gruodžio 31 šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias 

patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos 

energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo nariai: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63f5af70779911ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=52334a2f-bc01-42db-a717-dac690803286
mailto:kestutis.vilkauskas@lrs
mailto:Orinta.Leipute@lrs
mailto:Julius.Sabatauskas@lrs
mailto:eugenijus.sabutis@lrs
mailto:gintautas.paluckas@lrs
mailto:tomas.biciunas@lrs
mailto:linas.jonauskas@lrs
mailto:Dovile.Sakaliene@lrs
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Projekto lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

2022 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

0. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„5) Nuo 2023 sausio 1 šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias 

patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos 

energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

0. Papildyti 19 straipsnio 5 dalį 4 punktu ir išdėstyti jį taip: 

„4) Iki 2022 gruodžio 31 šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias 

patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir 

šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo nariai: 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

0. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio pakeitimo įstatymo projektu siekiama ribotam 
terminui nustatyti lengvatinį 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą šildymui buitiniams 

centrinio šildymo vartotojams. 

0 procentų PVM tarifas galiotų iki 2022 gruodžio 31 dienos, po jo vėl būtų taikomas šiuo metu 
taikomas 9 procentų PVM tarifas. 

0 procentų PVM tarifas šildymui leistų tikėtis, kad šilumos kaina gyventojams galėtų mažėti 9 

procentais. Tai bent jau dalinai amortizuotų drastiškai pakilusią šilumos kainą ir augančios infliacijos daromą 
neigiamą poveikį gyventojams.   

Nepaisant to, kad Lietuvoje šiuo metu yra taikomas lengvatinis 9 procentų tarifas šilumai, tačiau jis 

neturi reikiamo poveikio, kadangi šildymo kaina kai kuriose savivaldybėse, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

pernai metais, išaugo beveik tris kartus, visiškai nepriklausomai nuo jų gyvenamųjų namų statybos metų ir to 
ar namai buvo renovuoti ar ne. Šildymo kaina kai kuriose savivaldybėse 2021 m. gruodį gyventojams 

gerokai viršijo 100 eurų ribą, tačiau ir toliau prognozuojamas tolimesnis šilumos kainų augimas, kuris gali 

tapti sunkia našta šalies gyventojams.  
Maža to, infliacija, remiantis Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, šalyje 2021 m. gruodį 

siekė 10,6 proc. Maža to, remiantis Lietuvos Banko prognoze, aukštas infliacijos lygis šalyje išliks ir pirmąjį 

2021 m. ketvirtį. Tai reiškia, kad šalyje ir toliau išliks visų prekių ir paslaugų kainų kylimas, santaupų ir 
pajamų nuvertėjimas.  

Nors teigiama, kad tarp Europos Sąjungos šalių Lietuvos gyventojai moka ne didžiausia kainą, tačiau 

labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai Lietuva yra lyginama su visiškai kitokias klimato sąlygas 

turinčiomis šalimis ir jų gyventojų šildymui išleidžiamomis sumomis. Taip pat Lietuvos gyventojų 
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gaunamos pajamos dažniausiai yra gerokai mažesnėmis su tokią pačią ar aukštesnę šilumos kainą mokančių 

kitų Europos Sąjungos šalių gyventojų gaunamomis pajamomis. Pavyzdžiui, remiantis „Eurostat“ 
duomenimis, pagal gaunamą minimalų atlyginimą Lietuva yra 10 vietoje tarp ES šalių, nustačiusių 

minimalią sumą mokamą už darbą (dalis šalių neturi tokio kriterijaus). Tuo tarpu vidutinis darbo užmokėstis, 

atskaičius mokesčius, siekia 1012 eurų. Šiuo rodikliu Lietuva visoje ES lenkia tik tokias šalis kaip Rumunija 
(705 eurai), Vengrija (952 eurai) ar Slovakija (920 eurai), kai tuo tarpu tokiose šalyse kaip Airija (3041 

euras), Danija (3902 eurai), Nyderlandai (2240 eurų) vidutinės gaunamos pajamos yra gerokai didesnės, 

todėl pagrįstai galima teigti, kad nepaisant to, kad Lietuvoje vartotojai už šiluma moka pigiau nei Vakarų 

Europos valstybės, tačiau šiuo metu mokama kaina yra neproporcingai didelė jų gaunamoms pajamoms. 
Atsižvelgiant į tai, labai svarbu sumažinti gyventojų išlaidų dalį, skiriamą apmokėti už gaunamas šildymo 

paslaugas, todėl 0 procentų tarifas turėtų būti taikomas visiems šalies gyventojams.  

Labai svarbu paminėti ir tai, kad didelis atotrūkis tarp itin aukštas ir labai mažas pajamas turinčių 
gyventojų gali būti labai didelis ir jis visiškai neparodo ypatingai jautraus bet kokiam kainų didėjimui 

gyventojų skaičiaus ir atskirties šalyje. Remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuva pagal skurdo rizikos lygį 

visoje Europos Sąjungoje lenkia tik tokias šalis kaip Lenkija, Rumunija, Vengrija, Kroatija, Bulgarija. 

Vadinasi, galima teigti, kad Lietuvoje skurdo rizikoje esančių žmonių, kurie yra ypatingai jautrūs kainų 
augimui, kiekis yra vienas didžiausių tarp Europos Sąjungos šalių.   

Skaičiuojama, kad Lietuvoje absoliučiame skurde gyvena apie 140 tūkstančių žmonių. Tuo tarpu ties 

skurdo riba balansuoja apie 590 000 šalies gyventojų. Akivaizdu, kad nemažinant dabartinių kainų, labai 
didelė dalis ties skurdo rizikos riba gyvenančių žmonių pradės gyventi skurde, tuo tarpu ties skurdo riba 

gyvenančių žmonių skaičius papildomai pasipildys tais žmonėmis, kurie šiuo metu laikomi gaunančiais 

didesnes pajamas.  
Taip pat, šiuo metu valstybės numatytos priemonės, pavyzdžiui, minimalios mėnesinės algos, pensijų 

didinimas yra nepakankamas, kadangi didinami dydžiai gerokai atsilieka nuo šalyje fiksuojamos infliacijos 

lygio. Todėl atsiranda būtinybė taikyti papildomas priemones, kurios padėtų šalies gyventojams.  

0. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai 
Įstatymo projekto iniciatorius – Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.  

0. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai 

Šiuo metu galiojančiame įstatyme lengvatinis 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai centralizuoto 
šildymo vartotojams.  

0. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama 

Įstatymo projektu siūloma papildyti 19 straipsnio 5 dalį 4 punktu, kuriame numatoma, kad lengvatinis 
0 procentų PVM tarifas būtų taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti 

(įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas 

tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, 

sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Tai bent dalinai padės kompensuoti drastišką šilumos kainų augimą 
vartotojams. 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo 

projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos 

neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų 

išvengta.  

Prognozuotinas trumpalaikis (šildymo sezono metu) lėšų, gaunamų iš PVM, sumažėjimas, tačiau, 

manytina, kad gyventojų sutaupytos lėšos vis tiek įsilies į šalies ekonomiką. 
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai 

Įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai 
Įstatymas įtakos verslo sąlygoms neturės.   

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius 

galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios: 
Nėra 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 

Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai 

įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 
Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus 
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Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams. 
11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų 

priimti 

Įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės   
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui 

įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 

3 biudžetiniais metais) 

Įstatymo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bus pavesta apskaičiuoti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai iki šio įstatymo įsigaliojimo 

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

Nėra gauta. 
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 

įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis 

„lengvatinis PVM šildymui“, „nulinis PVM tarifas šildymui“. 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 
Nėra. 

 

Teikia Seimo nariai: 
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TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymo projektas 

 

Reg. Nr.: 
XIVP-

1299 

 

Reg. 

Data: 

2022-

01-20 

Priimanti 
institucija: 

Lietuvos Respublikos Seimas  Būsena: 
Registruo-
tas 

Eurovoc 
terminai:  

Nėra 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė Guoda Burokienė, 
Guoda.Burokiene@lrs.lt, Seimo narė Aušrinė Norkienė, 
Ausrine.Norkiene@lrs.lt, Seimo narys Jonas Jarutis, 
Jonas.Jarutis@lrs.lt, Seimo narys Aurelijus Veryga, 
Aurelijus.Veryga@lrs.lt, Seimo narys Valius Ąžuolas, 

Valius.Azuolas@lrs.lt, Seimo narė Asta Kubilienė, 
Asta.Kubiliene@lrs.lt, (5) 2396737, Seimo narė Rimantė 
Šalaševičiūtė, Rimante.Salaseviciute@lrs.lt, +370 (5) 239 6656, 
Seimo narys Stasys Tumėnas, Stasys.Tumenas@lrs.lt, Seimo 
narys Robertas Šarknickas, Robertas.Sarknickas@lrs.lt, Seimo 
narys Gintautas Kindurys, Gintautas.Kindurys@lrs.lt, Seimo 
narys Kęstutis Mažeika, Kestutis.Mazeika@lrs.lt, Seimo narys 
Arvydas Nekrošius, Arvydas.Nekrosius@lrs.lt, Seimo narys 

Antanas Vinkus, Antanas.Vinkus@lrs.lt, Seimo narys Eugenijus 
Jovaiša, Eugenijus.Jovaisa@lrs.lt, Seimo narys Deividas 
Labanavičius, deividas.labanavicius@lrs.lt, Seimo narys Giedrius 
Surplys, giedrius.surplys@lrs.lt, Seimo narys Dainius Gaižauskas, 
Dainius.Gaizauskas@lrs.lt, Seimo narys Dainius Kepenis, 
Dainius.Kepenis@lrs.lt, Seimo narė Ligita Girskienė, 
ligita.girskiene@lrs.lt 

Derinimas:  

Ryšys su 

ES 

teisės 

aktais: 

Nėra 

Su 
projektu 

dirba: 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
Varianto 
apibūdi-

nimas:  

 Kalba: Lietuvių 

 

Projektas XIVP-1299 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

R. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

(Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas😊 

„5) buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme, tiekiamai elektros energijai, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems 

kūrenimui“; 

 

2 straipsnis.  Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo nariai: Guoda Burokienė, Aušrinė Norkienė, Jonas Jarutis, Aurelijus Veryga, Valius 

Ąžuolas, Asta Kubilienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Stasys Tumėnas, Robertas Šarknickas, Gintautas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/43c9d0c079f911ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=hxewtosyy
mailto:Guoda.Burokiene@lrs
mailto:Ausrine.Norkiene@lrs
mailto:Jonas.Jarutis@lrs
mailto:Aurelijus.Veryga@lrs
mailto:Valius.Azuolas@lrs
mailto:Asta.Kubiliene@lrs
mailto:Rimante.Salaseviciute@lrs
mailto:Stasys.Tumenas@lrs
mailto:Robertas.Sarknickas@lrs
mailto:Gintautas.Kindurys@lrs
mailto:Kestutis.Mazeika@lrs
mailto:Arvydas.Nekrosius@lrs
mailto:Antanas.Vinkus@lrs
mailto:Eugenijus.Jovaisa@lrs
mailto:deividas.labanavicius@lrs
mailto:giedrius.surplys@lrs
mailto:Dainius.Gaizauskas@lrs
mailto:Dainius.Kepenis@lrs
mailto:ligita.girskiene@lrs
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Kindurys, Kęstutis Mažeika, Arvydas Nekrošius, Antanas Vinkus, Eugenijus Jovaiša, Deividas 

Labanavičius, Giedrius Surplys, Dainius Gaižauskas, Dainius Kepenis, Ligita Girskienė  

 

Projekto XIVP-1299 lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

 

2022 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

R. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

 

„5)  buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme, tiekiamai elektros energijai, tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems 

kūrenimui“; 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir 

uždaviniai 

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, daugelyje kitų pasaulio regionų, šiuo metu smarkiai auga 
energijos kainos. Tai kelia didžiulį susirūpinimą piliečiams, įmonėms. Europos Komisijos oficialiame 

pranešime „Augančių energijos kainų problemos sprendimas: veiksmų ir paramos priemonių rinkinys“ 

teigiama, kad Elektros energijos ir dujų mažmeninių kainų mokesčiai ir rinkliavos labai skiriasi. Vidutiniškai 
jie sudaro 41 proc. namų ūkių elektros energijos kainų bei 30–34 proc. pramonės elektros energijos kainų ir 

32 proc. namų ūkių dujų kainų bei 13–16 proc. pramonės dujų kainų. ES energijos mokesčių direktyva ir 

PVM direktyva suteikia valstybėms narėms tam tikro lankstumo. Energijos mokesčių direktyva valstybėms 

narėms leidžia atleisti namų ūkius nuo elektros energijos, gamtinių dujų, akmens anglių ir kietojo kuro 
mokesčių arba taikyti jiems lengvatinį tarifą. Valstybės narės šias išimtis ar lengvatinius tarifus gali taikyti 

tiesiogiai apmokestinimo lygmeniu, taikydamos diferencijuotą tarifą arba grąžindamos visą mokesčio sumą 

ar jos dalį. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti lengvatinius PVM tarifus energiniams produktams, jei jos 
laikosi ES PVM direktyvoje  nustatytų minimalių tarifų. Pranešime kaip viena iš rekomenduojamų 

priemonių yra pažymima, kad tikslingai sumažinti mokesčių tarifus pažeidžiamų gyventojų grupėms. 

„Dvidešimt valstybių narių ėmėsi arba numato imtis priemonių, kuriomis daug dėmesio dažnai 
skiriama siekiui sumažinti poveikį pažeidžiamiausiems asmenims, mažesnėms įmonės ir energijai imliems 

pramonės sektoriams. Tarp tų priemonių – viršutinės kainų ribos ir laikinos mokesčių lengvatos 

pažeidžiamiems energijos vartotojams arba kuponai ir subsidijos vartotojams ir įmonėms“, – teigiama 

pranešime. 
Vadovaujantis esama situacija bei atsižvelgiant į rekomendacijas, teikiamas šis įstatymo projektas. 
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Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio pakeitimo įstatymo projektu siekiama nustatyti 

lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą tiekiamai elektros energijai buitiniams  
vartotojams. 

9 proc. PVM tarifas elektros energijai leistų tikėtis, kad elektros kaina gyventojams galėtų mažėti 12 

procentų. Lietuvoje šiuo metu yra taikomas lengvatinis 9 proc. tarifas šilumos energijai, tiekiamai 
gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo 

sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui 

paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti, malkoms ir medienos produktams, 

skirtiems kūrenimui. Elektros kainos mažėjimas prisidės prie finansinės naštos mažinimo visiems buitiniams 
vartotojams, o ypač gyventojams, pasirinkusiems ekologišką oras-vanduo šildymo sistemą, kuriai jokia PVM 

lengvata netaikoma. Gyventojai, pasirinkę žaliąją energetiką, jaučiasi apvilti. Manoma, kad tai yra socialiai 

neteisinga. Elektros energijos pabrangimą visiems Lietuvos gyventojams galima įvardinti kaip finansinį 
šoką, kuris mažina jų mokumą, prisideda prie socialinės atskirties didinimo. Vadovaujantis Lietuvos 

Statistikos departamento duomenimis, infliacija šalyje 2021 m. gruodį siekė 10,6 proc. Lietuvos Bankas 

neprognozuoja, kad aukštas infliacijos lygis šalyje mažės ateityje, vadinasi šalyje ir toliau išliks visų prekių 

ir paslaugų kainų kilimas.  
Pastaruoju metu valstybės taikomos priemonės, tokios kaip pensijų didinimas ar minimalios algos 

padidinimas, yra  nepakankamos, lyginant su  šalyje fiksuojamu infliacijos lygiu. Todėl siūloma taikyti 

priemones, kurios padėtų lengvinti finansinę naštą šalies gyventojams.  

R. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai 

Įstatymo projekto iniciatoriai – Seimo nariai: Guoda Burokienė, Aušrinė Norkienė, Jonas Jarutis, 

Aurelijus Veryga, Valius Ąžuolas, Asta Kubilienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Stasys Tumėnas, Robertas 
Šarknickas, Gintautas Kindurys, Kęstutis Mažeika, Arvydas Nekrošius, Antanas Vinkus, Eugenijus Jovaiša, 

Deividas Labanavičius, Giedrius Surplys, Dainius Gaižauskas, Dainius Kepenis, Ligita Girskienė.    

R. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai 
Šiuo metu galiojančiame įstatyme lengvatinis 9 proc. PVM tarifas tiekiamai elektros energijai 

gyventojams netaikomas.  

R. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama 
Įstatymo projektu siūloma papildyti 19 straipsnio 3 dalies 5 punktą įteisinant, kad buitiniams energijos 

vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme būtų taikomas lengvatinis 9 

procentų PVM tarifas.  
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo 

projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos 

neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų 

išvengta.  

Prognozuotinas 12 proc. lėšų, gaunamų iš PVM, sumažėjimas, kurį moka buitiniai vartotojai, tačiau 

tuo pačiu sumažės prašančiųjų piniginės socialinės paramos gyventojų dalis, sutaupytos lėšos galės būti 

skirtos vartojimui, kurio nauda įsilies į šalies ekonomiką. 
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai 

Įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai 
Įstatymas įtakos verslo sąlygoms neturės.   

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius 

galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios: 

Nėra. 
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 

Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai 

įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 
Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus 
Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams. 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir kada juos turėtų priimti 
Įgyvendinamųjų teisės aktų nereikės.   
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12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui 

įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 

3 biudžetiniais metais) 

Įstatymo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bus pavesta apskaičiuoti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai iki šio įstatymo įsigaliojimo. 
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados 

Nėra gauta. 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 

įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis 
„lengvatinis PVM šildymui“. 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai 

Nėra. 
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IS-934/659-II-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Ruošiamas NEKSVP atnaujinimo projektas – siūlymai dėl naujų dekorbanizacijos 

priemonių 

 

Informuojame, jog šiuo metu ruošiamos Nacionalinio energetikos ir klimato srities 

veiksmų plano (NEKSVP) dekarbonizacijos dalies priemonių atnaujinimas. Visuomenė ir 

suinteresuoti asmenys yra kviečiami teikti siūlymus, kokias priemones norėtų įtraukti pateikiant 

detalų jų pagrindimą. 

Primename, jog NEKSP yra vienas pagrindinių strateginio planavimo dokumentų, 

atsižvelgiant į kurį vėliau galima prašyti investicinės paramos. Todėl dabar pasiūlius įtraukti 

aktualias CŠT sektoriaus priemones ir pateikus reikiamus skaičiavimus, poveikio aplinkai 

(socialinis, ekonominis ir kt. efektas) analizėm ir kt., kas prisidėtų prie ŠESD mažinimo tikslų – 

galima tikėtis paramos skyrimo per Klimato kaitos programą ir kitų ES fondų lėšas. Dabartinė 

NEKSVP redakcija yra ČIA. 

Svarstymo procesas ilgas: surinkti pasiūlymai bus aptariami dekorbanizacijos darbo grupėse 

(jų yra 5: energetikos, pramonės, transporto, žemės ūkio/miškininkystės ir atliekų / žiedinės 

ekonomikos), įvertinti ir palyginti pagal nustatytus kriterijus. Taip pat bus modeliuojamas bendras 

priemonių efektas. Pasiūlymai bus perduoti tolimesniam svarstymui ir galimam įtraukimui  į 

atnaujintą NEKSVP, kuris turi būti patvirtintas iki š.m. pabaigos. 

Pasiūlymus oficialiai galima teikti iki kovo 31 d. Pildymo forma ir daugiau informacijos 

čia: www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai. Taip pat pridedama pavyzdinė Excel forma 

(su galimais pavyzdžiais kiekvienam priemonės tipui), kurioje iškart matosi informaciją, kurią 

 reikia pateikti, norint pasiūlyti priemonę.  

Aplinkos ministerija taip pat informavo, jog šiemet naujame Klimato kaitos programos 

(KKP) lėšų naudojimo sąmatoje ir sąmatą detalizuojančiame plane naujų priemonių neformuos, 

planuojama tęsti tik labiausiai pasiteisinusias ankstesnių metų finansavimo priemones (šis 

klausimas dabar derinamas su Finansų ministerija). Bendra tvarka dėl naujų priemonių siūlymus 

reiktų teikti per aukščiau minėtas dekorbanizacijos grupes, kad būtų įtraukt į NEKSVP atnaujinimą 

ir ateityje galėtų būti finansuojamos iš KKP.  

Jeigu turit pasiūlymų dėl Jums aktualių priemonių, laukiame iki š.m kovo 15 d. el.p. 

ramune@lsta.lt Bandysime siūlyti tokias priemones kaip pavyzdžiui: ORC įrangos diegimas 

katilinėse „žalios“ energijos gamybai saviems poreikiams, visuomeninių/komercinių pastatų 

 prijungimui prie CŠT sistemų, pakeičiant iškastinį kurą (šiuo metu per KKP parama duodama tik 

gyvenamiesiems namams) ir kt. 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

Pavyzdinė Excel forma (su galimais pavyzdžiais kiekvienam priemonės tipui) (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-II-4-1 priedas 2022-01-24.xls). 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/Integruotas%20planas/Final%20NECP.pdf
http://www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-934/659-II-5 priedas 

 

LŠTA INFO. Investiciniai projektai +RRF 

 

Dabar visos ministerijos dirba pagal naują strateginio valdymo bei biudžeto valdymo 

tvarką (įsigaliojusią nuo 2021 m.): https://www.cpva.lt/valstybes-strateginiu-tikslu-ir-finansu-

valdymo-tobulinimas/730 

1. Šiuo metu tiek Energetikos tiek Aplinkos ir kt. ministerijos rengia savo Plėtros programos 

pažangos priemonių aprašus (ten jau bus įtrauktos  esamos KKP,  ESSF programoje, RRF ir 

kt fonduose numatytos kryptys), kuriuos pateiks viešam derinimui – tuomet galėsime 

teikti siūlymus ir kartu su EM nagrinėti investicinius projektus. Pagal naująsias 

planavimo taisykles, investiciniai projektai bus tvirtinami tik įsitikinus, kad jie geriausiai 

sprendžia valstybės ir visuomenės problemas pagal jų pagrindimus. Kaip pvz 

rekomendacijos ant kiek giliai turi būti rengiami priemonių pagrindimai (čia). Patvirtinus 

priemonių aprašus, bus rengiamos finansavimo sąlygos, prioritetas teikiamas finansavimo 

sąlygų parengimui toms veikloms, kurioms finansavimo fondai jau patvirtinti. 

2. Lygiagrečiai šiuo metu siūlymus galima teikti NEKSVP atnaujinimui 

(www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai.). Per čia vėl siūlysim pvz. ORC 

technologijas ir pnš. 

3. Dėl RRF fondo: raštą jau esam rašę, kad įtrauktų ORC technologijos rėmimą per RRF , 

Enmin atsakymą pateikė (pridedu). Kalbėjau su Greičiuviene situacija nepasikeitė pagal EK 

Lietuvai patvirtintą RRF programą (https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-

kartos-lietuva žr. 110-112 psl.) EM rems 3 investicijas: 1) jūrinis vėjo elektrinės; 2) Saulės 

ir vėjo elektrinės sausumoje; 3) el.en. kaupimo įrenginiai ir infrastruktūra. Ir būtent 

tolimesni finansavimo dokumentai rengiami pagal naują strateginio valdymo modelį. 

4. Greičiuvienė minėjo, kad EM niekada nesamdė konsultantų PFSA sąlygų rengimui, todėl 

pagal bendrą tvarką kai reiks pvz. nurodyt tinkamas finansuoti išlaidas žematempratūrinių 

tinklų krypčiai – kreipsis į mus (taip kaip vyksta ir dabar). Kaip kalbėta Taryboje 

(Garasimavičiaus iniciatyva), mums reiktų patiems surasti konsultantus kurie tinkamai 

paruoštų priemonių pagrindimus su visom ekonominėm ir kt. analizėm gal pvz. Šarūną ar 

TES galėtumėm samdyt? 

 
From: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, January 19, 2022 1:49 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 
Cc: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Investiciniai projektai  

 

Ramune, 
Su nuoroda į ŠŪĮ straipsnį reikia ruošti raštą į EM siūlant kartu nagrinėti investicinius projektus, 

kuriuos reikėtų įgyvendinti pagal strategines kryptis, įtraukti į specialiuosius 

planus, skirti ES paramą ir t.t. Kartu dirbant būtų tikėtinai geresnis rezultatas ir 
perspektyva. 

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. 

 

https://www.cpva.lt/valstybes-strateginiu-tikslu-ir-finansu-valdymo-tobulinimas/730
https://www.cpva.lt/valstybes-strateginiu-tikslu-ir-finansu-valdymo-tobulinimas/730
https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1187_dd9c5db0ff50b1b138a9f7e14c2c594e.pdf
http://www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
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Dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 
Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 

 
 

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 

 

 

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 2021-2026 m. projekte 

Energetikos ministerija komponentėje „Žalioji Lietuvos transformacija“ pagal reformą „Daugiau 

šalyje tvariai pagamintos elektros energijos“ numato remti verslo ir gyventojų investicijas į saulės 

energiją naudojančias elektrines ir vėjo energiją naudojančias elektrines sausumoje, kuriose 

pagaminta elektros energija bus suvartota namų ūkių ar ekonominės veiklos poreikiams.   

Atsižvelgiant į šios reformos tikslus, siūlome paramą skirti neapsiribojant vien tik saulės, vėjo 

įrenginiams, bet ir kitų „žaliosios“ elektros gamybai skirtų alternatyvių technologijų diegimui. 

Viena iš tokių šiuolaikinių technologijų yra Organinio Reinkarno ciklo (toliau – ORC) įrenginys, 

kurį pritaikius biokuro katilinėse, pavyzdžiui, tiekiančiose šilumos energiją į centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklą, būtų gaminama „žalioji“ elektra ir prisidedama prie nacionalinių ŠESD mažinimo 

tikslų  

Tipinio 100 kW tipinio projekto įgyvendinimas leistų sutaupyti 193200 kg CO2 ekvivalento 

per metus (elektros energija sunaudojama savoms reikmėms, pakeičiant iš elektros energetikos 

sistemos perkamą elektros energiją). Vidutinis projekto įkainis siekia 2400 – 4000 eur/kW.  

Plačiau apie šią technologiją informacija pridedama. Kadangi tai nauja Lietuvos rinkoje 

technologija, manome, jog savalaikė valstybės pagalba turėtų skatinti ir kitų (ne tik saulės ir vėjo) 

inovatyvių technologijų plėtrą.  

Prireikus esame pasiruošę pateikti papildomus argumentus ir dokumentus, taip pat 

visokeriopai padėti kilus neaiškumams ar abejonėms. 

PRIDEDAMA: Straipsnis „ORC plėtra šilumos tiekimo įmonėse – “žalia” elektros energija 

savo reikmėms“ publikuotas žurnale „Šiluminė technika“ 2020 m. Nr. 3 (Nr.80). 

 

Asociacijos prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7097, el. p. ramune@lsta.lt 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai   2021-05-12 Nr. 49 

 Į   Nr.  

 

DĖL RRF PLANO PRIEMONIŲ, SKATINANČIŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBAI 

mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
http://www.lsta/
mailto:ramune@lsta.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, http://www.enmin.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  

 

 2021-06-03 

 2021-05-12 

Nr.(10.9-08Mr)3-1042 

Nr. 49 

    

DĖL ALTERNATYVIŲ TECHNOLOGIJŲ SKATINIMO GALIMYBIŲ EKONOMIKOS 

GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjo 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys į kitų „žaliosios“ elektros 

gamybai skirtų alternatyvių technologijų diegimo galimybes, tame tarpe į Organinio Reinkarno 

ciklo įrenginį. Rašte siūloma numatyti šių technologijų skatinimą Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonėje (toliau – RRF). 

Informuojame, kad RRF investicijos buvo planuojamos taip, kad labiausiai atitiktų 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Nacionalinio energetikos ir 

klimato srities veiksmų plano nuostatas ir pasiektų šiuose dokumentuose nustatytų tikslų. Be to, 

RRF planavimo dokumentas buvo rengiamas per labai trumpą terminą. Todėl šiuo atveju nematėme 

galimybės atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą. Energetikos ministerija labai vertina bendradarbiavimą 

su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir išlieka atvira tolesnei diskusijai. 

 

 

 

 

 

Energetikos ministerijos kancleris   Jaunius Pusvaškis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algirdas Petkevičius, tel. (8 5) 203 4689, papild. 9, el. p. algirdas.petkevicius@enmin.lt 

 

http://www/
mailto:algirdas.petkevicius@enmin.lt
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IS-934/659-II-6 priedas 

 

Plungės ŠT. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (pastaba) 

 
From: Saulius Norkus <saulius.n@plungessiluma.lt>  

Sent: Friday, January 21, 2022 8:41 AM 
To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (pastaba) 

 

Mūsų bendrovė perka geriamąjį vandenį prieš KV šilumokaitį iš UAB „Plungės vandenys“ 

pagal sudarytas sutartis. Mes esame Abonentas, UAB Plungės vandenys yraTiekėjas. Pagal sutartis 

Abonentas kiekvieno mėn. gale turi deklaruoti Tiekėjui skaitiklių prieš šilumokaitį rodmenis. 

Mėnesio gale mūsų darbuotojai nurašo KV skaitiklių prieš šilumokaitį rodmenis ir juos perduodame 

 Tiekėjui. Tiekėjas kartą per pusmetį kontrolei pasitikrina tų skaitiklių faktinius rodmenis. Tiekėjas 

nėra suinteresuotas įrenginėti skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu, nes kiekvieną mėn. gauna 

duomenis iš mūsų bendrovės. 

 
Pagarbiai 

Saulius Norkus 

Komercijos vadovas 
UAB Plungės šilumos tinklai 

tel. (8 614) 94550; (8 448) 72084 

el.p.saulius.n@plungessiluma.lt 

 
 

From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Thursday, January 20, 2022 5:26 PM 
To: Norkus Saulius (saulius.n@plungessiluma.lt) <saulius.n@plungessiluma.lt> 

Subject: RE: Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (pastaba) 

 

Ar galite patikslinti, kodėl geriamojo vandens tiekėjai nenurašo ir neperduoda geriamojo 

vandens skaitiklio, esančio prieš KV šilumokaitį, rodmenų? 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

From: Saulius Norkus <saulius.n@plungessiluma.lt>  

Sent: Thursday, January 20, 2022 4:16 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (pastaba) 

 

Šilumos ūkio įstatyme yra „15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose 

namuose organizavimas 11. Geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš 

karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu“. 

mailto:saulius.n@plungessiluma.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:el.p.saulius.n@plungessiluma.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:saulius.n@plungessiluma.lt
mailto:saulius.n@plungessiluma.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:saulius.n@plungessiluma.lt
mailto:info@lsta.lt
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Gal skubėdamas kažką praleidau, bet neradau, kad tokia pat nuostata būtų geriamojo 

vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme ar pateiktame projekte. Plungės ŠT yra karšto vandens 

tiekėja. Mieste yra dalis namų, kurių įvadinius šilumos skaitiklius nuskaitome nuotoliniu būdu. Bet 

mėnesio pabaigoje mūsų darbuotojai vis tiek eina į tų namų šilumos punktus, kad nurašytų 

geriamojo vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis. Tie skaitikliai yra be 

nuotolinio nuskaitymo funkcijos. Jie geriamojo vandens tiekimo įmonės nuosavybė. Jei jie būtų su 

nuotolinio nuskaitymo funkcija, tai jų nuskaitymą nesunkiai prijungtume prie įvadinių šilumos 

skaitiklių nuskaitymo. Reikia, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme 

atsirastų tokia pat nuostata kaip šilumos ūkio įstatyme, kuri įpareigotų geriamojo vandens tiekėjus 

įrengti tokius skaitiklius su nuotolinio nuskaitymo funkcija. 

 
Pagarbiai 

Saulius Norkus 
Komercijos vadovas 

UAB Plungės šilumos tinklai 

tel. (8 614) 94550; (8 448) 72084 

el.p.saulius.n@plungessiluma.lt 

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO (nauja redakcija) 

ir VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

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

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

administratorių, žyma:IS-933/658-II-8-1 priedas 2022-01-17.zip), TN: tn . 

 

mailto:el.p.saulius.n@plungessiluma.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb
https://lsta.lt/protokolai/2022-01-17-posedis-nr-933-658/
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IS-934/659-II-7 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 asociacijai                                                  2022-01-19     Nr. SD-201 

info@lsta.lt                                                                                      Į 2022-01-05 el. P. 9:48 AM 

 

DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS 

ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO  

 

 

 2022-01-05 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos el. paštu atsiųstam LR energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 

1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui pritariame, pastabų ir pasiūlymų neturime.  

 

 

 

Pagarbiai 

Generalinis direktorius    Virgilijus Pavlavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS  

Gintaras Galkus, tel. (8 41)  59 12 17, el. paštas gintaras.g@senergija.lt 

mailto:info@senergija.lt
http://www.senergija.lt/
mailto:info@lsta.lt
mailto:gintaras.g@senergija.lt
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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 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  

El. paštas: info@enmin.lt 

 2022-01-21 Nr. R2-(KA)-409 

 Į 2022-01-07 Nr. (22.2-24 Mr)3-24 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. sausio 10 d. gavo Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos 2022 m. sausio 7 d. raštą Nr. 3-24 „Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo projekto teikimas išvadoms gauti“, kuriuo Tarybos išvadoms gauti buvo pateiktas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 
24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – Projektas).  

Taryba, įvertinusi Projektą, iš esmės pritaria parengtam Projektui ir teikia šiuos siūlymus. 

1. Patikslinti Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos 
aprašo (toliau – Aprašo) 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginiai kontroliuojami nuo jų prijungimo prie 

energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (t. y. darbo mašinos, įrenginio, 

nenaudojamo energetikos veikloje). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik 

efektyvaus energijos vartojimo požiūriu. 

2. Patikslinti Aprašo 14.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„14.2. tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius 

su energetikos objektais, energetikos įrenginiais, vartotojų energetikos įrenginiais (iki technologinio 

įrenginio (t. y. darbo mašinos, įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje) ar prietaiso, vartojančio 

energiją), energetikos objektų statinių naudojimu ar energijos vartojimu, dalyvaujant 9.10 papunktyje 

nurodytų nelaimingų atsitikimų tyrime, taip pat jeigu pagal energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties 

deklaracijas nustatoma, kad kyla techninės saugos rizika, pavojus asmenims, visuomenei ir aplinkai.“. 

Pakeitimu siekiama patikslinti, iki kokios ribos atliekamas vartotojų energetikos įrenginių 
patikrinimas tiriant skundus, avarijas ar sutrikimus. Taryba, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatyme priskirtas funkcijas, nelaimingų atsitikimų tyrimų neatlieka, tik dalyvauja juos tiriant, todėl siūlome 

patikslinti formuluotę, pagal nurodytą 9.10 papunktyje. 
3. Patikslinti Aprašo 17 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„17. Aprašo 9.5
1 
ir 9.6 papunktyje nurodytas pažymas išduoda Tarybos įgaliotas darbuotojas, kuriam 

Tarybos nustatyta tvarka dokumentų valdymo sistemoje yra paskirta šiame punkte nurodyta užduotis.“ 

4. Patikslinti Aprašo 21 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„21. Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys 

nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, 

gali kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Neįvykdžius šių reikalavimų, 
Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę pareikalauti, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų 

operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas.“ 

 

 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

B. Jagminienė, tel. (8 616) 78589, el. p. birute.jagminiene@vert.lt 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3fc6c3317ab611ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
mailto:birute.jagminiene@vert


 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-934/659-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-01-18 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-01-18 

 
 

Vėliausio 2022-01-18 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 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 66 150 27.28 -2.16 % 35 000 26.47 30.30 5 600 

M02-2022  Smulkinta mediena 65 520 26.49 +7.78 % 63 280 25.22 33.33 6 160 

M03-2022  Smulkinta mediena 34 650 23.70 -5.19 % 49 000 22.42 25.40 7 000 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 170 12.70 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 660 49.83 +5.30 % 2 860 44.80 58.86 1 590 

https://www.baltpool.eu/lt/
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M02-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 200 34.40 0.00 0 

M03-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 250 34.40 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 15.90 0.00 % 0 0.00 18.00 70 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 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 70 700 26.82 -2.09 % 4 130 25.93 29.00 350 

M02-2022  Smulkinta mediena 37 240 26.64 -5.29 % 0 0.00 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 61 250 24.60 +3.66 % 17 500 21.80 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 170 12.70 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 3 520 45.22 -11.10 % 0 0.00 65.00 240 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 20.40 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

 

 
 

Baltpool 2022-01-21 prenešimas. Pranešimas dėl galimų biokuro pristatymo trukdžių. 

TN: tn  
 

Gerb. biokuro biržos dalyviai, 

Lietuvoje esant neeilinėms meteorologinėms sąlygoms ir iškritus didesniam nei įprasta 

sniego kiekiui, biokuro tiekėjai susiduria su kliūtimis keliuose: sudėtinga patekti ne tik į miškuose 

sukauptus biokuro žaliavos sandėlius, bet ir pristatyti biokurą iš artimesnių sandėlių. 

Prašome pirkėjų atsižvelgti į sudėtingas pristatymo sąlygas ir, esant biokuro tiekėjų 

prašymui, lanksčiau derinti tiekimo grafikus, prailginti biokuro priėmimo valandas ir (ar) priimti 

šeštadienį. 

Taip pat norėtume priminti, kad sandoris gali būti vienašališkai nutrauktas ne teismo tvarka, 

jeigu pardavėjas daugiau nei 20 % (dvidešimt procentų) pristatymo dienų per visą pristatymo 

laikotarpį pažeidžia tiekimo grafiką (jeigu dalyvis-pardavėjas konkrečią dieną pristato mažiau kaip 

2/3 (dvi trečiąsias) pagal tiekimo grafiką turėto pristatyti biokuro produktų kiekio ir trūkstamas 

kiekis nėra pristatomas per 1 (vieną) darbo dieną). Todėl raginame kiek įmanoma lanksčiau žiūrėti į 

tiekimo grafikus ir priėmimo valandas, nes šiuo metu abejoms pusėms tik formaliai laikantis 

https://preview.mailerlite.com/c8c0s9g1h8/1868111117113365893/d2b7/
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nustatytų reikalavimų, gali susiklostyti situacija, kad sandoriai bus vykdomi tik iš dalies ar bus 

bandoma reikiamą biokuro kiekį tiekti neviršijant leidžiamų paklaidų. 

Tikimės, kad lankstesnis požiūris dėl susiklosčiusios situacijos leis pardavėjams tinkamai 

vykdyti sandorius, o pirkėjams – užtikrinti patikimą šilumos tiekimą. 

BALTPOOL komanda 
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IS-934/659-III-2 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl tinklų AZ planų rengimo termino laikymosi 

 

Primename, kaf 2020-10-13 energetikos ministras patvirtino ELEKTROS TINKLŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), 

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO 

(NERENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS 

PROJEKTO) IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠĄ, kuris parengtas įgyvendinant tam tikrus 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsnius ir nustato elektros tinklų, magistralinių 

dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų ir magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų sudėtį ir turinį, jų rengimo, 

viešinimo ir tvirtinimo tvarką. 

Įstatymo 141 str. nurodomi veiksmai (užduotys), kurie turi būti atlikti iki 2022 m. gruodžio 

31 d., rengiant šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planus. Prašome informuoti, ar Įstatymo 

reglamentuotu terminu (iki 2022-12-31) tikėtina spėsite parengti šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų planus, kaip to reikalauja Įstatymas ir EM tvarkos aprašas. Jei ne, prašome 

nurodyti svarias priežastis kodėl: trūksta matininkų, kitų rangovų, ilgos derinimo procedūros, ginčai 

su žemių savininkais dėl kompensacijų ir pan.  

Pateikti argumentai bus naudojami kaip motyvai, inicijuojant įstatymo pakeitimą dėl planų 

rengimo termino pratęsimo, jeigu toks poreikis bus. 

Jūsų laisvos formos atsakymų laukiame iki sausio 24 d. (pirmadienio) el. paštu 

mantas@lsta.lt  

 
Primename, kad, dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir poįstatyminių teisės 

aktų įgyvendinimo, 2021 kovo 22 d. LŠTA organizavo mokymus. Mokymų vaizdo įrašą galima 

peržiūrėti  ČIA. Lektoriaus pranešimas ČIA. 

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA Vyriausiasis specialistas 
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 e-paštas: mantas@lsta.lt www.lsta.lt  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/420f4dd0927c11e9ae2e9d61b1f977b3/asr
mailto:mantas@lsta.lt
https://lstalt.sharepoint.com/sites/LSTApasitarimuvideo/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLSTApasitarimuvideo%2FBendrai%20naudojami%20dokumentai%2F2021%2D03%2D22%5FSpec%C5%BDemes%2FSpec%5Fzemiu%5Fseminar%5F20210322%5F140123%2DMeeting%20Recording%201%2Emp4&parent=%2Fsites%2FLSTApasitarimuvideo%2FBendrai%20naudojami%20dokumentai%2F2021%2D03%2D22%5FSpec%C5%BDemes&p=true
https://lstalt.sharepoint.com/sites/LSTApasitarimuvideo/Bendrai%20naudojami%20dokumentai/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLSTApasitarimuvideo%2FBendrai%20naudojami%20dokumentai%2F2021%2D03%2D22%5FSpec%C5%BDemes%2FSpec%5Fzemiu%5Fseminar%5F20210322%5F140123%2DMeeting%20Recording%201%2Emp4&parent=%2Fsites%2FLSTApasitarimuvideo%2FBendrai%20naudojami%20dokumentai%2F2021%2D03%2D22%5FSpec%C5%BDemes&p=true
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/2021-03-21-Spec-salygos-Silumos-ukis-siuntimui.pdf
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-934/659-III-3 priedas 

 

VERT 2022-01-19 pranešimas. VERT nustatė kriterijus, kurie leis nustatyti mažareikšmius 

administracinius nusižengimus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė kriterijus, kuriais vadovaujantis 

administraciniai nusižengimai, dėl kurių VERT turi teisę pradėti administracinio nusižengimo 

teiseną, laikomi mažai pavojingais. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2022 m. vasario 1 d. 

Nustatyti šie mažareikšmio nusižengimo kriterijai: 

• asmuo prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir padėjo jį išaiškinti 

(bendradarbiavo su VERT, geranoriškai teikė informaciją); 

• administraciniu nusižengimu nėra padaryta turtinė žala arba, jei ji padaryta, po 

nusižengimo padarymo nuostoliai atlyginti ir (ar) padaryta žala pašalinta; 

• nenustatyta nė vienos Administracinių nusižengimų kodekso 36 straipsnyje numatytos 

atsakomybę sunkinančios aplinkybės. 

VERT nustatė, jog administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, jei yra 

tenkinami visi nurodyti kriterijai. 

Kriterijai nėra taikomi ir administracinis nusižengimas negali būti laikomas mažai 

pavojingu, jei asmeniui per vienerius metus dėl tame pačiame Administracinių nusižengimų 

kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo vieną kartą buvo 

pareikšta žodinė pastaba. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-01-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-19/vert-nustate-kriterijus-kurie-leis-nustatyti-mazareiksmius-administracinius-nusizengimus.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-19/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija susipažinusi su derinimui pateiktu 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“ projektu, nori atkreipti 

dėmesį, kad reglamento 2 priedo 2.18 lentelėje nurodytos centralizuotų šilumos tiekėjų (CŠT) 

pastatams tiekiamos šiluminės energijos neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos 

faktorių verčių bei CO2 išmetimų į aplinką vertės kai kuriuose miestuose nebeatitinka faktinės 

situacijos.  

Šiuo metu galiojančioje redakcijoje minėtoje lentelėje pateiktų rodiklių vertės buvo 

apskaičiuotos vertinant šilumos tiekimo įmonių 2017 metų duomenis. Pažymėtina, jog per 

pastaruosius metus CŠT gamybos rinkoje atsinaujinančių išteklių dalis bendrame kuro balanse 

išaugo nuo 66 proc. (2017 m.) iki beveik 75 proc (2020 m.).  

Pavyzdžiui, AB „Panevėžio energija“ yra įdiegusi eilę priemonių šilumos gamybos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių didinimui ir emisijų faktoriaus mažinimui – centralizuotai 

tiekiamai šilumai pagaminti AB „Panevėžio energija“ naudoto kuro struktūroje atsinaujinantis kuras 

(biokuras) šiuo metu sudaro 91,8 proc. Dabartinėje 2.18 lentelėje kaip galimo energijos šaltinio nėra 

įtraukta šilumos iš AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų faktorių verčių. Neabejotina, kad 

 Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus 

fPRn  ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės Panevėžyje turėtų būti mažesnės nei 

šilumos iš šilumos tinklų Lietuvos vidurkio, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r 

 vertė – didesnė. Todėl būtų tikslinga atnaujinti esamus rodiklius visuose miestuose, naudojant 2021 

metų faktinius duomenis, tam kad šilumos tiekimo įmonės turėtų daugiau galimybių statybos 

rinkoje sparčiai projektuojamus ir statomus A++ klasės pastatus prijungti prie esamų tinklų – tai 

būtų vienas iš “žaliausių“ apsirūpinimo šiluma būdų, kuris garantuoja miestų oro kokybę bei 

reikšmingai prisideda prie klimato kaitos problemų sprendimo.  

Prašome inicijuoti minėtų faktorių įvertinimą, atsižvelgiant į dabartinę faktinę situaciją, 

pagal poreikį atliekant mokslinius skaičiavimus/tyrimą dėl STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2.18 lentelės koregavimo.   

 

Prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7094, el. p.: ramune@lsta.lt  
 

LR aplinkos ministerijai 

 

 2022-01-17 Nr. 07 

Į 2022-01-03 Nr. (14-5)-D8(E)-8 

    

DĖL STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR 

SERTIFIKAVIMAS“ PAKEITIMO 

http://www.lsta/
mailto:ramune@lsta.lt
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Suprantama, kad šilumos ir elektros gamybai turėtų būti naudojamas biokuras, pagamintas 

iš miško atliekų ir kuris netinka kitiems pramonės ar buities produktams gaminti. Iš kitos pusės, iš 

kirtimo atliekų pagamintas biokuras (SM3) turėtų taip pat atitikti nustatytus reikalavimus. Praktika 

rodo, kad realiai SM3 kuras dažnai neatitinka nustatytų net ribotų kokybės reikalavimų, jame yra 

padidintas mineralinių priemaišų kiekis, didelė žaliosios masės dalis, pasitaiko ir neorganinių 

priemaišų, šis drėgnas kuras sušąla į ledo gabalus, o kad to išvengti kartais apdorojamas druskų 

tirpalais ir t.t. Visa tai sukelia technologines problemas katilinėse ir elektrinėse dėl erozijos ir 

korozijos, dėl dažnų remontų ir ankstyvo katilų susidėvėjimo. Prastos kokybės biokuras lemia žemą 

energetinį efektyvumą ir papildomas sąnaudas dėl didesnio elektros ir reagentų sunaudojimo, dėl 

dažnesnių stabdymų ir katilų valymo. Jūsų dėmesiui siunčiame Kauno technologijos universiteto 

doc. Dr. Kęstučio Buinevičiaus parengtą ataskaitą, kurioje remiantis sukauptų tyrimų rezultatais ir 

praktine informacija, pateikiama faktinė katilų eksploatavimo problematika dėl žemos kokybės 

skiedrų kuro naudojimo.  

SM3 kokybė nekontroliuojama, nepakankamai reglamentuota jo sudėtis, o kaina mažai 

skiriasi nuo geresnės kokybės SM2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainodaroje naudoja 

lyginamąją analizę ir dėl to neįvertina papildomų išlaidų, susidarančių dėl prastos kokybės biokuro 

naudojimo. Tad iki šiol SM3 kuro naudojimas daugeliu atvejų buvo nenaudingas nei šilumos 

vartotojams, nei šilumos tiekimo įmonėms. SM3 biokuras turėtų atitikti reikiamus standartus, kad jį 

būtų galima naudoti jam projektuotuose katiluose. Iš paskleistos (suniokotos) miško žaliavos galėtų 

būti gaminamas pigus nekondicinis biokuras, tinkamas dideliems elektrinių ir specialaus 

technologinio tipo šildymo katilams. Prašome atsižvelgti į šio tyrimo rezultatus ir siūlymus, ieškant 

racionalių reguliacinių instrumentų aktualiu klausimu. Žinoma, žemos ir geros kokybės biokuro 

kainų skirtumas turi padengti papildomas išlaidas, o pasirinkimo svarbiausias kriterijus turi būti – 

minimali suminė šilumos gamybos kaina.  

PRIDEDAMA: Pažyma „Biokuro katilų eksploatavimo problemos dėl medienos skiedros kuro 

kokybės“ 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7096, el. p. ramune@lsta.lt  

Pažyma „Biokuro katilų eksploatavimo problemos dėl medienos skiedros kuro kokybės“ (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-III-6-1 priedas 2022-01-

24.pdf). 

LR energetikos ministerijai 

LR aplinkos ministerijai 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėms 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Energijos išteklių biržos operatoriui „Baltpool“  

Asociacijai LIBIOMA 

 

 2022-01-18 Nr. 08 

Į  Nr.  

DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO NAUDOJIMO SKATINIMO 

http://www.lsta/
mailto:ramune@lsta.lt
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INFO_ES ministrų laiškas EK dėl biomasės tvarumo kriterijų 

TN: tn  

 

Informuojame, jog š.m. sausio 19 d. Švedijos, Suomijos, Slovėnijos, Lenkijos, Bulgarijos, 

Estijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos energetikos ministrai įteikė bendrą kreipimąsi Europos Komijai 

dėl naujame AEI direktyvos projekte (REDIII) siūlomo biomasės tvarumo kriterijų peržiūros. 

Laiške pabrėžiama, jog per anksti peržiūrėti biomasės tvarumo kriterijus, nes numatomi pakeitimai 

sukelia papildomus prieštaringus reikalavimus biomasei ir didina administracinę naštą.  

Dabartiniai reikalavimai, kurie įsigaliojo 2021 m. liepos mėnesį, vadovaujantis 2018 m. 

gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 “Dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energija” (REDII direktyva), yra skirti užtikrinti, kad energijai gaminti 

naudojama medienos biomasė būtų gaunama iš tvariai tvarkomų miškų. 

Tačiau pilnai nespėjus įsigalioti RED II direktyvos nuostatoms, EK pasiūlė dar labiau 

sugriežtinti kriterijus, kad būtų uždrausta naudoti biomasę iš pirminių ir didelės biologinės įvairovės 

miškų bei iš kelmų, šaknų, o taisyklių reikalavimus taikyti dar didesnei daliai šilumos ir elektros 

gamybos objektų (RED III direktyvos projektas). Toks žingsnis sukeltų rimtų abejonių dėl ES 

reputacijos ilgalaikių investicijų kontekste ir rizikuotų atitolinti ES šalių siekius įgyvendinti žaliojo 

kurso tikslus.  

Ministrų teigimu, nepakankamai atsižvelgta į nacionalines ypatybes, susijusias su miškų 

valdymo praktika, geografine padėtimi ir valstybių narių energijos gamybos sektorių specifiką. 

Laiške akcentuojama, jog dažnos teisės aktų peržiūros ir nauji reikalavimai investuotojams siunčia 

žinią vengti investicijų į biomasės technologijas. 

Raštas pridedamas, daugiau info čia: https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-

perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 
LŠTA 2022-01-21 INFO.  

ŠIAURĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALYS PERSPĖJA DĖL NERACIONALIŲ NAUJŲ 

TVARUMO KRITERIJŲ BIOMASEI 

TN: tn 

 

Europos Komisijos bandymai biokuro deginimą prilyginti iškastinio kuro deginimui 

įvairiuose Europos Komisijos lygmens dokumentuose, kelia susirūpinimą ne tik Lietuvai bet ir 

kitoms ES valstybėms. Toks biomasės traktavimas prieštarauja nacionaliniams Lietuvos interesams 

ir neatitinka Lietuvos siekių atsinaujinančių energijos išteklių srityje 

Svarstant biomasės klausimus Europos Sąjungos lygmens formatuose Lietuva aktyviai 

pasisako už tai, kad būtų išlaikytas stabilus ir pozityvus biomasės reguliacinis traktavimas elektros 

bei šilumos gamyboje ir kad nepritariama kai kurių valstybių narių siūlymams traktuoti biomasę 

kitaip nei tvarų, klimatui neutralų atsinaujinančios energijos išteklį. 

Š.m. sausio 19 d. Švedijos, Suomijos, Slovėnijos, Lenkijos, Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, 

Latvijos, Čekijos ir Vengrijos energetikos ministrai įteikė bendrą kreipimąsi Europos 

Komijai dėl REDIII direktyvos projekte siūlomo biomasės tvarumo kriterijų peržiūros. 

https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/siaures-ir-rytu-europos-salys-perspeja-del-neracionaliu-nauju-tvarumo-kriteriju-biomasei/
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Laiške pabrėžiama, jog per anksti peržiūrėti biomasės tvarumo kriterijus, nes numatomi pakeitimai 

sukelia  papildomus prieštaringus reikalavimus biomasei ir didina administracinę naštą.  

Dabartiniai kriterijai, kurie įsigaliojo liepos mėnesį vadovaujantis 2018 m. gruodžio 11 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 “Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energija” (REDII direktyva), yra skirti užtikrinti, kad energijai gaminti naudojama 

medienos biomasė būtų gaunama iš tvariai tvarkomų miškų. 

Nuo to laiko Komisija pasiūlė sugriežtinti kriterijus, kad būtų uždrausta naudoti biomasę iš 

pirminių ir didelės biologinės įvairovės miškų bei iš kelmų ir šaknų, ir taisyklių reikalavimus 

 taikyti didesnei daliai šilumos ir elektros gamybos objektų (RED III direktyvos projektas). 

Toks žingsnis sukeltų rimtų abejonių dėl ES reputacijos ilgalaikių investicijų kontekste ir 

rizikuotų atitolinti ES šalių siekius įgyvendinti žaliojo kurso tikslus.  

Ministrų teigimu, nepakankamai atsižvelgta į nacionalines ypatybes, susijusias su miškų 

valdymo praktika, geografine padėtimi ir valstybių narių energijos gamybos sektorių specifiką. 

Laiške akcentuojama, jog dažnos teisės aktų peržiūros ir nauji reikalavimai investuotojams siunčia 

žinią vengti investicijų į biomasės technologijas. 

Kai kurios pasirašiusios šalys taip pat kritikavo Komisijos 2030 m. miškų strategiją dėl to, 

kad pirmenybė teikiama miškų naudojimui anglies absorbcijai ir biologinės įvairovės apsaugai, o ne 

ekonominiams interesams, pvz., medienos ruošai ir energijos naudojimui. 

Svarbu pažymėti, kad beveik visas Lietuvoje gaminamas biokuras atitinka REDII 

direktyvoje nustatytus tvarumo ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijus ir tai įtvirtins LR atsinaujinančių išteklių energijos įstatymas, kurio projektas šiemet bus 

pateiktas tvirtinimui Lietuvos Respublikos Seimui. Biokuro tiekėjai ir gamintojai turi siekti, kad 

Lietuvoje parduodamas biokuras atitiktų REDII direktyvos reikalavimus 
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 Šiuo metu tarp centralizuoto šilumos tiekimo įmonės ir privataus sklypo savininko 

vyksta teisminis ginčas dėl dviejų nebenaudojamų 89 mm skersmens vamzdžių (160 m ilgio) ruožo 

pašalinimo. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 8.5 papunkčio nuostata, 

„<...> Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, 

arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos“. Tokia 

formuluotė sukuria neapibrėžtumą, kadangi minėti vamzdžiai tiesiog pakloti į gruntą beveik 2 m 

gylyje be jokių laikančių konstrukcijų – jie patys laikanti konstrukcija. Ši šilumos tiekimo trasa 

išregistruota iš nekilnojamo turto registro, ji praeina sklypo pakraščiu, jos esama padėtis nekelia 

jokių apribojimų sklypo savininkui. 

Remiantis protingumo kriterijumi, manytina, kad dviejų mažo diametro metalinių 

vamzdžių iškasimas būtų beprasmis, padarytų didesnę žalą susiformavusiai aplinkai ir būtų 

neracionalus viešųjų lėšų švaistymas. Analogiškai būtų galima vertinti nebenaudojamų drenažo, 

kanalizavimo, gręžinių ar panašių vamzdynų pašalinimą, kas tikrai nedaroma praktikoje. 

Prašome Aplinkos ministeriją pasisakyti duotajai situacijai, atsakant į šiuos klausimus:  

A) Ar Šilumos tiekėjo neeksploatuojamų metalinių vamzdžių (paklotų grunte be 

gelžbetonio lovio) „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 ministerijos vertinimu, yra racionalu ir finansiškai bei aplinkosauginiu požiūriu 

pagrįsta šilumos tiekėjams „pašalinti“ nebeeksploatuojamus šilumos tinklus, juos fiziškai atkasant ir 

išardant? 

Kadangi šie klausimai yra aktualūs ir kitiems paliktų nenaudojamų vamzdynų 

savininkams, o šiuo metu vyksta teisminis ginčas, prašome skubos tvarka pateikti Aplinkos 

ministerijos nuomonę šiame rašte suformuluotais klausimais. 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 8-689-54153, el. p. egidijus@lsta.lt 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

 2022-01-20 Nr. 9 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ GRIOVIMO PRAKTIKOS, VADOVAUJANTIS  STR 

1.01.08:2002 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-934/659-III-9 priedas 
 

LŠTA INFO. EMC programos derinimas (šiluma) 

TN: tn  

 
From: Natali Gerbreder | EMC <natali.gerbreder@emclt.lt>  
Sent: Thursday, January 20, 2022 2:48 PM 

To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: EMC programos derinimas (šiluma) 

Importance: High 

 

Kreipiamės į Jus dėl Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia 

didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrintojo energetikos darbuotojo mokymo programos. Ji 

turi būti suderinta su Jūsų asociacija, vėliau ją patvirtins Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

(VERT). 

Siunčiame derinimui VšĮ Energetikų mokymo centro parengtą mokymo programą (pridedama).  

Iki š.m. sausio 31 d. prašome atsiųsti raštą – atsakymą/ suderinimą.  

 

Prašome patvirtinti laiško gavimą. 

 

Natali Gerbreder  
Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo 

skyriaus vadovė 

Mob. +370 645 15447 

El.p. natali.gerbreder@emclt.lt 

 

 

EMC 2022-01-20 teikimas LŠTA Nr. SD/22-003 Dėl šilumos sektoriaus energetikos darbuotojų 

mokymo programos suderinimo ir Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji 

galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrintojo energetikos darbuotojo mokymo 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-III-9-1 

priedas 2022-01-24.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220120_EMC_priedas_Pastatu_oro_kondic_sist_energ_efekt_tikrint_progr.zip
mailto:natali.gerbreder@emclt.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCpLTq89HtAhXso4sKHXNiDnQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.regula.lt%2FPuslapiai%2Fbendra%2FStrukt%25C5%25ABra%2520ir%2520kontaktai%2FKontaktai0120-3451.aspx&usg=AOvVaw0y8yncZ1T_rc-CtzFFABak
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCpLTq89HtAhXso4sKHXNiDnQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.regula.lt%2FPuslapiai%2Fbendra%2FStrukt%25C5%25ABra%2520ir%2520kontaktai%2FKontaktai0120-3451.aspx&usg=AOvVaw0y8yncZ1T_rc-CtzFFABak
mailto:natali.gerbreder@emclt.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220120_EMC_priedas_Pastatu_oro_kondic_sist_energ_efekt_tikrint_progr.zip
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IS-934/659-III-10 priedas 
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IS-934/659-III-11 priedas 
 

LŠTA INFO. Delfi PAKLAUSIMAS 

 

LŠTA komentaras 

Kaip kalbėjom sunku komentuot, nes nelabai aiški situacija. Dažniausia problema kuomet 

name vieni butai peršildomi, kiti šąla -  tai išbalansuotos pastato vidaus šildymo sistemos (tai 

dažniausia problema senos statybos nerenovuotuose daugiabučiuose). Šildymo sezono metu 

gyvenamosiose patalpose turi būti užtikrintos higienos normos, t.y. palaikoma ne mažiau nei 18 C. 

Jei tokia temperatūra neužtikrinama, reiškia šilumos nuostoliai patalpose yra didesni nei gali 

kompensuoti vidaus šildymo sistema. Ši problema gali būti sprendžiama – šilumos punkte padidinat 

vidaus šildymo sistemos šilumnešio temperatūrą. Jei to padaryti negalima – reiškia šilumos tiekėjo 

yra per žema temperatūra lauko šilumos tiekimo tinkle, nepalaikomi šilumos srautų parametrai.  

Šiaip gyventojai turėtų iškart kreiptis į namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtoją -  jis atsakingas už higienos normų išlaikymą namo viduje ir spręsti problemą. Šilumos 

tiekimo įmonės atsakingos už tinkamų parametrų šilumos patiekimą iki namo įvado. 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
From: Raminta Rakauskė <raminta.rakauske@delfi.lt>  

Sent: Thursday, January 20, 2022 1:56 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Subject: Delfi/skubu 

 

Laba diena,  

Jums rašo Delfi žurnalistė Raminta Rakauskė.  

Turime tokią situaciją, kad Vilniaus rajone, Skaidiškėse (atsakingas „Nemėžio 

komunalininkas“) kai kuriuose butuose yra tik 15 laipsnių šilumos. Pati įmonė daug 

nekomunikuoja, bet norėčiau paprašyti jūsų kaip specialistų įžvalgų.  

Prašytume bendro pobūdžio komentaro, kas gali lemti, jog bute, tiksliau, visos gatvės 

butuose, šiuo atveju, labai šalta. Kaip galėtų būtų tai sprendžiama? Tikrinami šilumos punktai ir tt? 

Labai lauksiu keleto sakinių komentaro. 

 
Raminta Rakauskė 
Verslo aktualijų žurnalistė 

raminta.rakauske@delfi.lt 

+37063060654 

 

 
 

 

http://www.lsta/
mailto:raminta.rakauske@delfi
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-934/659-IV-1 priedas 

 

AM 2022-01-18 pranešimas. Seimas svarstys Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, ištaisančias 

prieštaravimą Konstitucijai 

TN: tn  

 

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė Vyriausybės patvirtintoms Atliekų tvarkymo 

įstatymo pataisoms, kurios patikslina atliekų tvarkytojų žalos atlyginimo tvarką ir numato, kad 

atliekų deginimo jėgainės nebebus pripažįstamos kaip valstybinės reikšmės. Pataisos parengtos 

atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 18 d. nutarimą.  

Anot nutarimo, praėjusio Seimo kadencijoje priimtos Atliekų tvarkymo įstatymo 

nuostatos, pagal kurias, pavyzdžiui, atliekų deginimo jėgainės gali būti statomos ne arčiau kaip 

20 km atstumu nuo gyvenamosios teritorijos, prieštarauja Konstitucijai ir pažeidžia teisėtų 

lūkesčių principą. 

Be to, nuspręsta, kad atliekų deginimo jėgainės nebebus valstybinės reikšmės, nes toks 

statusas nesuteikia jokios pridėtinės vertės. 

Aplinkos ministerija pabrėžia, kad esminis tokių atliekų tvarkytojų veiklos 

reguliavimas nesikeis ir ateityje išliks toks pats: deginimo jėgainės privalės turėti ir laikytis 

taršos leidime nurodytų sąlygų bei reikalavimų ir pan.  

Pataisomis dar patikslinama, kad pavojingąsias ir padangų atliekas tvarkančios įmonės 

draustų savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant tokią veiklą dėl neatsargumo ar tyčios 

gali būti padaryta trečiųjų asmenų gyvybei ar sveikatai, turtui arba aplinkai. 

„Nuo gegužės 1 d. atliekų tvarkytojai turės drausti civilinę atsakomybę savo 

tvarkomoms atliekoms ir kitiems galimos padaryti žalos, kad nenebūtų taip, kaip po 

„Ekologistikos“ gaisro, kai padaryta žala buvo didžiulė, o faktinis draudimas tesudarė 18 tūkst. 

Eurų. Šiuo atveju numatome skirtumą tarp tyčios ir netyčios“, – Seime pateikdamas įstatymo 

pataisas sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus parlamentas svarstys pavasario sesijoje, kuri 

prasideda kovo 10 d. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-svarstys-atlieku-tvarkymo-istatymo-pataisas-istaisancias-priestaravima-konstitucijai
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IS-934/659-IV-2 priedas 

 

IKI 2030 M. VILNIUS PLANUOJA ATSISAKYTI ŠILDYMO DUJOMIS: TIKINA, KAD 

ŠILDYMAS DĖL TO BUS TIK PIGESNIS 

2022 m. sausio 18 d. 14:37 Daiva Ausėnaitė www.delfi.lt. Laida „Ateities karta“ 

TN: tn  

 

Jau po aštuonerių metų turėtų nelikti iškastinio kuro ir šildymui turėtų būti naudojama tik 

atsinaujinanti energija. Europos Komisijos direktyvoje nurodomos konkrečios kuro rūšys, kurių 

reikia visai atsisakyti, kurios gali būti pereinamajame laikotarpyje ir kurių reikia siekti. 

Padės sutaupyti milijonus 

Vilniaus šilumos tinklų strategijos ir vystymo departamento vadovas Paulius Martinkus 

sako, kad šiluma iš esmės bus kuriama elektros bei įvairių procesų pagalba, kurių metu susidaro 

atliekinė šiluma. „Dujos vis dar yra – jos prisideda prie balanso ir „uždengia“ pikinį poreikį 

Vilniaus mieste, bet iki 2030 metų planuojama atsisakyti dujų, – tvirtina P. Martinkus, – o iki 2050 

metų ne tik atsisakysime biokuro, bet ir neliks jokio degimo proceso. Viskas bus gaminama šilumos 

siurbliais ir per kitokius procesus.“ 

 Paulius Martinkus 

BNS duomenimis, vienas reikšmingesnių šių metų įvykių bus „Ignitis“ grupės statoma 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė, jos biokuro deginimo jėgainės atidarymas. Ši jėgainė pernai pradėjo 

komercinę veiklą ir šiuo metu degina tik komunalines atliekas. Iki šių metų pabaigos planuojama 

įrengti biokuro deginimo įrenginius. 

„Ignitis“ grupės atstovo Artūro Ketleriaus teigimu, jėgainė šiuo metu energijos, šilumos 

gamybai jau naudoja atliekas, o tai padės sutaupyti nemenkas sumas. „Mūsų skaičiavimais, per šį 

2021-2022 m. šildymo sezoną vilniečiams jėgainė už šildymą sutaupys apie 10 milijonų eurų. 

Planuojama, kad kai jėgainė jau veiks pilnu pajėgumu, ji galės pagaminti apie 40 proc. sostinės 

vidutinio šilumos poreikio. Tai reiškia, kad biokuru bus pakeičiama dalis dujinių pajėgumų, kurie 

šiuo metu veikia ir šildo Vilnių. Be abejo, biokuras yra pigesnis už dujas, todėl tai sostinės 

gyventojams – į naudą“, – pasakoja A. Ketlerius. 

 Artūras Ketlerius 

Ateities planuose – atsinaujinanti energija 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė per metus gali sutvarkyti 160 000 tonų atliekų. Atliktos 

studijos rodo, kad atliekų kiekis gali būti ir didesnis – iki 200 000 tonų per metus. „Tai reiškia, kad 

iš atliekų bus galima pagaminti daugiau pigesnės šilumos ir sumažinti į sąvartynus keliaujančių 

atliekų kiekį, o tai padės ir aplinkai“, – pastebi „Ignitis“ atstovas. 

Paulius Martinkus sako – ateityje, kol bus šildoma dujomis, šis šildymo būdas vis brangs, 

nes brangs aplinkos taršos leidimai ir greičiausiai atsiras CO2 mokesčiai. Tad ateityje tikrai bus 

daugiau investuojama į energijos saugyklas. „Pavyzdžiui, jei Nyderlanduose vasaros metu vieno 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/ekonomika/iki-2030-m-vilnius-planuoja-atsisakyti-sildymo-dujomis-tikina-kad-sildymas-del-to-bus-tik-pigesnis.d?id=89185925
https://www.delfi.lt/temos/paulius-martinkus
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/silumos-gamyba
https://www.delfi.lt/temos/silumos-gamyba
https://www.delfi.lt/temos/biokuras
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/co2
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namo gyventojai nori vėsinti patalpas ir išstumia šilumą, o kito namo gyventojai nori praustis po 

karštu dušu, tai atitinkamai vėsinamas namas gamina šilumą tam, kuriam tos šilumos reikia. Vyksta 

apsikeitimas šiluma. Ilgalaikėje perspektyvoje būtent centralizuoti šilumos tinklai taps mainų 

sistema, kuri leis apsikeisti energija“, – teigia Vilniaus šilumos tinklų atstovas. 

Po 28 metų brėžiamas planas turėti pilnai atsinaujinančią elektros energiją. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai


 

111 

 

IS-934/659-IV-3 priedas 

 

EM 2022-01-19 pranešimas. Vandenilio erai Lietuvoje klojami pirmieji pamatai – 

pradedamos rengti nacionalinės vandenilio plėtros gairės 

TN: tn  

 

 
 

Atsižvelgiant į energetikos transformacijos kryptis, siekiant ekonomikos dekarbonizacijos ir 

įgyvendinant Europos Žaliojo kurso nuostatas, pradedamos rengti nacionalinės vandenilio 

technologijos plėtros Lietuvoje gairės. Atlikus išsamią analizę, nepriklausomi užsienio ekspertai, 

dirbdami kartu su Lietuvos institucijomis ir įmonėmis, pateiks galimus vandenilio sektoriaus vertės 

grandinės sprendimus. 

Tai numato pasirašyta sutartis tarp tarptautinės Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios 

konsultacijų bendrovės „Baringa Consulting Limited“, bendradarbiaujančios su tarptautine valdymo 

konsultacijų įmone „Civitta“, ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ bei 

„EPSO-G“. 145  tūkst. Eurų vertės sutartis sudaryta įmonei „Baringa Consulting Limited“ laimėjus 

praeitą vasarą skelbtą viešąjį konkursą. Planuojama, kad Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros 

gairės iki 2050 metų ir jų įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 m. bus parengtas šių metų 

pavasarį.  

„Visos pastaruoju metu atliekamos pasaulinės studijos ir vertinimai atskleidžia, kad 

„žaliasis“ vandenilis yra būtinas, norint dekarbonizuoti energetikos, pramonės ir transporto 

sektorius. Todėl ir Lietuvai reikalinga įsivertinti, koks turėtų būti vandenilio vaidmuo, siekiant 

dekarbonizacijos tikslų, ir kokią naudą Lietuvai tai galėtų sukurti. Atliekama studija turėtų sudėlioti 

gaires tolesniems, su „žaliuoju“ vandeniliu susijusiems planams“, – sako Lietuvos energetikos 

ministras Dainius Kreivys. 

„Baringa Partners“ yra pirmaujanti konsultacinė įmonė, padedanti klientams pereiti prie 

mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ateities. „Baringa“ turi darbo patirties su 

organizacijomis visoje vandenilio ekosistemoje. Tai apima sritis nuo vandenilio eksporto į Vokietiją 

galimybių tyrimo kartu su Australijos vyriausybe iki komercinių galimybių, skirtų EIT InnoEnergy 

plačiai naudoti „žaliąjį“ vandenilį visoje Europoje, nustatymo. 

„Vandenilis turi atlikti aiškų vaidmenį paspartinant kelionę iki nulinio emisijų lygio, todėl 

džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su „Amber Grid“, kuriant Lietuvos vandenilio strategiją. 

Didžiuojamės galėdami paremti šalis, kurios yra šios plėtros priešakyje ir tikimės, kad kitos šalys 

ims naudoti vandenilį, kad palengvintų energetikos transformaciją. Mūsų patirtis dirbant pasaulinėje 

vandenilio ekosistemoje leis mums pateikti įžvalgų apie pagrindinius strategijos tikslus ir veiksmų 

plano veiksmus. Tai darysime bendradarbiaudami su „Civitta“, kad įgalintume visų vietinių 

suinteresuotųjų šalių įsitraukimą“ – sakė Kate Orchard, „Baringa“ vandenilio grupės vadovė. 

Pavedimas suformuoti strateginę vandenilio vertes grandinę numatytas Energetikos 

ministerijos iniciatyva 2020 m. lapkričio mėnesį įsteigtos Lietuvos vandenilio platformos 

deklaracijoje. Pradėjusi veikti susibūrus 19 viešojo sektoriaus, verslo ir mokslinių tyrimų 

bendruomenės atstovų, šiuo metu platforma vienija dagiau kaip 45 dalyvius, kurie aktyviai 

bendrauja skirtingose vandenilio panaudojimo pramonėje, transporte ir energetikoje darbo grupėse.  

Lietuvos vandenilio plėtros gairėms parengti turės būti atlikta ES situacijos apžvalga dėl 

vandenilio sektoriaus raidai įtaką darančių faktorių: CO2 emisijų mažinimo, atsinaujinančių 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vandenilio-erai-lietuvoje-klojami-pirmieji-pamatai-pradedamos-rengti-nacionalines-vandenilio-pletros-gaires
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energijos išteklių plėtros, naujų technologijų diegimo, transporto plėtros, skirtingų sistemų sąveikos 

ir pan. Bus išanalizuotos tarptautinių organizacijų ilgalaikės vandenilio sektoriaus plėtros 

rekomendacijos, vizijos bei strategijos energetikos, transporto, pramonės, namų ūkių srityse. Taip 

pat bus įvertintas regiono potencialas vandenilio vystymui bei su vandenilio sektoriaus vystymu 

susijusių valstybės įstaigų, įmonių, organizacijų ir Lietuvos vandenilio platformos narių pasiūlymai.  

Ekspertai turės atlikti vandenilio gamybos ir panaudojimo plėtros Lietuvoje potencialo 

analizę, apimsiančią vandenilio vertės grandinę nuo gamybos Lietuvoje galimybių, naujo energijos 

nešėjo saugojimo, jo importo ir eksporto, investicijų į vandenilio plėtrą skatinimo iki infrastruktūros 

pritaikymo vandeniliui. 

Rengiant Lietuvos vandenilio plėtros gaires ir jų įgyvendinimo veiksmų planą, bus 

atliekamas detalus vandenilio pasiūlos ir paklausos modeliavimas ne tik energetikos, bet ir 

transporto bei pramonės sektoriuose. 

2020 m. Europos Komisija patvirtintose Europos Žaliojo kurso ir Vandenilio strategijose 

numatyta, kad, pasauliui vis labiau pereinant prie atsinaujinančios energetikos, pagrindine tvarios 

energijos rūšimi taps „žaliasis“ vandenilis, sprendžiantis elektros energijos iš atsinaujinančių 

šaltinių balansavimo ir saugojimo problemą. 

Įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvoje pradėtas 

bendradarbiavimas kuriant pirmąjį pilotinį „žaliojo“ vandenilio gamybos projektą, paskelbti planai į 

Lietuvos energetikos sistemą integruoti didelius atsinaujinančios energetikos pajėgumus, įskaitant 

sausumos ir jūros vėją bei saulės energiją. 

Vandenilio strategijas jau yra parengusios ir paskelbusios beveik visos didžiosios Europos 

valstybės. Pastaraisiais metais atliktose studijose nurodoma, kad per ateinančius dešimt metų 

vandenilio poreikis Europoje bus didesnis už pasiūlą. Todėl bus aktualu vandenilį pirkti ir 

transportuoti ir iš Baltijos šalių bei Skandinavijos, kurios matomos kaip potencialios vandenilio 

gamintojos dėl palankių sąlygų plėtoti atsinaujinančią energetiką, pavyzdžiui, vėjo parkus Baltijos 

jūroje. 
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IS-934/659-IV-4 priedas 

LRT TRUMPAI. COVID-19 UGDYMO ĮSTAIGOSE: ATNAUJINTI IZOLIACIJOS 

ALGORITMAI 

www.LRT.lt, 2022.01.19  

TN: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-

atnaujinti-izoliacijos-algoritmai,  

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintus izoliavimosi algoritmus švietimo 

įstaigose, kai nustatomas COVID-19.  

Kokia tvarka turi izoliuotis klasės, profilaktiškai besitestuojančios kaupinių metodu, 

mokiniai? 

 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-atnaujinti-izoliacijos-algoritmai
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1591678/lrt-trumpai-covid-19-ugdymo-istaigose-atnaujinti-izoliacijos-algoritmai
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Kokia tvarka turėtų izoliuotis klasės mokiniai, kai profilaktiškai tiriamasi savikontrolės 

greitaisiais antigeno testais? 
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Kokia tvarka izoliuojasi klasės, nesitiriančios profilaktiškai dėl COVID-19, vaikai? 
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Kokia tvarka izoliuojasi vaikai, besimokantys pagal ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo 

programą? 
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Kaip izoliuotis turi aukštųjų mokyklų ugdytiniai ir darbuotojai? 
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Darbuotojų izoliacija po kontakto su COVID-19 sergančiu asmeniu. 
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IS-934/659-IV-5 priedas 

 

KOSMINES SĄSKAITAS UŽ ŠILDYMĄ GAVĘ VILNIEČIAI: ŠILDOME NE TIK 

NAMUS, BET IR ORĄ 

Iveta Danieliūtė, 2022-01-20, www.lrytas.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Gruodžio šildymo sąskaitos išgąsdino daugelį, tačiau yra vilniečių, mokančių ne tik už buto, 

bet ir oro šildymą. Radiatoriai taip svilina, kad namuose galima būti tik pravėrus langus. Pasak 

specialistų, tokiais atvejais tai gali būti šilumos punkto gedimas arba namas yra nerenovuotas ir 

„kiauras“, tad norint, kad bute būtų šilta, tenka radiatorius pakaitinti smarkiau. 

Kaitina ne tik namus, bet ir orą 

Naujienų portalo lrytas.lt skaitytoja vilnietė, gyvenanti Šeškinėje, atsiuntė nuotrauką, 

kurioje matyti jos buto praviri langai. Anot jos, nuo šiol ji gali gyventi tik šitaip, nes namuose – 

nežmoniškas karštis, radiatoriai tiesiog svilina. Ji piktinosi, kad nors už šildymą tenka mokėti 

didžiules sąskaitas, tačiau iš tiesų šildomas net tik namas, bet ir lauko oras. 

„Vilniaus šilumos tinklų“ Klientų aptarnavimo kokybės vadovė Svetlana Jefimova patikino, 

jog ši problema tikrai yra išsprendžiama, tačiau namo vidaus šildymo sistemas prižiūri už tai 

atsakingos bendrijos ar namus administruojančios įmonės, tad sostinės gyventojai pirmiausia 

reikėtų kreiptis į jas. „Netolygų šilumos pasiskirstymą name gali lemti netinkamai prižiūrimas, 

nesubalansuotas šilumos punktas ir namo vidaus šilumos tiekimo sistema. Dėl šios priežasties 

šiluma vartojama neefektyviai, o tai daro įtaką ir sąskaitų dydžiui. Namo administratoriaus 

specialistai privalo įvertinti situaciją ir pasiūlyti galimus sprendimus. Esant poreikiui mūsų 

specialistai taip pat gali patarti dėl šilumos punkto priežiūros“, – portalui lrytas.lt komentavo ji. 

Tai patvirtino ir Lietuvos būsto rūmų prezidentas Rolandas Klimavičius. Anot jo, 

renovuotuose daugiabučiuose yra įrengti automatiniai prietaisai, reaguojantys į lauko temperatūrą. 

Jei temperatūra yra pliusinė, tada šildymo mazgai atsijungia, jei temperatūra lauke nukrenta, butai 

pradedami šildyti labiau. 

Tad įvertinęs vilnietės problemą jis regi dvi galimas priežastis: arba šilumos punktas yra 

sugedęs, arba daugiabutis yra nerenovuotas. 

„Šeškinėje nemažai namų renovuoti, sutvarkyti, tad, matyt, gali būti kažkoks šilumos punkto 

gedimas. Reikėtų kreiptis į namo administratorių ir paprašyti, kad šią problemą išspręstų. Užtenka 

jam paskambinti telefonu ar parašyti laišką, – patarė R. Klimavičius. – Arba tas namas yra senos 

statybos ir nerenovuotas, neautomatizuotas, todėl nepalaiko temperatūrinių režimų.“ 

Namas gali būti „kiauras“ 

Kol vieni skundžiasi netveriantys karščio, kiti – vėsumos bute. Kai lauke šalta, tačiau 

temperatūra pliusinė, bute vos 16 ar 17 laipsnių, nors, pagal reikalavimus, termometro stulpelis turi 

rodyti bent 18 laipsnių šilumos. R. Klimavičius turi šios situacijos paaiškinimą: „Gal namas yra 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/01/20/news/kosmines-saskaitas-uz-sildyma-gave-vilnieciai-sildome-ne-tik-namus-bet-ir-ora-22110651
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energetiškai neefektyvus, „kiauras“, o norint, kad butai sušiltų, paduodama didesnė šiluma, bet ji 

namuose neišsilaiko ir išeina per sienas.“ 

Kaip jis sakė, vargu, ar energetika pigs, tad vienintelė išeitis išvengti itin didelių sąskaitų už 

šildymą, nešildant oro ir džiaugiantis tinkama temperatūra namuose, yra daugiabutį renovuoti. „Juk 

tie namai statyti prieš 30 metų. Visi vamzdžiai rūdyja, nuolat vyksta avarijos, tiek karšto, tiek šaldo 

vandens tiekimo trikdžiai. Viskas turi savo tarnavimo laiką“, – portalui lrytas.lt pasakojo R. 

Klimavičius. 

Anot jo, Vilniuje tokių „kiaurų“ daugiabučių netrūksta, statistiškai sostinėje renovuotų 

daugiabučių gana mažai. „Vilnius yra atsilikėlis“, – nukirto jis. 

Pasak Lietuvos būsto rūmų prezidento, tokių skundų kol kas vos keletas, nes gautos tik 

pirmosiosios didelės sąskaitos už gruodžio šildymą, bet jei sausis ir vasaris bus šalti, o sąskaitos dar 

labiau išaugs, skundų, kad „kiauri“ namai šildo tik orą, atsiras gerokai daugiau. 

Turtuolių ginčai dėl 10 eurų 

„Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas taip pat pabrėžė, kad žvelgiant į 

renovuojamų daugiabučių Lietuvoje skaičius aiškiai matoma, kad Vilnius dar smarkiai atsilieka. 

„Atotrūkis toks, kad situacija greitai nepasikeis“, – rėžė jis, paminėdamas, kad šiuo šaltuoju 

sezonu vaikščiodamas Senamiesčiu dažnai mato praviras butų langus ar langines. Pasak jo, galbūt 

taip žmonės irgi bando atvėsinti nuo radiatorių įkaitusius butus, o gal, nors ir skundžiasi didelėmis 

šildymo sąskaitomis, iš tiesų jiems tai nė motais. Kaip pagrindinę to priežastį, jis nurodė itin silpnas 

sostinės bendrijas. Nors regionuose gyventojų pajamos mažesnės, jų bendruomenės glaudesnės, 

todėl ir sprendimus jiems priimti pavyksta paprasčiau ir greičiau. Be to, vykdyti renovacijas 

tokiuose miesteliuose naudinga, nes vietiniai yra įdarbinami, jie tuos namus ir renovuoja, taip gauna 

progą užsidirbti. O štai Vilniuje situacija visiškai kitokia. 

„Net tie žmonės, kurie gyvena prestižiškiausiuose Lietuvos kvartaluose, atostogauja 

geriausiuose kurortuose, važinėja brangiais automobiliais, dirba gerai apmokamus darbus, tik 

prasidėjus kalbai apie prisidėjimą prie bendro gėrio, šiuo atveju, kad ir prie daugiabučio 

renovacijos, vos ne dėl 10 eurų ima ginčytis, nors jie uždirba 100 ar net daugiau eurų per valandą. 

Jie tokiems ginčams vis tiek randa laiko. Susitarti tokiose bendrijose sudėtinga“, – portalui lrytas.lt 

pasakojo ekonomistas. 

Be to, ekonomistas paminėjo, kad kai kurie namų administratoriai nėra suinteresuoti 

daugiabučių būklės gerinimu: „Kaip tik jie dažnai turi priešingas paskatas. Kuo prasčiau, tuo jiems 

geriau, nes tada gali gauti daugiau pinigų. Tad visi ir laukia, kol balkonai nukris.“ 

Kaip sakė Ž. Mauricas, dabar nebūtina kaimynų pažinti ir susitikti su jais gyvai, kad būtų 

galima priimti sprendimus, užtenka susirašyti socialinių tinklų grupėse, o balsavimai turėtų vykti 

per internetinę bankininkystę, taip įsitrauktų daugiau gyventojų. „Bet dabar žmonės nėra įtraukiami. 

Atrodo, kad tai daroma specialiai, nes administratoriai baiminasi, jog gyventojai išreikš 

nepasitenkinimą jais, tada juos pakeis ir šie praras dalį verslo. Bet dėl to kenčia visi, renovacijos 

klausimas taip pat“, – teigė jis. 

Tačiau Aplinkos ministras dar praėjusią savaitę skelbė, jog per metus renovacijos paraiškų 

skaičius Lietuvoje padvigubėjo. Paraiškas pateikė apie 800 namų. Paskaičiuota, kad šiemet 

renovacijų darbų pirkimų bus paskelbta už 430 mln. eurų. 

Sausis ir vasaris bus brangesni, imsime taupyti 

„Visą praėjusį šildymo sezoną sąskaitos Lietuvoje buvo vienos mažiausių, bet dėl dujų 

kainų krizės šį šildymo sezoną situacija pasikeitė kardinaliai. Visgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad 

sąskaitos dydį lemia ne tik šilumos kaina, bet ir lauko temperatūra, suvartotas karšto vandens kiekis, 

konkreti pastato būklė. Pavyzdžiui, renovuotų, naujos statybos namų šilumos energijos suvartojimas 

ir sąskaitos už šildymą yra ženkliai mažesnės negu nerenovuotų“, – aiškino S.Jefimova. 

Kaip nurodė „Vilniaus šilumos tinklų“ atstovė, gruodį šilumos kaina siekė 8,74 ct/kWh, 

sausį ji jau didesnė – 10,07 ct/kWh, kai, pavyzdžiui, praėjusio šildymo sezono pabaigoje, vasarį, 

kaina siekė vos 4,11 ct/kWh. 

Ž. Mauricas svarstė, jog didelės šio šildymo sezono kainos turėtų paskatinti gyventojus 

daugiabučius renovuoti, taip pat ir dujų populiarumas turėtų stipriai sumažėti. Tikėtina, kad tai 
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labiausiai pasijus vasarį ir kovą, nes kol kas gyventojai sulaukė tik pirmųjų didelių šildymo 

sąskaitų, tačiau smarkiausias smūgis bus suduotas į rankas paėmus dar didesnes kitų mėnesių 

šildymo sąskaitas. „Didelės šildymo kainos gali lemti ir mažmeninės prekybos smuktelėjimą, šis 

stabtelėjimas jau matomas kitose Vakarų pasaulio valstybėse. Žmonės leis mažiau pinigų kitoms 

veikloms, ims taupyti“, – prognozavo ekonomistas. 

Galima gauti kompensaciją šildymui 

Nuo šių metų didėja valstybės remiamų pajamų dydis, todėl kompensacijas šildymui gali 

gauti daugiau žmonių. 

S.Jefimova priminė, kad gyventojai www.spis.lt tinklalapyje turi galimybę pasitikrinti, ar 

jiems priklauso ši kompensacija. Dėl jos skyrimo reikėtų kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės 

Socialinių išmokų skyrių. 

Taip pat „Vilniaus šilumos tinklai“ siūlo atidėti 2021/2022 m. šildymo sezono sąskaitų 

mokėjimus, kad mokama suma už šildymą šį sezoną būtų ne didesnė nei 35 proc., palyginti su 

praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Likusi dalis sumokama lygiomis dalimis pasibaigus šiam šildymo sezonui per pasirinktą 

terminą, kuris gali trukti nuo 1 iki 18 mėnesių. Gyventojai, nusprendę pasinaudoti šia priemone, turi 

patys kreiptis į „Vilniaus šilumos tinklų“ Klientų aptarnavimo centrą ir pasirašyti susitarimą. 

„Pavyzdžiui, jeigu pernai lapkričio mėnesį už šildymą ir karštą vandenį klientas mokėjo 60 eurų, o 

šiemet sąskaitos suma yra 120 eurų, vadinasi, iki sąskaitoje numatyto termino reikės mokėti 81 

eurą. Likusi mokėjimo dalis, šiuo atveju 39 eurai, bus kaupiama ir sumokama dalimis jau šildymo 

sezonui pasibaigus per pasirinktą terminą“, – pavyzdį pateikė S. Jefimova. 

 

 

http://www.spis/
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IS-934/659-IV-6 priedas 

 

YRA BŪDŲ GEROKAI SUMAŽINTI ŠILUMOS SĄSKAITAS 

2022-01-23 Alfredas Zdramys https://kauno.diena.lt 

 

TN: tn  

 

 Rymantas Juozaitis 

 

Kodėl taip drastiškai brango energija? Dėl politinio nepragmatiškumo ar dėl kitų 

priežasčių? „Šalto proto tam tikrais momentais pritrūkdavo. Bet yra, kaip yra. Visi turėtų eiti 

savo keliu. Verslas dabar išgąsdintas, nenori investuoti į žaliąją energetiką, nes kainų 

reguliavimas išderintas“, – interviu „Kauno dienai“ sakė autoritetingas energetikos ekspertas 

Rymantas Juozaitis. 

Buvęs „Kauno energijos“ vadovas, „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius, iki 2017-

ųjų Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas R. Juozaitis sako, kad užimamos 

aukštos ir svarbios pareigos suteikė progų susipažinti su visomis pasaulinėmis energetikos 

problemomis ir svarbiausiais jų aspektais Lietuvoje. 

Tokio šilumos kainų smūgio Lietuvos gyventojai ir verslas nuo nepriklausomybės pradžios 

kažin ar buvo patyrę. Kas nulėmė tokį brangymetį: mūsų institucijų neįžvalgumas dėl ateities ar 

bendros pasaulinės tendencijos? 

Tai pasaulinė tendencija. Dėl išaugusio vartojimo padidėjus išmetamųjų dujų mokesčiui, 

„Gazprom“ sumažinus tiekimą, dujų kainos, palyginti su praėjusiais metais, pabrango vos ne dešimt 

kartų. Šalys, neperėjusios prie žaliosios energetikos (biokuro ar kitų alternatyvių šaltinių), kenčia 

labiausiai. Lietuva taip pat patyrė didelį smūgį, tačiau jis nevienodas skirtinguose miestuose. Ten, 

kur sukūrenama daug dujų, šilumos kainos žymiai didesnės. 

Kaunas išsiskiria kaip teigiamas pavyzdys, nes šilumos jėgainės naudoja itin daug biokuro. 

Jame šildymo kaina, palyginti su kitais didžiaisiais miestais, yra mažiausia. 

Tačiau, panagrinėjus priežastis, kodėl susidarė skirtinga situacija Lietuvoje, reikėtų atkreipti 

dėmesį į situaciją, kuri susidarė po 2008–2009 m. krizės. 2011-aisiais buvo labai pabrangusios 

dujos, tada visos valdžios institucijos nusprendė, kad daugiausia investuoti reikia į biokurą, kitus 

atsinaujinančius energijos šaltinius ir taip stabilizuoti kainų augimą. 

Buvo kviečiamas verslas, šilumos tiekimo įmonės investuoti, buvo teikiama ES fondų 

parama. Todėl iki 2014–2015 m. Lietuva pasiekė milžinišką proveržį, tapo lydere ne tik Europos, 

bet ir pasaulio mastu. Mūsų aukščiausiosios valdžios atstovai visur važiuodami galėjo girtis, kad 

pasiekėme 70 proc. šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bet 2014–2015 m. buvo 

pakeistas kainų reguliavimas, kuris pažemino viršutines kainų ribas ir prioritetas suteiktas 

naudojantiems dujas, jiems buvo kompensuojamos visos sąnaudos. 

Šilumos kainų kilimą nulėmė nemažai faktorių – energetikos politika, kainų reguliavimas, 

viešųjų pirkimų nuostatos. 

Tai sustabdė investicijas į biokuro šildymo sistemą, nes pasidarė nebeaišku, kokia 

investavimo nauda investuotojams. Kaunas tapo investavimo lyderiu. Tačiau nespėjo visko 

padaryti, kad visa energija būtų pagaminta iš miško atliekų. 

Vilnius nespėjo su investicijomis iki 2015 m. Paskui ši sritis pasidarė nebepatraukli, privatus 

kapitalas atsitraukė, nebestatė katilinių. Didžioji kogeneracinė jėgainė, kurios statybos konkursą 

laimėjo generalinis rangovas „Rafako“, sustojo, nes įmonė restruktūrizuojama. Ji, ko gero, bus 

https://kauno.diena.lt/autoriai/alfredas-zdramys
https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/yra-budu-gerokai-sumazinti-silumos-saskaitas-1060342
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paleista kitą sezoną vien dėl to, kad blogas Viešųjų pirkimų įstatymas. Šis teisės aktas neleido 

užsakovui perleisti teisę baigti statyti objektą subrangovams, jie visi buvo Lietuvos, pasirengę 

projektą pabaigti. Tokiu atveju statybos būtų užbaigtos 2021-aisiais. 

Išvada tokia: šilumos kainų kilimą nulėmė nemažai faktorių – energetikos politika, kainų 

reguliavimas, viešųjų pirkimų nuostatos (jos skausmingiausią situaciją lėmė Vilniuje). 

Kaunas – geriausioje situacijoje, galėtų pamokyti mažesnius miestus investuodamas į juos – 

net nesiekusius proveržio, padėti jiems. Nes šilumos kainos skirtingose Lietuvos vietose skiriasi net 

iki trijų kartų. 

Ko išmokome iš Klaipėdos, kurioje buvo pastatyta pirmoji kogeneracinė jėgainė, pritaikyta 

buitinėms atliekoms deginti? Atrodo, kad šiuo šildymo būdo pavyzdžiu nepavyko užkrėsti kitų 

miestų, nes kūrenama ir biokuru. 

Taip, kūrenama ir biokuru, nes nepavyko užtikrinti būtino deginti buitinių atliekų kiekio. O 

štai Kaune jų pakanka, miestiečiai gali džiaugtis pigia šiluma, ypač vasarą, nes miestuose yra trys 

elektrinės, dirbančios tuo metu. Dvi naudoja biokurą, o viena – atliekų deginimo jėgainė, tad 

šiltuoju metų laiku energijos gamybos sąnaudos siekia minimumą, į tinklus tiekiama faktiškai 

dykai. 

Perėjimas vien prie biokuro be alternatyvų, ko gero, taip pat yra pavojingas. Vis daugiau 

šilumos tiekėjų ėmus naudoti miško atliekas, jų kaina taip pat žymiai šoktelėjo. 

Norėčiau paaiškinti priežastis. Iki 2015 m. faktiškai visą biokurą ruošė Lietuvos gamintojai, 

paskui leista importuoti pigų biokurą iš Baltarusijos. Ten medienos atliekos buvo ypač pigios 2018–

2019 m., nes į miškus įsimetė ligos ir jie buvo masiškai kertami. Tada biokuro kainos krito iki 

minimumo. Dėl to bankrutavo maždaug pusė Lietuvos gamintojų, kiti nusilpo. Dabar, kai apribotas 

kuro tiekimas iš Baltarusijos, pakilo ir vietos tiekėjų kainos. 

Padaryta klaida, nes išties reikia orientuotis į savą biokuro gamintoją, nes žaliavų čia pilna. 

Kas lankosi miškuose, puikiausiai mato, kiek nuvirtusių medžių, kiek galimo biokuro pilna ir jis 

pūva nenaudojamas. Juo savo jėgomis visiškai aprūpinti šilumos gamintojus nebūtų jokių 

problemų. Reikia tik tinkamo valdžios požiūrio. Yra valstybinė miškų urėdija, jai reikėtų duoti 

tiekimo užduotį ir galėtume vien iš čia turėti mažiausiai 50 proc. reikalingo biokuro. Sureguliavus 

sistemą, kurioje kuras ruošiamas Lietuvoje, kūrenamas Lietuvoje, turėtume ilgalaikę stabilią kainų 

sistemą. Net pasauliniu lygiu galėtume parodyti, kad mes 100 proc. panaudojame žaliąją energiją. 

Aišku, jei būtų normalesnis reguliavimas ir gamintojai galėtų uždirbti kažkiek pelno, 

sistema veiktų normaliai. Pavyzdžiui, praėjusiais metais jie patyrė didžiulių nuostolių. O jei veikla 

apsimoka, visada žiūrima į žaliosios energetikos plėtrą. Tai padėtų pasiekti, kad šilumos energijos 

srityje turėtume visišką nepriklausomybę ir nereikėtų gana nemažai mokėti už „Gazprom“ dujas, 

kurias dar degina Lietuva. 

Buvo pasiūlymas daugiabučių gyventojams dėl dar vienos žaliosios energetinės 

alternatyvos – įrengti saulės kolektorius kiekviename name ir atsisakyti centrinės šildymo 

sistemos. Tačiau kalbama, kad įranga susidėvės greičiau, nei atsipirks. Kaip iš tiesų? 

Visaip yra. Investicijos didelės, o atsiperkamumas kol kas mažas. Tačiau reikėtų nagrinėti, 

kokia nauda kiekvienu konkrečiu atveju. Žymiai patrauklesnės investicijos į šilumos siurblius. 

Kokia rūšiuotų atliekų, skirtų kūrenti, ateitis? Jei deginamos neišskiria pavojingų 

medžiagų, gal jos – pigiausias kuras? Kita vertus, daug nuogąstavimų, kad šiukšlių kūrenimui 

neužteks, jas teks importuoti iš šalių, kuriose netrūksta šilumos, kaip Italija, ir tapsime pasaulio 

sąvartynu. Ar kyla toks pavojus? 

Šiuo metu turime tris kogeneracines jėgaines, deginančias atliekas. Jos visiškai aprūpintos 

kuru ir nėra jokios problemos. Trūks jų ar pakaks, yra įvairių diskusijų. Daugumos nuomone, 

šiukšlių daugės, jos bus rūšiuojamos, o netinkamos perdirbti taps kuru. Manau, jų pakaks ir neteks 

importuoti. 

Jei pagal išankstinę sutartį būtų nupirktas tam tikras kiekis dujų, būtų laimėta. Bet 

kas galėjo žinoti, kad kainos taip kils. 

Kalbant apie ekologiją, naujausios technologijos leidžia visiškai išvalyti dūmus ir jokio 

pavojaus žmonėms bei aplinkai nėra. Visiškai neseniai buvau JAV Niujorko Manhatano rajone, kur 



 

124 

yra 3 mln. gyventojų, o miesto viduryje stovi šiukšlių deginimo stotis. Ten jokių problemų nėra. Ir 

Lietuva turi tik džiaugtis dėl tokio švaraus ir naudingo buitinių atliekų panaudojimo kogeneracinėse 

jėgainėse. Pigios žaliavos, todėl pigi šiluma, pigi ir elektros energija. Reikia tik džiaugtis. 

Dujų naudojimo Lietuvoje vis dėlto nebus išvengta. Jų kaina pasakiškai šoktelėjo. Gal 

biržų išankstinės prekybos sesijose kažkas galėjo ar privalėjo įžvelgti tai ir nupirkti pigiau 

ilgesniam laikotarpiui Lietuvai, kad gyventojai, verslas nepatirtų energetinio šoko? 

Tai laimės dalykas. Jei pagal išankstinę sutartį būtų nupirktas tam tikras kiekis dujų, būtų 

laimėta. Bet kas galėjo žinoti, kad kainos taip kils. Niekas pasaulyje negalvojo apie tokį drastišką 

šuolį. Jau įgijus tokios istorinės patirties, kaip minėjau, svarbu atlikti tam tikrus namų darbus – 

pereiti prie savų atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo ir tapti visiškai nepriklausomiems nuo 

pasaulinių tendencijų. Tai garantuotų ir darbo vietas savo gyventojams, ir stabilias energijos kainas, 

ir nereikėtų importuoti tiek dujų. 

Dujų paklausa pasaulyje vis dėlto augs, nes anglimis kūrenamos elektrinės uždaromos. 

Iškastinio kuro švariausias pakaitalas yra būtent jos. Priminsiu: Vokietija uždaro savo atomines 

elektrines, greičiausiai statys daug dujų elektrinių, kaip mes turime Elektrėnuose 9-ąjį bloką. Kol 

kas neįmanoma gyventi naudojant vien žaliąją energetiką. Daug kas keisis, kai atsiras didelės talpos 

elektros energijos kaupiklių, kuriuose bus galima laikyti gautus išteklius. Tada pavyks padaryti 

didelę įtaką dujų rinkai. Bet tai tolima perspektyva. 

Bet mes tikriausiai negalime pasikliauti Vokietijos pavyzdžiais, kaip gerais, nes ji turi 

atskirus ilgalaikius susitarimus su Rusija dujotiekiais „Nord Stream“. 

Rusija nori ilgalaikių sutarčių, žada Vokietijai daugiau dujų už palankesnę kainą, tačiau ši 

bijo susisieti su viena energijos rūšimi, nes nuolat tobulėja technologijos, laukiama, kad netrukus 

(iki 2030-ųjų) atsiras žaliasis vandenilis. Ir nenori pasirašyti sutarčių 10–20 metų, ko pageidauja 

„Gazprom“. 

„Nord Stream“ – ne vienadienis projektas, vis tiek buvo galvojama apie ilgalaikius 

prekybos santykius. Povandeninis dujotiekis – labai didelė investicija. 

Vokietijai atsisakant ir atominių, ir anglimis kūrenamų elektrinių, dujos labai reikalingos. 

Gal ir per anksti atsisakoma senų elektrinių, tačiau toks jau jų sprendimas. 

Kaip vertintumėte ar niekaip nevertintumėte Prezidento Gitano Nausėdos pareiškimą, kad 

Lietuvai vertėtų galvoti apie nedidelių atominių elektrinių statymą, kad pasigamintume sau 

reikalingos elektros energijos? 

Kai vadovavau „Lietuvos energijai“, buvo minčių apie mažus modulinius branduolinius 

reaktorius. Amerikiečiai buvo pradėję analizuoti, kokie mums būtų tinkamiausi variantai. Bet mes 

tuo metu atsisakėme didžiųjų atominių elektrinių, referendume tauta balsavo prieš. Jei būtų atsitikę 

kitaip, gal ir dabar būtų kitaip. Po referendumo nutrūko didelės atominės energetikos plėtros 

svarstymai. Tačiau dabar pasaulyje daug dirbama dėl mažųjų branduolinių reaktorių, manau, tai 

turėtų atsidurti „Ignitis“ ir Lietuvos energetikos instituto dėmesio centre. Reikėtų susieti ateitį su 

europinėmis ir amerikietiškomis kompanijomis. Tai ir saugu, ir energetiškai patrauklu. Nes dabar 

daug energijos importuojame iš Rytų valstybių ir esame priklausomi nuo įvairių aplinkybių. 

Maždaug prieš dešimtmetį Seimui buvo pristatyta didelio būrio ekspertų studija, kokiu 

keliu sukti Lietuvai. Ar buvo pasinaudota tuo? 

Atkreipkime dėmesį, kad Lietuvoje buvo pristatyta didelio būrio ekspertų daugybė studijų ir 

strategijų, tačiau niekas neįgyvendinta iki galo. Pavyzdžiui, energetikoje buvo ir privatizavimo, ir 

nacionalizavimo, ir skaidymo, ir jungimo. Buvo tam tikrų sprendimų, kurie dažnai buvo keičiami. 

Prarastas laikas – dideli nuostoliai. 

Daug kas vyko dėl politinių, o ne ekonominių sumetimų? 

Taip, tikrai. Šalto proto tam tikrais momentais pritrūkdavo. Bet yra, kaip yra. Visi turėtų eiti 

savo keliu. Verslas dabar yra išgąsdintas, nenori investuoti į žaliąją energetiką, nes kainų 

reguliavimas išderintas. Vis dėlto gerai, kad Seimas ir Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 

reagavo į tai bei rengia strategiją, kaip tai įgyvendinti. 

Tikimės, kad Lietuva bus viena iš žaliosios energetikos lyderių. 
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ŠILDYMO KAINOMS TUŠTINANT PINIGINES, SIŪLO PIGESNĘ ALTERNATYVĄ 

2022 m. sausio 22 d. Sigutė Limontaitė www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Lietuvius šiurpinant šildymo kainoms pats laikas pagalvoti apie pokytį, kuris padėtų 

sutaupyti ir būtų draugiškas aplinkai. Viena iš alternatyvų tvaresniam namų šildymui – sparčiai 

populiarėjantys šilumos siurbliai. 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) siūlo paramą norintiems tokį siurblį pasistatyti 

namuose. Priklausomai nuo šildomų patalpų vietos ir gyventojo finansinių galimybių galima rinktis 

iš kelių rūšių: oras-oras, kurie šildo tik patalpas, oras-vanduo bei oras-žemė, kurie šildo ir patalpas, 

ir vandenį, o šiltuoju metų laiko – vėsina patalpas. 

Ekspertai sako, kad patogiausia tokius siurblius įrengti nuosavuose namuose arba naujai 

statomuose daugiabučiuose. Butų gyventojai taip pat gali turėti šilumos siurblį, tačiau jo įrengimas 

– sudėtingesnis. 

Kiek kainuoja šilumos siurblio įrengimas? 

Kaip ir kiti tvarūs sprendimai, šilumos siurbliai reikalauja pradinės investicijos. „TENKO 

Baltic“ projektų vadovo Auktumo Indrašiaus skaičiavimu, vidutiniškame name, be baseinų ir kitų 

papildomų poreikių oras-vanduo šilumos siurblio įrengimas su darbais kainuoja nuo 7000 iki 9000 

eurų. Galutinė kaina priklauso nuo paties šilumos siurblio tipo, vieni brangesni, kiti – pigesni. 

„Gruntas-vanduo siurblio įsirengimas kainuoja brangiau dėl reikalingų gręžinių. Jo kaina 

vidutiniškai siekia 12000 – 14000 eurų. Gyventojai, turintys fiksuotą biudžetą naujai sistemai, 

dažniausiai renkasi pigesnį variantą“, – sako šildymo įrenginių įmonės atstovas. Pašnekovas 

pridūrė, kad kaina priklauso nuo būsto energetinės klasės, karšto vandens poreikio, vidutinės 

regiono lauko temperatūros, norimos temperatūros patalpose. Taip pat gali būti pridėti specifiniai 

poreikiai, pavyzdžiui, šildomas baseinas, sūkurinė vonia. 

„Ignitis“ projektų vadovas Justas Kersnauskas papasakojo, kad šilumos siurbliai skiriasi ne 

tik kaina, bet ir naudingumu: „Gyvenamiesiems privatiems namams dažniausiai parenkami oras-

vanduo šilumos siurbliai, kadangi žemė-vanduo šilumos siurblių pradinės investicijos yra didesnės. 

Šių siurblių deklaruojami naudingumo koeficientai (COP) yra panašūs, tačiau reikia nepamiršti, kad 

žemė-vanduo šilumos siurbliai naudingumo koeficientą išlaiko ištisus metus, tuo tarpu paspaudus 

šalčiams oras-vanduo koeficientas kris. Svarbu pažymėti, kad ilgalaikėje perspektyvoje didesnę 

pradinę investiciją gali atsverti mažesni sąnaudų kaštai. Taip pat žemė-vanduo turi kur kas geresnį 

naudingumo koeficientą patalpų vėsinimui“ 

Trečia siurblių rūšis oras-oras, pasak pašnekovo yra labiau pritaikyta mažesnėms patalpoms 

šildyti ir dažniausiai tarnauja kaip antrinė šildymo sistema. Jie, žinoma, suteikia maksimalų 

komfortą karštuoju sezonu ir yra labai populiarus sprendimas butams, kadangi šie siurbliai neturi 

sąveikos su jokia šildymo sistema bei negamina karšto vandens. Be to, jų kaina yra ženkliai 

mažesnė negu oras-vanduo šilumos siurblių. 

Kiek galima sutaupyti įsirengus šilumos siurblį? 

A. Indrašius neslėpė, kad ne kiekvieno namo, kuriame įrengiamas šilumos siurblys, 

gyventojams pavyks daug sutaupyti šildymui. Senų namų šildymo poreikis – didesnis. Dažniausiai 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/tvarilietuva/aplinka/sildymo-kainoms-tustinant-pinigines-siulo-pigesne-alternatyva.d?id=89247517
https://www.delfi.lt/temos/apva
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/ignitis
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juose būna radiatoriai, reiškia, jiems reikia didesnės temperatūros. O šilumos siurbliai, išskirdami 

labai aukštą temperatūrą, mažina aktyvumą. Pašnekovas patarė, kaip pagerinti situaciją tokių namų 

šeimininkams: „galima papildomai apšildyti namą, kad sumažėtų šildymo poreikis arba radiatorius 

pakeisti didesniais, kuriems pakanka žemesnės temperatūros. 

Šilumos siurblys naudoja tik elektrą, kadangi statant naujus namus jau privaloma įrengti 

saulės elektrinę, gali būti, kad turint dar ir šilumos siurblį gyventojui praktiškai nereikės nieko 

mokėti ir už šildymą. Senesniuose namuose šildymas ir karštas vanduo turint šilumos siurblį 

gruntas-vanduo per metus kainuotų apie 600 eurų. Oras-vanduo turėtojams kainuotų kiek daugiau“. 

„Ignitis“ palygino, kaip skiriasi kainos, priklausomai nuo šildymo tipo: 

Kuro rūšis Šilumos vieneto kaina (Eur ct/kWh) 

Malkos 2,17–3,35 

Briketai 2,99–3,53 

Šilumos siurblys 3,02–4,23 

Granulės 3,38–3,87 

Gamtinės dujos 3,45 

Suskystintos dujos 4,13–4,27 

Termofikacinis šildymas Apie 5,12 

Skystas kuras 6,15 

Elektra 10–16,1 

Parama šilumos siurbliui įsirengti 

Situacija rinkoje rodo, kad vartotojų Lietuvoje požiūris į šilumos siurblius – teigiamas. 

Remiantis Europos Šilumos Siurblių Asociacijos (EHPA) duomenimis 2021 m. Lietuvoje iš viso 

buvo parduota 22 tūkstančiai šilumos siurblių – fiksuotas apie 10% metinis pardavimų augimas. 

Pastebima, kad didžioji dalis naujai namus įsirengiančių gyventojų kaip šildymo sprendimą renkasi 

būtent šilumos siurblį. 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) duomenimis, 70 proc. paramą šildymo 

sistemos atnaujinimui norinčių gauti gyventojų renkasi būtent šilumos siurblius (80 proc. iš jų 

sudaro oras-vanduo šilumos siurbliai). Be to, ne tik naujos, tačiau ir senos statybos 

gyvenamuosiuose pastatuose šilumos siurbliai užima didžiąją rinkos dalį. 

Paramos prašymų šilumos siurblio įrengimuiAPVA gauna gerokai daugiau, negu gali 

patvirtinti. J. Kersnauskas išvardino kriterijus, pagal kuriuos išrenkami paramą gausiantys 

gyventojai: „APVA prioritizuoja gaunamas paraiškas, remdamasi dviem kriterijais. Pirmasis – tai 

efektyvumas, prioritetas skiriamas tiems pareiškėjams, kurie renkasi didesnio COP (naudingumo 

koeficientas) įrangą. Antrasis kriterijus yra susijęs su būsto vieta – aukštesnis balas skiriamas tiems 

pareiškėjams, kurių registruotas būstas patenka į aukštą oro užterštumo zoną (Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Panevėžys). 

Tačiau per pastaruosius APVA kvietimus pritrūkus paramos lėšų paraiškos buvo nukeliamos 

į rezervinį sąrašą ir vėliau vis tiek gaudavo kompensacijos patvirtinimą. Be to, pamačius didžiulį 

susidomėjimą, papildomai buvo paskelbti kiti kvietimai“. 

APVA suteikti ir atmesti paramos prašymai šilumos siurbliams 

Kvietimas Gauta paraiškų Išmokėtas finansavimas Neskirtas finansavimas 

2020. 08 987 (už 2 722 359 eurus) 787 (už 2 168 341 eurą) 199 (už 550 709 eurus) 

2021. 05 1175 (už 3 221 624 eurus) 387 (už 1 012 242 eurus) 225 (už 608 222 eurus) 

2021. 09 1991 (už 5 680 691 eurą) – 155 (už 412 593 eurus) 

2021. 12 533 (už 1 477 487 eurus) – – 

Kur įrengti šilumos siurblį? 

https://www.delfi.lt/temos/sildymas
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Šilumos siurblio rūšį gyventojai renkasi atsižvelgdami ne tik į kainą, bet ir į tai, kur jis bus. 

Oras-žemė siurbliai populiaresni tarp nuosavų namų šeimininkų, mat jiems reikia turėti šalia 

šildomo būsto esančios žemės sklypelį. 

„TENKO Baltic“ projektų vadovas paaiškino, kaip įrengiamas kiekvienas siurblys ir kokį 

galima turėti miesto bute: „Įsirengti šilumos siurblius galima praktiškai visur, nuo nuosavų namų, 

daugiabučių iki biurų bei gamybinių patalpų. Retai kas juos įsirengia vienam butui, dažniausiai – 

visam daugiabučiui. Oras-vanduo turi du blokus, iš kurių vienas turi būti būsto išorėje, kitas – 

viduje. Gruntas-vanduo išorės bloko neturi, jam reikalingi gręžiniai, iš kurių į pastato vidų atvedami 

vamzdžiai, prijungiami į šilumos siurblį“. 

A. Indrašius pasidalino patarimais butų savininkams, kurie norėtų tvaresnės šildymo 

sistemos, bet nežino, kaip tai padaryti: „Įrengti vienam butui sudėtinga, nes dažniausiai jis priklauso 

miesto tinklams, nuo kurių atsijungti – sunku. Siurbliui oras-vanduo nereikia žemės sklypo, o antrą 

bloką galima pastatyti kur nors lauke. Reikia žinoti, kad jie kelia triukšmą ir reguliariai atitirpsta. 

Tačiau galima tą bloką pastatyti net balkone, tik reikia turėti tam tinkamą balkoną, pavyzdžiui, 

neįstiklintą, su metaliniais borteliais. Meistrai atranda vietų išoriniam blokui net Vilniaus 

senamiesčio butuose, tad tikrai įmanoma įsirengti“. 

J. Kersnauskas pridūrė, kad šį įrenginį turėti verta dėl kelių priežasčių: „Pavyzdžiui, šilumos 

siurblys oras-vanduo suteikia komfortą – jį nustačius galima kontroliuoti patalpų temperatūrą, 

išvykus atostogoms nuotoliniu būdu koreguoti jo veikimo režimus, šiltuoju sezonu vėsinti patalpas 

– ir visa tai vos mygtuko paspaudimu. Tačiau šaltuoju periodu, krentant lauko temperatūrai, lengvai 

pasisavinamos šilumos mažėja ir siurblys turi naudoti daugiau elektros energijos, kad komfortiškai 

apšildytų namus – tuomet įrangos efektyvumas šiek tiek sumažėja. Tuo tarpu žemė-vanduo/vanduo-

vanduo šilumos siurbliai šios problemos neturi ir net šaltuoju sezonu išlaiko optimalų efektyvumą. 

Tačiau jų įrengimo kaštai yra kur kas didesni“. 

„TENKO Baltic“ atstovas pritarė dėl šilumos siurblių patogumo: Gyventojai tiesiog mato, 

kaip patogu nedirbti pečkūriu. Šilumos siurblių eksploatacija nebūtinai bus pigesnė už šildymą kietu 

kuru. Didžiausia jų suteikiama nauda yra papildomo darbo namuose sumažinimas bei patogumas. 

Nereikia pirkti kuro, pjaustyti malkų, sandėliuoti briketų, nėra dūmų, nereikia nešti pelenų, nuolat 

būti namie, kad kūrenti, valyti kaminų. Šios sistemos gėris yra – komfortas“. 

 
 

Komentarai: 

 Rolandas Simonis - Gera reklama! O jei rimtai, tai praktiškai kiekvienas turintis tą šilumos 

siurblį keikia jį, nes šildymas 2x brangesnis (su visomis įsirengimo investicijomis) nei gamtinėm 

dujom . 

 Kmakao - Skamba gražiai, bet realybėje šildymas elektra. O dar įrengimo kosminė kaina. 

 Bajoras - elektros kainos dabar irgi kosminės, todėl su tais siurbliais nieko nesutaupysi. 

https://www.delfi.lt/
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LŠTA INFO_tarptautinis vebinaras_2022-01-20_Sustainable Heating and Cooling January 20 

 

Š.m. sausio 20 d. Švedijos inovacijos dienų renginio rėmuose organizuojamas tarptautinio BSAM 

projekto vebinaras – sesija "Transform and Preserve Heating and Cooling“(Transformuokite ir 

išsaugokite šildymą ir vėsinimą) 

Renginio data: 2022 m. sausio 20 d. (ketvirtadienis)  

Renginio laikas 10:00 - 11:30 val. (Lietuvos laiku).  

Vebinaras vyks anglų kalba, be vertimo į lietuvių kalbą. 

Dalyvavimas nemokamas. Norėdami dalyvauti spauskite ZOOM prisijungimo nuorodą: https://hh-

se.zoom.us/j/61179040037?pwd=OFRTVDRCblBiVUxKVDBsMmVzYWk4QT09 

Apie dalyvavimą organizatoriai prašo pranešti (užsiregistruoti) el.paštu: info@sweheat.com 

(nurodant dalyvio vardą, pareigą, įmonę ir el.paštą).  

Daugiau informacijos pridedamame lankstinuke taip pat www.lsta.lt  

Tematika: Šildymo ir vėsinimo sistemos nuolat veikiamos slėgio. Turime atsisakyti iškastinio kuro, 

dujų, anglies ir naftos, bei palaipsniui apriboti priklausomybę nuo kitų energijos išteklių, 

pavyzdžiui, biomasės, elektros ir atliekų. Šiame renginyje bus pristatyti nauji sprendimai derinant 

centralizuotą šildymą/vėsinimą, perteklinės šilumos surinkimą, šilumos siurblių ir geoterminės 

energijos kaupimą – kartu su išmaniuoju turto valdymu, išsaugant esamą šilumos tinklų perdavimo 

ir paskirstymo infrastruktūrą. 

Programa:  

1. Įvadas SweHeat – Švedijos centralizuoto šilumos tiekimo tarybos ir Halmstado universiteto 

įžanginis žodis. Sistemos kontekstas, inovacijų ir Baltijos šalių išmaniojo CŠT turto 

valdymo elementai. Pranešėjas: Hakanas Knutssonas. 

2. Naujo tipo hibridinė sistema E.ON ectogrid™ - decentralizuota ateities energijos sistema: 

keičiamo dydžio ir energiją taupantis sprendimas, galintis pagaminti visą reikalingą šilumos 

ir vėsumos kiekį vienoje sistemoje. Žematemperatūrinis tiekimas, paskirstyti šilumos 

siurbliai, protarpinė atsinaujinanti energija ir jos kaupimas - E.ON ectogrid™ yra 

sprendimas, galintis padėti pasiekti nulinės emisijos lygį miesto kvartale, priemiesčiuose ar 

net visame mieste. Pranešėjai: Matsas Carselidas ir Jacobas Skogströmas 

3. Šilumos surinkimas – Alfa Laval pristato sprendimus, kaip surinkti šilumos perteklių, ypač 

iš sparčiai augančios duomenų centrų pramonės objektų. Alfa Laval yra pasaulinis 

šilumokaičių technologijų lyderis. Pranešėjas: Rolfas Jönssonas. 

4. Spendimai klientams su šilumos siurbliais „Nibe“ - į vartotoją orientuotos šildymo ir 

vėsinimo programos, tokioms kaip pastatų šilumos siurbliai, mikro stiprintuvai, 

akumuliatoriai, sąveikaujantys su CŠT sistemomis. Nibe yra pasaulinė decentralizuotų 

šildymo ir vėsinimo sprendimų lyderė. Pranešėjas: Martinas Forsenas. 

5. Šilumos kaupimas Rototec - geoterminės energijos kaupimo sprendimai. „Rototec“ yra 

pasaulinis geoterminio gręžimo technologijų lyderė. Pranešėjas: Björnas Thelinas. 

6. Nuspėjamoji priežiūra – pailginkite CŠT turto eksploatavimo laiką. Arne Jensen AB pristato 

naujausiais duomenimis pagrįstus nuspėjamosios ir prevencinės priežiūros sprendimus, 

užtikrinančius ilgesnę CŠT sistemų eksploataciją, išvengiant plyšimų. CŠT vamzdynai gali 

būti naudojami daugiau nei 100 metų. Pranešėjas: Paavo Persaud. 

7. Atnaujinkite vamzdžius neatkasdami -bendrovės Pressurized Pipe Relining AB (PPR) 

technologija požeminių CŠT vamzdynų eksploatavimo trukmės pratęsimui ir atnaujinimui, 

naudojant šiuolaikinius anglies pluošto kompozitus. Pranešėjas: Andreasas Martsmanas. 

8. Diskusija. 

KVIEČIAME DALYVAUTI!  
 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

https://hh-se.zoom.us/j/61179040037?pwd=OFRTVDRCblBiVUxKVDBsMmVzYWk4QT09
https://hh-se.zoom.us/j/61179040037?pwd=OFRTVDRCblBiVUxKVDBsMmVzYWk4QT09
mailto:info@sweheat.com
http://www.lsta.lt/
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

 

http://www.lsta.lt/
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IS-934/659-V-2 priedas 
 

LEI INFO_Dėl viešosios konsultacijos 

 
From: Virginijus Radziukynas <virginijus.radziukynas@lei.lt>  

Sent: Tuesday, January 18, 2022 11:26 AM 
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: LEI_Dėl viešosios konsultacijos 

 

Laba diena, 
 

Lietuvos energetikos institutas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ užsakymu atliko  

„PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ TINKLO PRIJUNGIAMŲ A IR B 

TIPO SAULĖS JĖGAINIŲ TECHNINIŲ IR FUNKCINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PARINKIMO 

STUDIJĄ“ ir kviečia rinkos dalyvius 2022 m. sausio 28 d. 13 val. į viešąją konsultaciją, kurios 

metu bus  pristatomi siūlomi techniniai reikalavimai A ir B tipo elektrinių prijungimui prie elektros 

tinklo. 

Dėl nuotolinės konferencijos/konsultacijos nuorodos kreiptis elektroniniu paštu 

Virginijus.Radziukynas@lei.lt, kuri Jums bus išsiųsta Jūsų elektroniniu paštu. 
 

Pagarbiai, 

Dr. Virginijus Radziukynas 

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vadovas   

Lietuvos energetikos institutas   

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas 

Telefonas: +370 610 46809 
  
http://www.lei.lt/main.php?m=420&k=1 

  

 
 

mailto:virginijus.radziukynas@lei.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:Virginijus.Radziukynas@lei.lt
http://www.lei.lt/main.php?m=420&k=1
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IS-934/659-V-3 priedas 
 

LŠTA INFO_Nuotolinis seminaras "ŽALIEJI PIRKIMAI PAPRASTAI" 02.01 / 14:00-16:15 

 
Persiunčiame Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų kvietimą 2022-02-01 dalyvauti internetiniame 

seminare, skirtame viešųjų pirkimų specialistams, kuriame bus nagrinėjami klausimai apie žaliuosius 
pirkimus. Daugiau informacijos žinutės apačioje.  

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  
tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 
From: Verslo mokymai (Vilniaus PPAR) <mokymaiverslui@cci.lt>  

Sent: Thursday, January 20, 2022 9:18 AM 

Subject: Nuotolinis seminaras "ŽALIEJI PIRKIMAI PAPRASTAI" 02.01 / 14:00-16:15 

 

   

VILNIAUS PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI 

maloniai kviečia Jus į nuotolinį seminarą 

ŽALIEJI PIRKIMAI PAPRASTAI 

2022.02.01 

 
INTERNETINIS SEMINARAS 

Kviečiame į internetinį seminarą, skirtą viešųjų pirkimų specialistams, kuriame nagrinėsime šiuos 

aktualius klausimus apie žaliuosius pirkimus. 

 

PAGRINDINĖS MOKYMŲ TEMOS: 
− 2021 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 478 taikymas 

vykdant mažos vertės pirkimus; 

− Kokius žaliuosius kriterijus galime nustatyti dažniausiai vykdomiems pirkimams (praktiniai 

pavyzdžiai).  

− Kokius žaliuosius kriterijus galima taikyti produktams, kurie nėra taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai (praktiniai pavyzdžiai). 

 

Seminarą ves Darius Kaminskas, UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ teisininkas, turintis 

daugiau kaip 15 metų patirtį vykdant sudėtingus pirkimus ir vedantis mokymus viešųjų pirkimų 

temomis. 

Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą ir dalyvio pažymėjimą.  

VIETA Renginys vyks nuotoliniu būdu (ZOOM platforma) 

LAIKAS 14:00-16:15  

Seminaro kaina - 75 Eur.  

KVIEČIAME REGISTRUOTIS:  

el. paštu: mokymaiverslui@cci.lt; tel. (8-5) 233 5758,  8 618 39102 

arba per interneto svetainę: REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS 

mailto:info@lsta.lt
mailto:mokymaiverslui@cci.lt
https://www.cci.lt/produktas/zalieji-pirkimai-paprastai-vasario-1-d/
https://www.cci.lt/produktas/zalieji-pirkimai-paprastai-vasario-1-d/
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IS-934/659-VI-1 priedas 

 

INFO_LŠTA vebinaro medžiaga_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra 

 

Siunčiame vakar vykusių  mokymų „Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra“ medžiagą : 

- Lektoriaus KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičiaus skaidrės  Biokuro katilinės LŠTA 2022-

01-17.pdf 

- Vaizdo įrašą rasite čia:  LŠTA mokymų vebinaras_Biokuro katilinių eksploatacija ir 

priežiūra-20220117_140112-Meeting Recording.mp4 

Būtume dėkingi, jei skirtumėt laiko ir pateiktumėt atsiliepimą apie vykusius mokymus užpildant: 

VERTINIMO FORMĄ 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Friday, January 14, 2022 2:15 PM 

Subject: KVIETIMAS_LŠTA mokymų vebinaras_Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra_1 dalis 
Importance: High 

 

Atsižvelgiant į kai kurių LŠTA narių pageidavimus, kviečiame š.m. sausio 17 d. (pirmadienį) 

14.00 -16.00 val. dalyvauti šilumos tiekimo įmonių specialistus mokymuose apie Biokuro katilinių 

eksploataciją ir priežiūrą, lektorius KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičius: 

1 dalies tematika:  

- Inovatyvūs sprendimai biokuro katilinėse; 

- Biokuro rūšys, sudėtis ir pagrindinės charakteristikos; 

- Biokuro drėgmės įtaka katilo efektyvumui; 

- Biokuro deginimo principai: degimo reakcijos ir jų metu vykstantys procesai; 

- Biokuro deginimo būdai priklausomai nuo katilo galios; 

- Vidutinės galios biokuro kūryklų konstrukcijos; 

- Verdančio sluoksnio biokuro katilai, jų vieta katilų šeimoje; 

- Biokuro katilo darbo režimo valdymo principai; 

- Galios reguliavimas, oro paskirstymas, temperatūros kūrykloje valdymas. 

2 dalį tema „Garo ir vandens šildymo katilų priežiūra, įrengimas ir saugus eksploatavimas“ 

planuojame suorganizuoti  vasario-kovo mėn., lektorius – atstovas iš VERT technines priežiūros 

departamento. Šiuo metu dėl galimybių pravesti tokius mokymus derinamės su VERT.  

Mokymai LŠTA nariams nemokami, dalyvių skaičius neribojamas. 
 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EYEl1ErFwixCnNZ-QK05pTwB2rxJ8tiNiQDedmn3O6t0wA?e=6HQ5vH
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EYEl1ErFwixCnNZ-QK05pTwB2rxJ8tiNiQDedmn3O6t0wA?e=6HQ5vH
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EYEl1ErFwixCnNZ-QK05pTwB2rxJ8tiNiQDedmn3O6t0wA?e=6HQ5vH
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQ8UrTG6nSpHthk6qfR3gbUB3Ccp0BRcZrOCejVxdUamDQ?e=SMQzgR
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQ8UrTG6nSpHthk6qfR3gbUB3Ccp0BRcZrOCejVxdUamDQ?e=SMQzgR
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQ8UrTG6nSpHthk6qfR3gbUB3Ccp0BRcZrOCejVxdUamDQ?e=SMQzgR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmmyD-uWgR-HYaoTXiHKRJQz8UuGUs8jDdiN9y9SJo7I8qxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1N2FmOWMtMjIxYi00MTFiLTkwMzktZDIzM2VlMGRmNTc3%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_NjE1N2FmOWMtMjIxYi00MTFiLTkwMzktZDIzM2VlMGRmNTc3@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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________ 

 

Lektoriaus KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičiaus skaidrės Biokuro katilinės LŠTA 2022-01-17.pdf 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-VI-1-1 priedas 2022-01-

24.pdf). 

________ 

 

LŠTA INFO. Pirmadienio 2022-01-244 webinaras Absorbciniai šilumos siurbliai Kaune ir 

Klaipėdoje 

 

KVIETIMAS. LŠTA pirmadienio 2022-01-244 webinaras Absorbciniai šilumos siurbliai Kaune ir 

Klaipėdoje 

 

Kviečiame š.m. sausio 24 d. (pirmadienį) 14.00 val. dalyvauti LŠTA organizuojamame 

šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, kurio tema inovacinių projektų 

įgyvendinimas - absorbcinių šilumos siurblių diegimas šilumos gamybos objektuose: 

- AŠS Kauno Petrašiūnų katilinėje, kiti planuojami projektai (pranešėjas: Ernestas 

Verikas, AB „Kauno energija“) 

- AŠS Klaipėdos RK, kiti planuojami projektai (pranešėjas: Darius Zakarauskas, AB 

„Klaipėdos energija“) 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_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
http://www.lsta.lt/


 

137 

 

IS-934/659-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-01-24 Pasitarimas dėl EM rengiamo TA projekto_dėl slėgio skirtumo 

reguliatorių ŠP 

 

Kaip sutarėm sausio 24 d. (pirmadienį) 11:00 val. susijunkim aptarti numatomą Šilumos tiekimo 

tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių pakeitimą:  dėl slėgio perkričio reguliatorių priimant 

nuostatas, kad jie turi būti montuojami visuose šilumos punktuose 

Pasitarimas: LŠTA, DAnfoss, V. Narkūnas 

 
________________________________________________________________________________  

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 

*** 

 

2022-01-24 Pasitarimui dėl EM rengiamo TA projekto_dėl slėgio skirtumo reguliatorių ŠP teikiama 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-VI-2-1 priedas 2022-

01-24.zip). 

________ 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QxZWM2ZDQtYjI4OC00NTZkLTk2ZDctM2E3YzI2OTMzNmJh%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_Y2QxZWM2ZDQtYjI4OC00NTZkLTk2ZDctM2E3YzI2OTMzNmJh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Ckestutis.paulavicius%40danfoss.com%7Cafd8ca81b1a64c7489c008d9db35db0a%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637781846640766315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bG%2Bd8s75xNOZfYihOOT2Zr5RxC4FXGvBJ0xGCEwX2V8%3D&reserved=0
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IS-934/659-VI-3 priedas 

 

LŠTA diskusija dėl 6 metodo taikymo praktikos 
 

Rytoj 9 val Leckas kviečia prisijungti dėl 6 metodo taikymo, kas galite... 

Su 6 metodu galima susipažinti https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/1428e59031f211e69cf5d89a5fdd27cc/asr  

Problematikos aprašymą pridedu. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
From: Ričardas Leckas <r.leckas@eku.lt>  

Sent: Tuesday, January 18, 2022 1:33 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Svajūnė Ignotė <svajune.ignote@eku.lt>; 'Arūnas Šileika' 

<arunas@irtc.lt>; Gintautas Žaliauskas <gintas@irtc.lt>; Greta Sinkevičienė <greta.sinkeviciene@eku.lt> 

Subject: Metodai 

 

Rytoj pasitariame dėl metodų taikymo ir paklausimo VERT-ui. Prašau prisijungti 9.00. val.  
 

Ričardas Leckas is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Ričardas Leckas's Personal Meeting Room 
 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/6111834163?pwd=bjF1V3VXYkc0SVJ2dGtjU2c0K2RnZz09 
 

From: Mantas Paulauskas – LŠTA  
Sent: Monday, January 17, 2022 2:43 PM 

To: Ričardas Leckas <r.leckas@eku.lt> 

Cc: arunas@irtc.lt 

Subject: RE: Dėl 6 metodo taikymo 

 

Laba diena, 

Dėl 1 IRTC siūlymo, kadangi tai konkrečiai susiję su EKŪ ginču su vartotoju, tai LŠTA nelabai 

dera kišti į konkretų atvejį dėl duomenų apsaugos ir pan. Mano nuomone, kreipiantis į VERT, EKŪ 

su IRTC pagalba turėtų aprašyti techninę dalį, kodėl tame name nebuvo (techniškai negali būti) 

naudojamas 6 paskirstymo metodas ir kodėl perskaičiavimą negalima atlikti pagal iš VERT gautą 

raštą. Taip svarbu gauti iš VERT atsakymus į šiuos klausimus: 

1. Jei techniškai 6 metodas negali būti naudojamas atskirais mėnesiais, kuomet dalikliai 

nebuvo naudotasi (visi užsukti), ar galima taikyti 4 metodą ir išdalinimą atlikti „pagal 

plotą“? 

2. Jei su 6 metodu, tiksliau vietoje jo, tam tikrais atvejais bus naudojamas 4 metodas, ar būtina 

keisti šilumos pirkimo – pardavimo sutartis ir tai jose aprašyti? 

3. Jei visais atvejais būtų naudojamas 6 metodas, ar galima šilumai bendroms reikmėms 

priskirti daugiau nei 18 proc. nuo pastate suvartoto šilumos kiekio šildymui? Jei taip, tokiu 

atveju, šiluma, kuri pagal 4 metodą priskirta butų šildymui, patektų į šilumą bendroms 

reikmėms ir būtų padalinta proporcingai butų plotui. 

Dėl LŠTA kreipimosi, tai galime kreiptis, bet vien, kad 6 metodas kartais nėra socialiai teisingas 

visiems vartotojams, gali įspūdžio nepadaryti... reikia pagalvoti, kokią info teikti, kad ne 

diskredituoti daliklių, nes be daliklių niekas nemotyvuos vartotojus reguliuoti savo patalpų šildymo, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1428e59031f211e69cf5d89a5fdd27cc/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1428e59031f211e69cf5d89a5fdd27cc/asr
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:svajune.ignote@eku.lt
mailto:arunas@irtc.lt
mailto:gintas@irtc.lt
mailto:greta.sinkeviciene@eku.lt
https://zoom.us/j/6111834163?pwd=bjF1V3VXYkc0SVJ2dGtjU2c0K2RnZz09
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o tuomet mažoji renovacija ekonominio efekto neduotų.. kitas klausimas – ką mes galime pasiūlyti 

6 metodo tobulinimui? Gal tolygaus šildymo sąlygas kitas nustatyti nei 9.2.1 punkte? 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 
From: Gintautas Žaliauskas <gintas@irtc.lt>  

Sent: Monday, January 17, 2022 11:51 AM 
To: 'Ričardas Leckas' <r.leckas@eku.lt> 

Cc: 'Arūnas Šileika' <arunas@irtc.lt> 

Subject: FW: Dėl 6 metodo taikymo 
 

Labas, Ričardai. 

Persiunčiu mūsų informaciją dėl Trakų g. 2  
Arūnas tą informaciją yra  persiuntęs ir LŠTA, išskyrus raudonai pažymėta informaciją. 

Manome, kad EKŪ reikia paruošti atsakymą VERT. Arūnas jį padėtų paruošti. 

Bet reikia, kad ir LŠTA dėl 6 metodikos patikslinimo taip pat kreiptųsi į VERTA. 

Kreipimąsi nuo LŠTA taip pat padėtume paruošti. 
To atidėlioti nereikėtų, nes tokios problemos atsiras ir pas kitus ŠTĮ, tuo labiau kad dabar visuomenė yra 

įaudrinta dėl gautu sąskaitų už šildymą. 

 
Gintas. 

 

Laba diena, 

Pagal VERT 6 metodo išaiškinimą Mokestoje jau pakeista metodika. 
Planuojant atlikti perskaičiavimus, man kilo įtarimas, kad 6 metodas veiks nekorektiškai. 

Aiškinantis problematiką, teko bendrauti VERT‘o Aleksandr Nasyr. 

Trumpai surašysiu esminius akcentus: 
1. Dėl Trakų g. 2, Elektrėnai šilumos išdalinimo už 2021 m. gegužės mėnesį perskaičiavimo. 

Esmė: 

Aleksandr įrodžiau ir jis pripažino, kad 6 metodo taikymas Trakų g.2, Elektrėnai 2021 m. gegužės 
mėnesį NEGALIMAS, nes metodikoje nenumatyta, kad VISI namo dalikliai gali pateikti redukuotas 

reikšmes nulines (=0). Bandant taikyti 6 metodą, 67% pastato šildymui skirtos šilumos neišdalinami 

butams ir lieka kaip šilumos tiekėjo komerciniai nuostoliai, kas prieštarauja „Šilumos ūkio įstatymo“ 

12 straipsnio 2 daliai: 
...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...“ 

Išvada: (pasiūlyta Aleksandr) 
EKŪ turi kreiptis raštiškai į VERT, nurodant situaciją ir paaiškinant, kodėl šilumos tiekėjas negali 

įvykdyti VERT nurodymo, o VERT raštiškai pasiūlys sprendimą. 

 

2. Dėl kitų namų perskaičiavimo, kai redukuotas reikšmes pateikia mažuma butų. 

Esmė: 

6 metodo veikimas (šilumos išdalinimo rezultatai) labai abejotini teisingumo prasme, kai metodas 

naudojamas pastatuose, kuriuose didelė dalis redukuotų reikšmių nedeklaruotos arba viename ar 
keliuose butuose deklaruoti kiekiai dešimtimis kartų skiriasi nuo viso namo kitų butų deklaracijų. 

Rezultate – išlaidos už buto šildymą tarp panašaus buto ploto savininkų gali skirtis 5 ir daugiau 

kartų.  

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:gintas@irtc.lt
mailto:r.leckas@eku.lt
mailto:arunas@irtc.lt
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Aleksandr įrodžiau ir jis pripažino, kad 6 metodo taikymas tokiomis „kritinėmis“ sąlygomis kelia 

abejones. Planuojam šią informaciją įtraukti į bendrą VERT projektą dėl metodikų peržiūrėjimo 
(kada nors). Pakeistos/papildytos metodikos bus paskelbtos viešam aptarimui (kada nors). 

Išvada: 

Kol nėra metodikų pakeitimų, taikyti šiuo metu galiojančias metodikas.  
3. (Būtų tikslinga tokiais skaičiavimais nepatenkintus gyventojus raginti rašyti skundus 

VERT‘ui. Gal Dėl nurodytų 5 namų perskaičiavimo: 

Planuojama pateikti perskaičiavimus Svajūnei peržiūrėjimui ir aptarimui šią savaitę. 

Gavus EKŪ pritarimą, perskaičiavimus sukelsime į einamąjį periodą.  
 
Pagarbiai,  

Arūnas Šileika 

PS. Atskirai reikia įsivertinti ar pirminiai daliklių duomenys iš šiuo metu naudojamos duomenų sistemos yra 

pateikimi teisingi. 
Ir ar yra galimybė gauti operatyvinę informaciją, kai daliklis sugenda (nebeatsako į užklausimą) 

 
Technikos direktoriaus pavaduotojas 
UAB "Informatikos ir ryšių technologijų centras" 

Gaižiūnų g. 3, LT-50128 Kaunas 

Telefonas (+370 37) 49 10 42 
Faksas  (+370 37) 45 16 02 
Mobilus (+370 676) 8 03 44  

El. paštas:  arunas@irtc.lt 

www.irtc.lt 

 
_______ 

 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-VI-3-1 

priedas 2022-01-24.zip). 

mailto:arunas@irtc.lt
http://www.irtc.lt/
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IS-934/659-VI-4 priedas 

 

Siemtecha info. Pristatome pačių universaliausių nešiojamų debitomačių seriją FLUXUS F/G60X. 
 

From: Ramūnas Gvildys <ramunas.gvildys@siemtecha.lt>  
Sent: Tuesday, January 18, 2022 3:48 PM 

Subject: Pristatome pačių universaliausių nešiojamų debitomačių seriją FLUXUS F/G60X. 

 

FLUXUS® F/G60X 

  

Pristatome pačių universaliausių nešiojamų debitomačių seriją FLUXUS® F/G60X. Šių 

debitomačių teikiama nauda jau įsitikino įmonės daugelyje pramonės šakų, tokių kaip naftos/dujų, 

chemijos, ŠVOK, vandentvarkos, maisto ir gėrimų, farmacijos ir kitose. 

 

 
 

Siekiant racionalaus ir efektyvaus energetinių resursų naudojimo pramonės įmonėse, itin 

svarbus suvartojimo monitoringas. Nuolatinei didelio kiekio išteklių apskaitai stacionarių matavimo 

prietaisų diegimas yra finansiškai atsiperkanti investicija, tačiau, kai išteklių nėra vartojama daug, 

greičiau atsiperkantis sprendimas - nešiojamas, neinvazinis ultragarsinis debitomatis, maitinamas iš 

vidinio akumuliatoriaus. 

Su FLEXIM gamintojo debitomačiu (serija FLUXUS® F/G60X) galima preciziškai atlikti 

šiuos matavimus: 

1. Bet kurio skysčio srauto; 

2. Suspausto oro suvartojimo; 

3. Techninių dujų suvartojimo; 

4. Gamtinių dujų suvartojimo; 

5. Šilumos energijos suvartojimo; 

6. Šalčio energijos suvartojimo; 

7. Sotaus garo suvartojimo. 

Modulinio dizaino nauda – žema pradinės investicijos kaina ir galimybė turėti maksimalų 

funkcionalumą ateityje. Nešiojamas debito matavimo prietaisas taip pat gali būti ir priemonė 

stacionariai sumontuotų prietaisų matavimo tikslumo patikrinimui ilgalaikės eksploatacijos eigoje, 

tokiu būdu atsisakant prietaisų išmontavimo iš vamzdyno darbų arba gerokai prailginant tokių 

darbų atlikimo periodiškumą. Darbui potencialiai sprogiose aplinkose yra sertifikuota FLUXUS® 

F/G608 debitomačio serija. 

mailto:ramunas.gvildys@siemtecha.lt
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Apie FLUXUS produktų ar jų komponentų įsigijimo, diegimo galimybes plačiau 

pakonsultuoti gali patyrusi UAB „Siemtecha“ inžinierių komanda. Susisiekime! 
 

 

Pagarbiai    | Best regards     | С уважением   
  

Ramūnas Gvildys   

Projektų vadovas 
    

 

  

Mob. +370 615 78006 | Tel. +370 5 2741540   

ramunas.gvildys@siemtecha.lt | www.siemtecha.lt   

J. Kubiliaus st. 23 -101 LT-09108 Vilnius, Lithuania 
9-ojo Forto g.67-2, LT-48101 Kaunas (Kauno ofisas)   

   

 

 

 

 

FLUXUS® F/G60X BUKLETAS (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

934/659-VI-4-1 priedas 2022-01-24.PDF). 

mailto:ramunas.gvildys@siemtecha.lt
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IS-934/659-VI-5 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 1 2022-01-14 

TN: tn  

 

  
 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2022 Nr. 1 2022-01-14 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-934/659-VI-5-1 priedas 2022-

01-24.PDF) 
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https://www.lsd.lt/index.php?-1056018942

