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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-935/660 

2022-01-27/2022-01-31 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-935/660-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2022-01-24 pranešimas. Vis sparčiau plintant omikron atmainai, bus taikomos 

priemonės, užtikrinsiančios gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų tęstinumą, TN: tn, 

• LRV 2022-01-25 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

o LRV nutarimo „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO“ Suvestinė redakcija nuo 2022-01-14 iki 2022-02-28 TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-935/660-I-1-1 

priedas 2022-01-31.doc). 

 

Šio skyriaus IS-935/660-I-2 priede pateikiama: 

• LVAT 2022 m. sausio 19 d. nutartis Administracinė byla Nr. A-52-968/2022, TN: tn, 

Ginčas tarp šilumos tiekėjo ir VERT dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo pagrįstumo ir 

teisėtumo. Ginčą laimėjo VERT. 

• LŠTA INFO. Teisininko komentaras. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-I-3 priede pateikiama: 

• LAT 2022 m. sausio 18 d. nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-121-916/2022, TN: tn. viena iš 

viešų bylų teisminiuose ginčuose su „Veolia“. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-935/660-II-1 priede pateikiama; 

• TM 2022-01-26 išvada/raštas EM Nr. 21-34592 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 PROJEKTO, TN: tn, 
• Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022-01-25 raštas Nr. 4E-1735 pastabos ir 

pasiūlymai 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 projekto Nr. 21-34591“ derinimo, TN: tn, 

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

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

įstatymo projekto Nr. 21-34591 lyginamasis variantas, TN: tn, 

• LŠTA 2022-01-26 raštas Nr. 14 EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

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

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS 

ĮSTATYMO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn,   

https://lrv.lt/lt/naujienos/vis-sparciau-plintant-omikron-atmainai-bus-taikomos-priemones-uztikrinsiancios-gyvybiskai-svarbiu-valstybes-funkciju-testinuma
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b65f7807ec911ec993ff5ca6e8ba60c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9356fa807ec911ec993ff5ca6e8ba60c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ea4c17917ed211ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6788abd17ddc11ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-zr2301nws
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220126_14_LSTA-pastabos-SUI-projektui-2022-01-26_G-1.zip
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• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 šiuo metu galiojanti Suvestinė 

redakcija nuo 2021-11-13 su dokumento tekste EM pakeitimais pagal Projektą ir LŠTA 

pasiūlymais. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-01-25 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

• UAB „Tauragės ŠT“ INFO. BIRŽA SAUSIO MĖN. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-24 pranešimas. ESO nustatyti minimalūs persiuntimo patikimumo ir 

paslaugų kokybės lygiai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-25 raštas Nr. 11 EM, AM, VERT, Energijos išteklių biržos operatoriui 

„Baltpool“, Lietuvos biomasės energetikos asociacijai DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO 

NAUDOJIMO SKATINIMO, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-01-25 raštas Nr. 12 EM, AM DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO ATIDĖJIMO, TN: 

tn. 

• AB Kauno energija 2022-01-27 raštas Nr. E20-112 DĖL APSAUGOS ZONŲ PLANŲ 

TERMINO PRATĘSIMO 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. 2022-01-24 dienos pasitarimo dėl slėgio perkryčio reguliatorių diskusija ir 

pasiūlymai, 

• EM įsakymo projekto DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2011 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR 

ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

lyginamasis variantas su siūlomais pakeitimais. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. SKUBU_Apklausa_Dėl didėjančių elektros sąnaudų įtraukimo į šilumos 

kainas 

 

Šio skyriaus IS-935/660-III-7 priede pateikiama  

• VERT 2022-01-28 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(ŠKI)-545 DĖL SĄNAUDŲ 

PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE ŠILDYMO 

KOMPENSACIJAS. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-935/660-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-01-22 pranešimas. Neformalios Europos energetikos ministrų tarybos centre – 

aukštos energijos kainos ir „Gazprom“ galimas manipuliavimas rinka, TN: tn. 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-24/eso-nustatyti-minimalus-persiuntimo-patikimumo-ir-paslaugu-kokybes-lygiai.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220125_11_LSTA_rastas_del_SM3_biokuro.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/01/220125_12_LSTA_rastas_del-AZ-termino.docx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/neformalios-europos-energetikos-ministru-tarybos-centre-aukstos-energijos-kainos-ir-gazprom-galimas-manipuliavimas-rinka
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Šio skyriaus IS-935/660-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2022 01 25 pranešimas. Atnaujintas reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, TN: 

tn, 

• AM 2022-01-26 pranešimas. Karantino ribojimai taršą šiltnamio dujomis sumažino 1 proc. 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-IV-3 priede pateikiama 

• DĖL BALTARUSIŠKO BIOKURO NEIGIAMŲ PASEKMIŲ JAUČIAMA IKI ŠIOL: 

TEKS LAUKTI KITO ŠILDYMO SEZONO, Valdas Pryšmantas, BNS, 2022 m. sausio 24 

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

 

Šio skyriaus IS-935/660-IV-4 priede pateikiama 

• SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ GYVENTOJAMS SUKĖLĖ ŠOKĄ: JUK DAR NET 

TIKROS ŽIEMOS NEBUVO! 2022-01-26 https://kauno.diena.lt, Arūnas Dambrauskas, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-IV-5 priede pateikiama 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-01-26 pranešimas. AB Vilniaus šilumos tinklai 

užsitikrino dujų tiekimo diversifikavimą vasariui ir kovui, TN: tn. 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai 2022-01-27 pranešimas. Klaidos, kurias daro gyventojai 

norėdami taupyti šilumą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-IV-6 priede pateikiama 

• EKSPERTAI PATARIA RUOŠTIS: DAR DIDESNĖS ŠILDYMO SĄSKAITOS – 

NEIŠVENGIAMA, Viktorija Chockevičiūtė 2022 m. sausio 28 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

vaizdo įrašas: https://youtu.be/pqnPTnOGpNA,  

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-935/660-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl VILNIUS GREEN TECH sesijos „Šilumos ūkis: pažangos sesija“, 

• GreenTech Vilnius INFO ir PROGRAMA TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2022-01-31 LŠTA pirmadienio webinara: Dall Energy biokuro katilai 

pritaikyti deginti SM3, 

• LŠTA INFO. 2022-02-14 Vilnius economics mokymai ŠT įmonėms – kainodara, 

• LŠTA INFO. 2022-02-21 pirmadienio webinaras: KE pristatymas LORA tinklas, 

• LŠTA INFO. 2022-03-28 mokymai šilumos tiekimo įmonėms: kibernetinis saugumas, 

• INO 2022-01-24 LŠTA vebinaro medžiaga: Absorbciniai šilumos siurbliai Kaune ir 

Klaipėdoje (tiesioginės nuorodos tekste), 

o Webinaro pranešimai: „AŠS Kauno Petrašiūnų katilinėje (pranešėjas: Ernestas Verikas, 

AB „Kauno energija“)“ ir „AŠS Klaipėdos RK (pranešėjas: Darius Zakarauskas, AB 

„Klaipėdos energija“)“ (tiesioginės nuorodos tekste), (šie dokumentai taip pat saugomi 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintas-reglamentuojamu-statybos-produktu-sarasas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/karantino-ribojimai-tarsa-siltnamio-dujomis-sumazino-1-proc
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/del-baltarusisko-biokuro-neigiamu-pasekmiu-jauciama-iki-siol-teks-laukti-kito-sildymo-sezono.d?id=89274039
https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/autoriai/arunas-dambrauskas
https://kauno.diena.lt/print/1061164
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/ab-vilniaus-silumos-tinklai-uzsitikrino-duju-tiekimo-diversifikavima-vasariui-ir-kovui:635
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/klaidos-kurias-daro-gyventojai-noredami-taupyti-siluma:636
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=78995099
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ekspertai-pataria-ruostis-dar-didesnes-sildymo-saskaitos-neisvengiama.d?id=89311165
https://youtu.be/pqnPTnOGpNA
https://www.greentechvilnius.lt/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=forumas_greentech_vilnius_jau_sausio_27_d&utm_term=2022-01-24
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LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-935/660-VI-1-1 priedas 2022-01-31.zip). 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-2 priede pateikiama 

• EU NEWS. Quarterly market reports confirm influence of global gas prices in EU in third 

quarter of 2021. TN: tn, 

o Quarterly Report on European Electricity markets Q3 2021_v1.2_1 ir Quarterly report 

on European gas markets Q3_2021_FINAL TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-935/660-VI-2-1 priedas 2022-01-31.zip). 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-01-26 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

INVESTICIJOMS Į APLINKOS TARŠOS MAŽINIMĄ SKIRTOS IR KLIMATO 

KAITOS PROGRAMOS LĖŠOS, TN: tn, 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-01-26 pranešimas. ATNAUJINTAS AB „PANEVĖŽIO 

ENERGIJA“ KLIENTŲ SAVITARNOS PORTALAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-4 priede pateikiama 

• ŠILUMOS SIURBLIAI IR A+ BEI A++ KLASĖS - DVI VIENOS MONETOS PUSĖS, 

2022-01-26 UAB "Ekoklima" informacija, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-5 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-01-27 pranešimas. VASARĮ ŠILUMOS KAINA 

KLAIPĖDOJE KOPS AUKŠTYN 13 PROC., TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-935/660-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA info. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio pasitarimas 

https://ec.europa.eu/info/news/quarterly-market-reports-confirm-influence-global-gas-prices-eu-third-quarter-2021-2022-jan-17_en
https://ec.europa.eu/info/news/quarterly-market-reports-confirm-influence-global-gas-prices-eu-third-quarter-2021-2022-jan-17_en
https://www.pe.lt/news/529/47/AB-Panevezio-energija-investicijoms-i-aplinkos-tarsos-mazinima-skirtos-ir-Klimato-kaitos-programos-lesos
https://www.pe.lt/news/530/47/Atnaujintas-AB-Panevezio-energija-klientu-savitarnos-portalas
https://www.ekoklima.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19381/silumos-siurblys
https://www.klenergija.lt/vasari-silumos-kaina-klaipedoje-kops-aukstyn-13-proc/
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IS-935/660-I-1 priedas 
 

LRV 2022-01-24 pranešimas. Vis sparčiau plintant omikron atmainai, bus taikomos 

priemonės, užtikrinsiančios gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų tęstinumą 

TN: tn  

 

Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas algoritmas, kuris bus taikomas gyvybiškai svarbias 

valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 

įvertinusi dėl COVID-19 viruso omikron atmainos sparčiai didėjančius sergamumo rodiklius šalyje 

bei vis didėjantį asmenų, esančių izoliacijoje, skaičių, ėmėsi priemonių, kurios užtikrintų 

nepertraukiamą gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą. Kartu su valstybės institucijomis ir 

savivaldybėmis buvo išskirtos grupės gyvybiškai svarbių sričių darbuotojų, kurie savo funkcijas 

gali atlikti tik fiziniu būdu, ir jiems parengtos specialios izoliacijos, testavimo ir apsaugos 

priemonių dėvėjimo taisyklės.   

„Kartu su savivaldybių, valstybinių institucijų bei įmonių vadovais ieškojome būdų, kaip 

galėtume užtikrinti visų svarbiausių valstybės funkcijų atlikimą, vis sparčiau plintant virusui: 

atsižvelgėme į sveikatos ekspertų rekomendacijas, prognozuojamus užsikrėtimo COVID-19 

skaičius, analizavome užsienio šalių patirtis ir įvertinome kritines paslaugas teikiančių įstaigų bei 

įmonių duomenis“, – pažymėjo Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.   

Šios priemonės turėtų apsaugoti nuo galimų didelių COVID-19  protrūkių gyvybiškai 

svarbias valstybės funkcijas atliekančiose įstaigose bei įmonėse. Nors imtasi apsaugos priemonių, 

išlieka pavojus, kad dėl didžiulio ligos plitumo vienu metu apsikrės visi tam tikras esmines 

funkcijas atliekantys darbuotojai. Siekiant išvengti situacijų, kai dėl ligos protrūkio bus neįmanoma 

atlikti gyvybiškai svarbių funkcijų (pvz., likviduoti šilumos tinklų avarijos), organizacijos turi 

parengti veiklos tęstinumo planus, kurie užtikrintų papildomą apsaugą kontaktinį darbą dirbantiems 

ir gyvybines funkcijas atliekantiems darbuotojams, taip pat veiklos tęstinumą, jei šiems 

darbuotojams prireiks izoliuotis. Organizacijos taip pat turi pasirengti pritraukti papildomų 

darbuotojų. 

Nuo sausio 24 d. įsigalioja naujas izoliacijos algoritmas, taikomas visiems gyvybiškai 

svarbias valstybės funkcijas atliekantiems darbuotojams, kurie negali savo funkcijų atlikti 

nuotoliniu būdu. Naujas izoliacijos algoritmas numato izoliacijos išimtį – gyvybiškai svarbių 

valstybės sričių darbuotojai, turėję kontaktą su užsikrėtusiu COVID-19, izoliuotis neprivalės, bet 

turės testuotis iškart po kontakto. Antrą kartą reikės testuotis praėjus 48-72 val. po pirmojo testo, 

trečią kartą – praėjus 48 val. po antrojo testo. 

Naujos izoliavimo taisyklės nustato išimtį tais kritiniais atvejais, jei COVID-19 vienu metu 

apsikrės tiek gyvybiškai svarbias funkcijas atliekančių darbuotojų, kad jų nebus kuo pakeisti ir taps 

neįmanoma šias funkcijas atlikti. Darbuotojai, sergantys besimptome ligos forma (t. y. tik tie 

darbuotojai, kurie puikiai jaučiasi, nors jų testas rodo apsikrėtimo faktą), galės atlikti savo funkcijas 

dėvėdami apsaugos priemones. Tokiems atvejams numatytos specialios apsaugos priemonės, 

užtikrinančios, kad šie darbuotojai neapkrėstų savo kolegų ir klientų. Ar (ir kada) būtų pritaikytas 

šis izoliacijos algoritmo lygmuo, spręs gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas atliekančių 

darbuotojų darbdaviai – įstaigų, organizacijų ar įmonių vadovai. 

Siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų  nepertraukiamumą, bus 

koordinuotai suteikiamos asmens apsaugos ir COVID-19 ligos protrūkio valdymo priemonės 

(greitieji antigenų testai, respiratoriai), reikalingos maksimaliam saugumui užtikrinti. Gyvybiškai 

svarbių sričių darbuotojams, darbo metu turintiems kontaktą su trečiaisiais asmenimis, privaloma 

dėvėti FFP2 ar KN95 lygio respiratorius.   

Vyriausybės kanceliarija aktyviai bendradarbiaus su gyvybiškai svarbių valstybės sektorių 

atstovais – nustatys poreikius ir koordinuos pasirengimą tol, kol pandemijos banga atslūgs. Bus 

nuolat stebima situacija tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu ir prireikus imamasi 

papildomų priemonių šių funkcijų tęstinumui užtikrinti. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vis-sparciau-plintant-omikron-atmainai-bus-taikomos-priemones-uztikrinsiancios-gyvybiskai-svarbiu-valstybes-funkciju-testinuma


 

7 

Gyvybiškai svarbi valstybės funkcija – valstybės funkcija, kurios neatliekant kyla grėsmė 

valstybės ir visuomenės saugumui bei stabilumui. Tai energetikos, sveikatos apsaugos, socialinio 

aprūpinimo, viešosios tvarkos ir vidaus saugumo užtikrinimas, susisiekimo, komunalinių ir kitų 

paslaugų teikimas. Šių sričių darbuotojai, kurių veiklos tęstinumo negalima užtikrinti dirbant 

nuotoliniu būdu, savo funkcijas gali atlikti tik fiziniu būdu. Kartu su valstybės institucijomis ir 

savivaldybėmis įvertinta, kad visoje Lietuvoje yra apie keliasdešimt tūkstančių (49 000) tokių 

darbuotojų. 

 

LRV 2022-01-25 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 25 d.  

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. 

birželio 30 d. 24:00 val. 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Galimybių paso taikymas kontaktinėms paslaugoms 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei 

renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso 

kriterijus. 

Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, atstumų laikymasis išlieka 

rekomendacinis. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos 

priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos. 

*IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:  

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų 

gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų 

pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, 

skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į 

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba 

esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos 

prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, 

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat 

parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės 

patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m; 

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

(atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla); 

• smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos 

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

• bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

• teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines 

paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) 

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

• valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 

teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų 

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. 

veiksmų planą; 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms 

priskirta ši funkcija; 

• asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių 

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

• atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam 

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

• finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir 

pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas 

tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių 

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

• ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam asmeniui taikomas toms 

prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir leidžiama aptarnauti 

žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 

Minimalus plotas, kurį vaistinės, aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti 

vienam aptarnaujamam žmogui yra 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas 

nesiekia 15 kv. m, ji gali vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 

 

Plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt/ 

Galimybių paso galiojimo pakeitimai nuo 2021 m. gruodžio 28 d. ATNAUJINIMAS: 

reikalavimas turėti galimybių pasą kontaktinėse veiklose vaikams taikomas ne nuo 12 metų ir 2 

mėnesių, o nuo 16 metų. Šis pakeitimas galios iki vasario 28 dienos. Nuo kovo 1 dienos vėl bus 

reikalaujama galimybių pasą turėti vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių. 

Nuo gruodžio 28 d. šalies gyventojams, pasiskiepijusiems pagal pilną vakcinacijos planą prieš 

daugiau nei 7 mėn., Galimybių pasas arba jam alternatyvūs dokumentai nebegalios. 

Atsižvelgiant į planuojamus pokyčius, gyventojams, kuriems jau atėjo laikas skiepytis 

https://gpasas.lt/
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-informuoja-apie-galimybiu-paso-pakeitimus-nuo-gruodzio-28-d
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sustiprinančiąja COVID-19 vakcinos doze, rekomenduojama registruotis vakcinai ir 

pasiskiepyti. 

Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai galios 16 m. ir vyresniems:  

vakcinuotiems asmenims:  

• Ribotą laiką – kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų:  

- praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

-  praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

-  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo. Po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo 

schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų; 

-  praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 

PGR tyrimo rezultatu; 

-  praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama 

„Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.   

• Neribotą laiką – kai asmuo:  

- pasiskiepijęs sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos doze (įsigalioja tą pačią pasiskiepijimo sustiprinančiąja doze dieną). Skiepijimas 

sustiprinančiąja doze vaikams iki 18 m. nevykdomas;  

- pasiskiepijęs pagal pilną schemą, jei jis yra 16 – 18 m. amžiaus asmuo (įskaitant 

persirgusius, jei liga patvirtinta PGR tyrimu ir pasiskiepijusius nepilna schema asmenis).  

- persirgęs COVID-19 liga (patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir paskiepytas pagal 

pilną schemą.  

Persirgusiems asmenims: 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 

210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).  

Tyrimus atlikusiems asmenims: 

• kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. Atkreipiame dėmesį, kad mobiliuose 

punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami. Šalies 

gyventojai gali atlikti kiekybinį ir pusiau kiekybinį serologinį tyrimą ir po persirgimo, ir po 

pilnos vakcinacijos schemos.  

• atlikusiems mokamą PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą – ne anksčiau nei prieš 72 

valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento). 

Nuo gruodžio 28 d. Galimybių pasas ar jam alternatyvūs dokumentai bus privalomi ir vaikams nuo 

12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų amžiaus. Galimybių pasas ir jam alternatyvūs dokumentai bus 

išduodami pasiskiepijusiems, persirgusiems ar tyrimus atlikusiems vaikams:  

•    ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas PGR 

tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas PGR metodu ugdymo įstaigoje ir 

nustatytas neigiamas rezultatas;  

• neribotą laiką išduodamas pasiskiepijus pagal pilną schemą arba persirgus (kai liga patvirtinta 

teigiamu PGR tyrimo rezultatu) ir pasiskiepijus bent viena vakcinos doze. Šiuo metu 

sustiprinančiąja doze vaikai nėra vakcinuojami; 

• persirgus, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo 

rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei 

asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 
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• prieš mažiau nei 60 dienų gavus teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG 

antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo 

atsakymą. 

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad pasiskiepyti pirmą kartą arba gauti sustiprinančiąją 

COVID-19 vakcinos dozę gyventojai gali registruodamiesi internetu Koronastop.lt arba telefonu 

1808. Pasiskiepyti taip pat galima kai kuriose sveikatos priežiūros įstaigose pas šeimos gydytoją. 

Norėdami sužinoti, ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga vykdo skiepijimą nuo COVID-19 ligos, 

šalies gyventojai turėtų kreiptis į įstaigos registratūrą. 
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Ko svarbu nepamiršti asmenims, turintiems Galimybių pasą? 

• Siekiant išvengti COVID-19 plitimo, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, labai svarbu likti 

namuose ir registruotis COVID-19 tyrimui skambinant į Kartąją liniją 1808 arba internetu 1808.lt. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) naujausiose rekomendacijose nurodo, kad 

dažniausi COVID-19 simptomai yra kosulys, karščiavimas, dusulys ir staigus skonio bei kvapo 

netekimas. Rečiau pasireiškiantys simptomai gali būti gerklės skausmas, sloga, nosies užgulimas, 

galvos skausmas, šaltkrėtis, raumenų skausmas, nuovargis, vėmimas ir (arba) viduriavimas, 

svaigulys.  
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• Asmuo, pajutęs COVID-19 ligos simptomus, gali atlikti ir savikontrolės testą, tačiau pasireiškus 

simptomams, rekomenduojama likti namuose ir į vaistinę nevykti. Nepaisant savikontrolės tyrimo 

atsakymo, svarbu užsiregistruoti patvirtinančiam PGR tyrimo atlikimui šalies mobiliuose 

punktuose.  

• Taip pat svarbu vengti nebūtinų kontaktų su kitais asmenimis – nedalyvauti renginiuose, 

nesibūriuoti viešose vietose, prekybos centruose. Griežtai rekomenduojama vengti nebūtinų 

kelionių. 

• Jei nustatyta COVID-19 liga, asmuo privalo izoliuotis, užpildyti Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro anketą, kurią galite rasti čia, ir joje nurodyti visus sąlytį turėjusius asmenis bei 

lankytas vietas. 

 

Sveikatos paslaugos 

Sveikatos paslaugos teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. Pacientams, 

kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas netaikomas, tačiau, esant COVID-

19 ligos simptomų, reikia testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl 

sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių 

mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos 

paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Prieinama tiek būtinoji, tiek planinė 

medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikia testuotis dėl profilaktinių 

sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių 

(karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), taikomas testavimas. 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
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Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 
 

Reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam asmeniui taikomas toms 

prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir leidžiama aptarnauti 

žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 

Minimalus plotas, kurį vaistinės, aptarnaujančios asmenis be Galimybių paso, privalo užtikrinti 

vienam aptarnaujamam žmogui yra 15 kv. m. Jeigu vaistinės prekybos (paslaugų teikimo) plotas 

nesiekia 15 kv. m, ji gali vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį. 

  

ATNAUJINTA: Siekiant suvaldyti itin greit plintančios koronaviruso atmainos Omikron plitimą, 

nuo 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. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
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Socialinės paslaugos 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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Švietimas 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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Viešasis transportas 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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Teisinės paslaugos 

 
  

Apsauginės veido kaukės 

Privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo vietose, įstaigose, 

įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių metu ir kt.) 

nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų vadovo 

sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, sportuojant 

ir kt.). Privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius. 

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

  

Privalomas periodinis profilaktinis testavimas 

Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino tvarką, kaip šalies darbuotojai, kuriems privalomas 

periodinis profilaktinis testavimas, turitestuotis dėl COVID-19. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinta-testavimas-del-covid-19-nuo-gruodzio-1-d-taps-mokamas-kaip-reikes-testuotis-darbuotojams
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinta-testavimas-del-covid-19-nuo-gruodzio-1-d-taps-mokamas-kaip-reikes-testuotis-darbuotojams
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Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino tvarką, kaip nuo gruodžio 1 d. šalies 

darbuotojai, kuriems privalomas periodinis profilaktinis testavimas, turės testuotis dėl 

COVID-19. Mobiliuose punktuose tyrimai nebebus atliekami. Išimtys bus taikomos kai 

kurioms asmenų grupėms, kurioms išliks teisė testuotis valstybės lėšomis. 

SAM primena, kad visą pandemijos laikotarpį COVID-19 testavimas turėjo svarbią reikšmę 

pandemijos valdymo kontekste ir padėjo saugiai sugrįžti į darbo vietas bei ugdymo įstaigas. Šiuo 

metu skiepijimas yra efektyviausia priemonė, siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui. 

Nuo gruodžio 1 d. periodinis profilaktinis testavimas dėl COVID-19 nebus kompensuojamas 

valstybės lėšomis ir bus apmokamas darbuotojo lėšomis šių veiklų ir sričių atstovams: 

•    asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla; 

•    socialinės paslaugos ir veikla; 

•    švietimo paslaugos ir veikla; 

•    vaistinių darbuotojų veikla; 

•    krovinių tarptautinio vežimo veikla; 

•    viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla; 

•    laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir 

lankytojų aptarnavimas); 

•    viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla; 

•    mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas; 

•    viešojo administravimo subjektų veikla; 

•    profesinė karo tarnyba; 

•    veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais); 

•    gamybos įmonių darbuotojų veikla. 

Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją 1808, 

galės nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, 

kuriems diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepijimas nuo 

COVID-19 dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu 

atidedamas nustatytą laikotarpį. 

Testuotis dėl COVID-19 bus privaloma periodiškai – kas 7-10 dienų PGR tyrimais arba greitaisiais 

antigeno testais. Laboratorijų, turinčių teisę atlikti PGR tyrimus, sąrašą galima rasti čia.   

Darbuotojai, kurie neturės testuotis: 

  

1. Asmenys, pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 vakcinų: 

•    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal 

skiepijimo schemą. Išskyrus atvejus kai praėjo 2 savaitės nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos 

vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 

•  praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

•    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo. Išskyrus atvejus, kai praėjo 2 savaitės nuo „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo 

asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo rezultatu; 

•    po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

•    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės 

suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR 

tyrimo rezultatu; 

•    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei 

pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba 

atvirkščiai; 

•    asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs 

teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. 

https://nvsc.lrv.lt/visuomenei/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio/laboratorijos
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2.    Asmenys, persirgę COVID-19, ir: 

•    asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o 

nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui 

baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

•    asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą. 

 
 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
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LRV nutarimo „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO“ Suvestinė redakcija nuo 2022-01-14 iki 2022-02-28 TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-935/660-I-1-1 priedas 2022-01-31.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
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IS-935/660-I-2 priedas 

 

TN: tn  
Administracinė byla Nr. A-52-968/2022 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01559-2020-7 

Procesinio sprendimo kategorijos: 30.3; 30.5 

(S) 

 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2022 m. sausio 19 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko 

(pranešėjas), Ramutės Ruškytės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 

biudžetinės įstaigos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2021 m. balandžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo biudžetinės įstaigos 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patikslintą prašymą atsakovui Valstybinei energetikos reguliavimo 

tarybai (trečiasis suinteresuotasis asmuo – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba), dėl nutarimo dalies panaikinimo. 
 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė: 

 

I. 

 

1. Pareiškėjas biudžetinė įstaiga Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – ir pareiškėjas, 

Pravieniškių PN-AK) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba, iki 2019 m. liepos 1 d. pavadinimas – Valstybinė kainų 

ir energetikos kontrolės komisija) 2020 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 03E-264 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 
kolonijos šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ (toliau – ir Nutarimas) 2 ir 4 punktus. 

2. Pareiškėjas skundą grindė šiais argumentais: 

2.1. Atsakovas Nutarimo 2 punktu vienašališkai nustatė pareiškėjo šilumos dedamąsias (be PVM), 3 punktu 

– nustatė kainų dedamųjų formules, o 4 punktu – paskirstė 15 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir 

faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį 

nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gautas 147,12 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 

0,85 ct/kWh.  

2.2. Nutarimas nepagrįstas ir neteisėtas, nes priimtas netinkamai pritaikius materialiosios teisės normas, 

pažeidus administracinio akto priėmimo procedūros taisykles ir pareiškėjo teises į tinkamą viešąjį administravimą.  

2.3. Pareiškėjas yra biudžetinė įstaiga, teikianti komunalines paslaugas – šilumos energijos gamybą ir 

tiekimą gyventojams. Per aktualų ginčui laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas 

pagamino ir nupirko 25 915 MWh (arba 25,92 GWh) šilumos energijos, iš jos beveik du trečdalius – 16 092 GWh – 
suvartojo pats savo reikmėms, o vartotojams realizavo tik 9 819 GWh šilumos energijos. Taryba neatsižvelgė į 

Pravieniškių PN-AK faktiškai realizuotos šilumos kiekius, ir nepagrįstai vadovavosi tik pagamintos ir nupirktos šilumos 

kiekiais, klaidingai vertindama, kad visa pagaminta ir nupirkta šilumos energija patiekta į tinklą ir realizuota 

vartotojams. Kadangi Pravieniškių PN-AK per metus vidutiniškai realizavo mažiau nei 10 GWh šilumos energijos, 

Taryba neturėjo teisinio pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir ŠŪĮ) 32 straipsnio 8 ir 

9 dalių nuostatų. Šilumos tiekėjams, realizuojantiems per metus mažiau kaip 10  GWh šilumos energijos, šilumos kainų 

dedamųjų nustatymo tvarką ir pagrindus reglamentuoja ŠŪĮ 32 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatos.  

2.4. Atsakovas 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-338 „Dėl Pravieniškių pataisos namams-atvirajai 

kolonijai šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė pareiškėjui šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios 

galiojo iki 2020 m. liepos 31 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu V17-265 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b65f7807ec911ec993ff5ca6e8ba60c
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„Dėl Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų 

galiojimo metams nustatymo“ pareiškėjui buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės 

kainos galiojimo metams. Atsakovo nutarimu Nr. O3E-596 konstatuota, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems 

šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimu nustatytos be 

pažeidimų. 2018 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios. Nėra aišku, kodėl 

Taryba Nutarimu 2014-2016 metų šilumos kainų skaičiavimo duomenis, reikšmingus šilumos kainodarai ir įvertintus 

nustatant šilumos kainas ateinantiems 2017-2020 metams, pakartotinai vertina ir įtraukia į kainos dedamąsias 

ateinančiam 2020 metų ir 2021 metų laikotarpiui. Pareiškėjas 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. S-28753 „Dėl 
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto“ (toliau – ir 

Projektas) pateikė atsakovui ir Kaišiadorių rajono savivaldybei šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą 

antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams ir dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. 

Pravieniškių PN-AK 2019 m. sausio 19 d. raštu Nr. 1-1500 „Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio vertinimo“, 2019 

m. kovo 19 d. el. laišku (reg. Nr. R1-2965) ir 2019 m. kovo 20 d. el. laiškais (reg. Nr. R1-2966 ir reg. Nr. R1-2967) 

pateikė papildomą informaciją ir dokumentus skaičiavimams pagrįsti. Savivaldybės taryba per 30 dienų nuo Projekto 

pateikimo savivaldybei šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nenustatė, todėl 

pareiškėjas taikė anksčiau nustatytas šilumos dedamąsias. 

2.5. Nutarimas priimtas iš anksto parengtos Tarybos Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiosios 

specialistės pažymos „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ 

(toliau – ir Pažyma) pagrindu. Pažymoje nurodytos sąvokos „patiektos į tinklą šilumos kiekis“ ŠŪĮ iš viso nėra. Pagal 

ŠŪĮ nuostatas reikšmingi ne į tinklą patiektos, o vartotojams realizuotos šilumos energijos kiekiai. Pravieniškių PN-AK 
didžiąją dalį pagamintos energijos suvartoja savo, o ne šilumos vartotojų reikmėms, todėl negalima traktuoti to kiekio 

kaip patiekto į centralizuotą šilumos tinklą. Pažymoje nurodytas faktinis ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas kiekis 

(15,73 GWh) neatitinka tikrovės, nes Pravieniškių PN-AK per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 

d. realizavo 9,819 GWh šilumos energijos.  

2.6. Pažymoje buvo neteisingai apskaičiuotas gautas pelnas. Gautos papildomos pajamos buvo 

apskaičiuotos šilumos energijos kainą padauginus iš per ginčo laikotarpį Pravieniškių PN-AK pagaminto ir nupirkto 

šilumos kiekio. Per ginčo laikotarpį pareiškėjas turimais šilumos gamybos įrenginiais pagaminta ir nupirkta iš UAB 

„Prasila“ šilumos energija apsirūpino pats, savo reikmėms suvartojo 61,3 proc. pagamintos ir nupirktos šilumos 

energijos. Suvartodamas tokią dalį energijos savo reikmėms Pravieniškių PN-AK jokių papildomų pajamų negavo, nes 

šilumos energijos iš savęs nepirko. Pajamas gavo tik iš šilumos, kurią nupirko šilumos vartotojai, tačiau Pažymoje tuo 

klausimu nepasisakyta, konkrečiai nenurodyta, iš ko, kokiu būdu buvo gauta 147,12 tūkst. Eur papildomų pajamų. 
Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – ir LAVL) yra išskirtinis šilumos vartotojas, kadangi yra išlaikoma iš valstybės 

biudžeto lėšų. Pareiškėjas taip pat yra išlaikomas iš valstybės biudžeto lėšų, todėl pareiškėjo visos gautos pajamos yra 

biudžeto lėšos. Kadangi pareiškėjas aprūpina šilumos energija ir LAVL, biudžeto lėšos, skirtos LAVL šilumos energijai 

įsigyti ir vėliau pervestos pareiškėjui, vėl patenka į valstybės biudžetą, ir valstybės biudžetas jokių papildomų pajamų 

negauna.  

2.7. Pareiškėjo veiklos patikrinimas buvo pradėtas 2018 m. kovo 20 d., tęsėsi iki 2018 m. rugsėjo 23 d., ir 

šio patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK gavo nepagrįstų pajamų, t. y. 147,12 tūkst. Eur 

papildomų pajamų, kaip nepagrįstai teigiama Pažymoje. Pareiškėjas faktiškai negavo 147,12 tūkst. Eur papildomų 

pajamų sumos dar ir dėl to, kad dalis buitinių šilumos vartotojų neatsiskaitė už patiektą šilumą per ginčo laikotarpį. 

Pravieniškių PN-AK šilumą tiekia 404  vartotojams (neskaitant LAVL), iš kurių 396 yra buitiniai šilumos vartotojai 

(gyventojai), likusieji vartotojai – juridiniai asmenys. Nuo ginčo laikotarpio pradžios iki šio momento už patiektą 
šilumą visiškai ar iš dalies nėra atsiskaitę 62 buitiniai šilumos fiziniai vartotojai, bendra įsiskolinimų suma 83 021,41 

Eur.  

2.8. Nutarimo 2.2.1.1. punkte nustatyta vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,03  ct/kWh, 2.2.2.1. 

punkte pastovioji dedamoji – 0,20 Eur/mėn./kW, 2.2.2.2. punkte pastovioji dedamoji – 1,01 Eur/mėn., kurios yra 

nepagrįstai sumažintos dėl pagaminto ir realizuoto kiekio neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos 

kiekiui. Šilumos bazinės ir galiojančios šilumos kainų dedamųjų projektas buvo parengtas 2015 m. ir tik 2017 m. 

patvirtintas, nebuvo planuota supirkti šilumos iš Nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – ir NŠG), tačiau 

Pravieniškių PN-AK 2017 m. birželio 13 d. raštu Nr. S-13089 informavo tuometinę Valstybinę kainų energetikos 

kontrolės komisiją, kad yra pasirašęs šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Prasila“, kad planuoja iš NŠG 

supirkti apie 16 500 MWh per metus ir prašė derinant šilumos kainos dedamąsias įvertinti, kad dalis šilumos energijos 

yra superkama iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Pažymoje apie tai nėra užsiminta. Tarybos skyriaus skaičiavimais, 

šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji dėl šilumos kiekių neatitikimo mažėja 0,92 ct/kWh, kas 
visiškai neatitinka tikrovės, nes Pravieniškių PN-AK jau nuo 2018 m. spalio 1 d. iki šios dienos nebeperka šilumos iš 

NŠG, o visą kiekį gaminasi pats. Dėl nepagrįsto kainos mažinimo pareiškėjas patirs ženklių nuostolių.  

2.9. Nutarimo 4 punktas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Anksčiau minėti argumentai paneigia gautų 

papildomų pajamų 147,12 tūkst. Eur sumą, kadangi papildomos pajamos galėjo būti gautos realizuojant tik 9,819 GWh 

šilumos energijos kiekį, todėl šilumos kainos mažinimas 0,85 ct/kWh savaime yra neteisėtas. ŠŪĮ 32 straipsnio 20 

punkte nurodytas teisinis reglamentavimas nėra savitikslis – įstatymų leidėjas šia teisės norma nustatė vieną iš vartotojų 

teisių gynimo būdų: tais atvejais, kai dėl kainų skaičiavimo netikslumų ar klaidų vartotojai patiria turtinių nuostolių 

sumokant per didelę kainą už įsigytą šilumą, įstatymų leidėjas numatė patirtų nuostolių kompensavimą ateityje 

mažinant šilumos kainą. Per ginčo laikotarpį už šilumą nėra atsiskaitę 62 buitiniai šilumos vartotojai fiziniai asmenys, 
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todėl nėra pagrindo jiems ateityje mažinti šilumos kainą ir tokiu būdų nepagrįstai kompensuoti jiems realiai nepatirtus 

nuostolius. Nuo ginčo laikotarpio yra pasikeitę 62 butų savininkai, todėl buvusiems butų savininkams patirti nuostoliai 

nebus kompensuoti, o naujiesiems savininkams bus be teisėto pagrindo mažinama kaina ir tokiu būdu sudarytos 

prielaidos jiems nepagrįstai praturtėti.  

2.10. Atsakovas jau 2018 m., atlikęs neplaninį patikrinimą (atsakovo 2018 m. rugsėjo 13 d. patikrinimo aktas 

Nr. S3-2), žinojo, kad per ginčo laikotarpį Pravieniškių PN-AK neteisingai apskaičiavo ir taikė palyginamąsias šilumos 

gamybos sąnaudas, kurios didino šilumos kainą vartotojams, ir šilumos energiją iš UAB „Prasila“ pirko brangiau, dėl 

ko UAB „Prasila“ nepagrįstai praturtėjo 126 157,77 Eur valstybės ir vartotojų sąskaita. Gavus Tarybos 2018 m. rugsėjo 
28 d. nutarimą Nr. 03E-299 dėl patirtų nepagrįstų 126 157,77 Eur sąnaudų, Pravieniškių PN-AK Kriminalinės 

žvalgybos skyriuje 2018 m. lapkričio 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00234-18 pagal nusikalstamos 

veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228  straipsnyje, požymius, dėl įstaigos atsakingų 

darbuotojų piktnaudžiavimo tarnyba. 2019 m. liepos 19 d. Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir 

korupcijos tyrimo skyrius pateikė nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 03-7-00010-17 išrašą, kuriame buvo 

konstatuota, jog Pravieniškių PN-AK darbuotojų, atlikusių nepagrįstus Pravieniškių PN-AK palyginamosios šilumos 

energijos gamybos sąnaudų skaičiavimus, veiksmus lėmė įvairių netinkamai susiklosčiusių aplinkybių visuma, 

netinkamai vykdyta kontrolė ir pan. 

2.11. Taryba 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr.  O3E-299 konstatavo, kad pareiškėjas patyrė 126 157,77 

Eur nepagrįstų sąnaudų, brangiau pirkdamas šilumos energiją iš UAB „Prasila“, todėl privalėjo konstatuoti ir faktą, kad 

UAB „Prasila“ gavo atitinkamą sumą nepagrįstų pajamų, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kuriuos pagal 

kompetenciją privalėjo atlikti. Taryba privalėjo apskaičiuoti vartotojų patirtus nuostolius dėl padidintų šilumos 
pardavimo kainų vartotojams, vienašališkai nustatyti būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias 

ŠŪĮ 32  straipsnio 20 punkte numatytais pagrindais ir tvarka, informuoti apie tai pareiškėją, tuo užtikrinti vartotojams 

patirtų nuostolių kompensavimą, imtis veiksmingų priemonių, kad UAB „Prasila“ nepagrįstai gautos pajamos būtų 

sugrąžintos vartotojams, tačiau to nepadarė. Apie tai, kad dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui 

ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 

m. rugsėjo 30 d. gavo 147,12  tūkst. Eur papildomų pajamų, pareiškėjas sužinojo tik 2020 m. kovo 17 d., gavęs Pažymą.  

2.12. Nutarimo 4 punkte taikomas šilumos vartotojų patirtų nuostolių kompensavimo būdas, atsižvelgiant į 

faktines aplinkybes, negali būti pripažintas teisingu kompensavimo būdu. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes, vartotojų 

patirtų nuostolių teisingas kompensavimas įmanomas taikant ne ŠŪĮ 32 straipsnio 20 dalyje nustatytą teisinį 

mechanizmą, o taikant kitus teisių pažeidimų gynimo būdus, numatytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau 

– ir CK) 1.138 straipsnyje. Ginant vartotojų interesus nebuvo įvertintos visos reikšmingos aplinkybės: atsakovo 
veiksmais buvo sudarytos prielaidos UAB „Prasila“ nepagrįstai praturtėti vartotojų ir valstybės sąskaita, jos atžvilgiu 

atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, o atsakomybė už vartotojų patirtus nuostolius perkelta išimtinai pareiškėjui. 

Pareiškėjas patyrė 126 157,77 Eur nuostolių nepagrįstai permokėdamas UAB „Prasila“ už nupirktą šilumą, taip pat 

vykdant Nutarimą pareiškėjas patirs dar 147,12 tūkst. Eur nuostolių, kompensuodamas vartotojams tariamai gautas 

papildomas pajamas.  

2.13. Pareiškėjas Pažymą gavo el. paštu 2020 m. kovo 17 d. 13:28 val. Prie Pažymos pridėtame lape 

nurodyta, kad Pažyma bus teikiama Tarybos posėdžiui, į Tarybos posėdį kviečiami Kaišiadorių rajono savivaldybės ir 

Pravieniškių PN-AK atstovai, bei nurodyta, kad pastabas reikia pateikti iki 2020 m. kovo 19 d. Elektroniniame laiške 

nebuvo nurodyta Tarybos posėdžio data ir laikas. Pravieniškių PN-AK 2020 m. kovo 19 d. rašte Nr. S-6525 „Dėl 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto“ pateikė pastabas ir 

2020 m. kovo 19 d. 13:04 val. išsiuntė atsakovui. Pareiškėjas rašte nurodė nemažai pastabų dėl Pažymos teiginių ir 
prašė Tarybos parengtai Pažymai nepritarti ir nutarimo projekto netvirtinti, bei Tarybos posėdį rengti pasibaigus 

Lietuvos Respublikoje paskelbtam karantinui. Kadangi Pažyma Pravieniškių PN-AK gauta 2020 m. kovo 17 d., o 

terminas pastaboms pateikti nustatytas iki 2020 m. kovo 19 d., dėl laiko stokos ir Pažymoje nurodytų aplinkybių didelės 

apimties, nagrinėjama situacija yra išskirtinai sudėtinga, Pravieniškių PN-AK išsamesnius paaiškinimus ir argumentus 

planavo pateikti Tarybos posėdžiui, vyksiančiam po karantino pabaigos. Atsakymo į šį raštą ir jame nurodytų prašymų 

išnagrinėjimą Pravieniškių PN-AK negavo.  

2.14. 2020 m. kovo 26 d. pareiškėjas gavo atsakovo 2020 m. kovo 25 d. raštą Nr. R2-(VV)-1530 „Dėl 2020 

m. kovo 31 d. Tarybos posėdžio (nuotoliniu būdu)“, kuriuo atsakovas informavo, kad Tarybos posėdis vyks nuotoliniu 

būdu 2020 m. kovo 31 d. Atsakovo rašte nebuvo atsakyta į pareiškėjo prašymus Tarybos posėdį rengti pasibaigus 

karantinui. Pareiškėjas 2020 m. kovo 30 d. elektroniniu paštu informavo atsakovą, kad Tarybos posėdyje dalyvaus jos 

du atstovai. Pravieniškių PN-AK atstovai 2020 m. kovo 31 d. posėdžio dieną bandė prisijungti ir dalyvauti Tarybos 

posėdyje nuotoliniu būdu, tačiau nesėkmingai – vienai atstovei prisijungti pavyko tik dalinai – ji girdėjo tik posėdžio 
garsą, tačiau pati pasisakyti negalėjo, o kitam atstovui iš viso nepavyko prisijungti prie interneto prieigos. Atsakovas 

nebandė išsiaiškinti pareiškėjo atstovų nedalyvavimo priežasčių, juos ignoravo ir posėdis vyko jiems faktiškai 

nedalyvaujant. Tarybos posėdžio medžiaga ir protokolas buvo viešai paskelbti Tarybos interneto svetainėje, tačiau prie 

medžiagos nebuvo pridėtas Pravieniškių PN-AK 2020 m. kovo 19 d. raštas. Kaip matyti iš Tarybos posėdžio protokolo, 

Pravieniškių PN-AK raštas Tarybos posėdyje nebuvo minimas ir svarstomas. Tokiais veiksmais atsakovas esmingai 

pažeidė pareiškėjo teises dalyvauti posėdyje, ginčyti atsakovo argumentus, reikšti prašymus, teikti savo argumentus ir 

įrodymus, išsakyti savo nuomonę dėl galutinio sprendimo priėmimo. Tarybos posėdyje buvo svarstomas pareiškėjo 

2018 m. gruodžio 28 d. lydraščiu Nr. S-28753 el. paštu išsiųstas šilumos bazinės kainos perskaičiavimo Projektas ir jo 

pagrindimą patvirtinantys dokumentai. Projektą Taryba svarstė tik 2020 m. kovo 31 d. posėdyje, t. y. praėjus daugiau 
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nei metams ir trims mėnesiams. Taryba nepateikė paaiškinimų dėl tokio delsimo, bet pareiškėjui nustatė vos dvi dienas 

pateikti pastabas dėl parengtos Pažymos, kuri yra neinformatyvi, nemotyvuota ir pagrįsta neaiškiais skaičiavimais ir 

teiginiais. Tai akivaizdus pareiškėjo interesų ir teisių ignoravimas, piktnaudžiavimas įgaliojimais vykdant viešojo 

administravimo funkcijas. Tarybos narių nuomonė dėl Nutarimo nebuvo vieninga. Vienas iš Tarybos narių balsavo 

prieš Nutarimo priėmimą, tačiau Taryba nario, balsavusio prieš, raštu išdėstytų argumentų nepridėjo prie posėdžio 

medžiagos, tuo pažeidė pareiškėjo ir visuomenės teisę susipažinti su visa posėdžio medžiaga. Atsakovas nepaisė 

konstitucinio atsakingo valdymo principo, reikalavimus administraciniam aktui esmingai pažeidė, todėl dėl šių 

pažeidimų Nutarimas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu. 
3. Atsakovas Taryba pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su skundu ir prašė atmesti jį kaip 

nepagrįstą. Atsakovas atsiliepimą į skundą grindė šiais argumentais: 

3.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nenustatė pareiškėjui šilumos kainos dedamųjų antriesiems 

šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kaip tai numato ŠŪĮ 32 straipsnio 8 dalis, todėl šias kainas, vadovaudamasi 

ŠŪĮ ir Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ patvirtinta 

Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – ir Metodika), vienašališkai nustatė Taryba. Pareiškėjas priskirtas šilumos 

tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 10  GWh šilumos per metus, grupei laikantis teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjo 

parengtame ir Tarybai pateiktame Projekte buvo nurodyta, jog pareiškėjas ataskaitiniu laikotarpiu realizavo 15,73  

tūkst. MWh (t. y. 15,73 GWh) šilumos. Faktą, jog pareiškėjas per metus realizuoja daugiau nei 10 GWh šilumos, 

patvirtina ir pareiškėjo per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – ir DSAIS) Tarybai teiktų 

ataskaitų „Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamųjų kainų paslaugai (produktui) apimties ataskaita“ 

duomenys. Minėtose ataskaitose nurodyta, kad pareiškėjas 2015 m. realizavo 13,66 GWh, 2016 m. – 14,84 GWh, 2017 
m. – 15,67 GWh, 2018 m. – 15,30 GWh šilumos energijos. Pareiškėjo Tarybai pateiktoje ataskaitoje „Kintamųjų 

sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinė“ nurodyta, kad 2019 m. 

pareiškėjas realizavo 13,84 GWh šilumos energijos. Pažymoje nurodytas faktinis realizuotas šilumos kiekis, kurį 

vertinant buvo skaičiuojamos šilumos kainos dedamosios, faktiškai sutapo su Projekte, kurį teikė pats pareiškėjas, 

nurodytu kiekiu. Atsižvelgus į Metodikos 5 punkte numatytą realizuoto šilumos kiekio apibrėžimą, vertinant realizuotos 

šilumos kiekį, į jį turi būti įtraukiamas visas šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo – vartojimo 

riba, įskaitant ir tą, kurį pareiškėjas patiekė į tinklą ir sunaudojo šildydamas Pravieniškių PN-AK, t. y. vykdydamas 

tiesioginę, su šilumos tiekimu nesusijusią veiklą. Jeigu šis šilumos kiekis būtų priskirtas savoms (administracinėms) 

reikmėms, kaip tai prašyme traktuoja pareiškėjas, už įkalinimo įstaigos šildymui sunaudotą šilumos energiją mokėtų 

visi likę šilumos vartotojai, tačiau ne pats pareiškėjas. Vadovaujantis Metodikos 61.4  papunkčiu į realizuotą šilumos 

kiekį nėra įtrauktas papildomas šilumos kiekis, kurį sudaro šilumos nuostoliai tinkle ir šiluma technologinėms bei 
savoms reikmėms, t. y. pareiškėjo savo reikmėms vykdant reguliuojamą (šilumos tiekimo) veiklą suvartotas šilumos 

kiekis, kuris yra būtinas reguliuojamosios veiklos verslo vieneto veiklai vykdyti, pajamoms uždirbti ar ekonominei 

naudai gauti. Pareiškėjas, nesutikdamas su Tarybos skaičiavimais dėl realizuoto šilumos kiekio, nenurodo nei vieno 

teisės akto, kuriam Tarybos atlikti skaičiavimai prieštarautų. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų 

pareiškėjo skaičiavimus, susijusius su pareiškėjo realizuotu šilumos kiekiu. Visa tai pagrindžia, kad Taryba, priimdama 

Nutarimą, tinkamai vadovavosi visais teisės aktais, reglamentuojančiais realizuoto šilumos kiekio nustatymą.  

3.2. Tiek pareiškėjo Projekte nurodytas, tiek Tarybos atliktais skaičiavimas patvirtintas faktinis (ataskaitiniu 

laikotarpiu) pareiškėjo realizuotas šilumos kiekis yra 15,73 GWh, tuo tarpu galiojančioje kainoje nustatytas realizuotas 

šilumos kiekis buvo 13,77 GWh. Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos 

dedamąsias, įvertinamas ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kurui ir šilumai iš NŠG 

įsigyti sąnaudų dydžių neatitikimas. Taryba nustatė, kad šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis 
2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu sudarė 1 392,24 tūkst. Eur. Faktiškai patirtos pagrįstos sąnaudos 

kuro ir šilumos iš NŠG įsigijimui, įvertinus Metodikos 76.9 papunktyje nustatytus ribojimus ir patikrinimo akto 

rezultatus, tuo pačiu laikotarpiu sudarė 1245,12 tūkst. Eur. Dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti 

neatitikimo faktinėms kuro ir šilumos iš NŠG įsigijimo sąnaudoms, pareiškėjas gavo 147,12 tūkst. Eur papildomų 

pajamų. Skirtumas tarp Tarybos atliktų ir pareiškėjo atliktų skaičiavimų susidarė dėl Tarybos skaičiavimuose 

vadovaujantis Metodikos 76.9  papunkčiu taikyto laikotarpio 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. kuro kiekių 

ribojimo lyginamosiomis kuro sąnaudomis (4,42 tūkst. Eur), įvertintų patikrinimo akte nurodytų 126,16 tūkst. Eur 

nepagrįstų šilumos įsigijimo sąnaudų ir kitų pareiškėjo Projekto neatitikimų Metodikos 76.9  papunkčio reikalavimams. 

Papildomai gautas pajamas paskirsčius 15 mėnesių laikotarpiui šilumos kaina mažinama 0,85 ct/kWh. Faktas, kad su 

pareiškėju yra neatsiskaitę tam tikra dalis vartotojų, bei šių vartotojų įsiskolinimų suma negali daryti įtakos šilumos 

kainoms, t. y. teisės aktai nenumato, jog už vartotojų skolas turėtų sumokėti kiti vartotojai. Įsiskolinimų išieškojimas iš 

vartotojų, neatsiskaičiusių už patiektą šilumą per ginčo laikotarpį, turi būti vykdomas CK nustatyta tvarka.  
3.3. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties 

faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 74.2 papunkčiu. 

Pareiškėjo skaičiavimais, šilumos kiekio koeficientas šilumos gamybos verslo vienetui yra 0,7522, šilumos gamybos 

(įsigijimo), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams yra -0,1420. Dėl šios priežasties Projekte 

šilumos kainos pastovioji dalis mažėja 0,18 ct/kWh. Tarybos apskaičiuoti šilumos kiekio koeficientai šilumos gamybos 

verslo vienetui skiriasi nuo pareiškėjo apskaičiuotų, nes pareiškėjas nesilaikė Metodikos 74.2.1 papunkčio nuostatų ir 

įvertino pagaminto šilumos kiekio sumažėjimą dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje. Tarybos ir pareiškėjo 

apskaičiuoti šilumos kiekio koeficientai šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams yra -0,1420. 
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Taigi, Tarybos skaičiavimais, šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji dėl šilumos kiekių neatitikimo 

mažėjo 0,92 ct/kWh. 

3.4. Taryba nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad Tarybos apskaičiuota 147,12 tūkst. Eur suma yra 

nepagrįsta. Teisės aktai nenumato išimčių, kuomet šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu 

papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant 

šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, neturėtų būti įvertinamos skaičiuojant būsimojo 

laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias, įskaitant ir atvejus, jei tam tikra dalis vartotojų yra neatsiskaitę 

su šilumos tiekėju, arba tam tikri vartotojai yra pasikeitę. Atsižvelgiant į tai, Taryba neturėjo jokio pagrindo, Nutarimu 
nustatydama šilumos kainų dedamąsias, nevertinti apskaičiuotų papildomai gautų pajamų, kurias sudarė 147,12 tūkst. 

Eur. Pareiškėjo argumentas, kad už pateiktą ginčo laikotarpiu šilumą nėra atsiskaitę 62  buitiniai šilumos vartotojai 

fiziniai asmenys, todėl nėra pagrindo jiems ateityje mažinti šilumos kainą ir tokiu būdu nepagrįstai kompensuoti jiems 

realiai nepatirtus nuostolius, nėra reikšmingas, nes dėl tam tikrų vartotojų įsiskolinimų negali blogėti kitų vartotojų 

padėtis, taip pat pareiškėjas turi galimybę nurodytus vartotojų įsiskolinimus išieškoti CK nustatyta tvarka. Papildomai 

gautų pajamų, kurias sudarė 147,12 tūkst. Eur, nekompensavus vartotojams per būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto 

vandens kainų dedamąsias, neteisėtai gautos pajamos, susidariusios dėl to, jog pareiškėjas neteisingai apskaičiavo ir 

taikė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, nepagrįstai atitektų pareiškėjui.  

3.5. Taryba nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Taryba neva nesiėmė veiksmų siekiant apginti 

vartotojų interesus. Taryba teisės aktų nustatyta tvarka atlikto reguliuojamojo ūkio subjekto patikrinimą, kurio metu 

nustatė pažeidimus, atitinkamai dėl nustatytų pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka Taryba paskyrė pareiškėjui 

sankciją, bei Nutarimu įvertino patikrinimo akto rezultatus. Taryba teisės aktų nustatyta tvarka patikrinimo akte 
nustatytą sumą pripažino nepagrįstomis pareiškėjo šilumos įsigijimo sąnaudomis, taigi, Taryba iš reguliuojamos veiklos 

pusės atliko visus teisės aktų nustatytus veiksmus. Tarp pareiškėjo ir UAB „Prasila“ susiklostę civiliniai santykiai turėtų 

būti sprendžiami civilinio proceso tvarka, Taryba neturi kompetencijos reguliuoti tarpusavio ūkio subjektų sutartinių 

santykių bei iš to kylančių pasekmių. Pareiškėjas, teigdamas, kad Taryba nesiėmė jokių veiksmų, kuriuos privalėjo 

atlikti pagal įstatymais jai suteiktą kompetenciją, nepateikia teisės aktų nuostatų, kuriais neva Taryba privalėjo atlikti 

pagal įstatymus, bet neatliko.  

3.6. Taryba, organizuodama Tarybos posėdį, kuriame buvo svarstomas pareiškėjo klausimas, laikėsi visų 

numatytų procedūrų, t. y. 2020 m. kovo 25 d. Pažyma kartu su Nutarimo projektu užregistruota ir atitinkamai atlikta 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28  d. nutarimu Nr. O3E-239 „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamentavimo patvirtinimo“ patvirtintame Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos darbo reglamente (toliau – ir Reglamentas) numatyta vizavimo procedūra. Tai reiškia, kad oficialus 
dokumentas, atitinkantis teisės aktų keliamus reikalavimus, buvo parengtas tik 2020 m. kovo 25 d., iki tol pareiškėjo 

minima el. paštu pareiškėjo atstovui 2020 m. kovo 17 d. Tarybos specialistės persiųsta pažyma buvo tik darbinio 

pobūdžio dokumentas, neturintis jokios teisinės galios. Tarybos atstovė, prieš atlikdama oficialią dokumento derinimo 

procedūrą, pareiškėjui pateikė Pažymos projekto variantą susipažinimui ir suteikė galimybę iš anksto pateikti projektui 

pastebėjimus dar iki oficialaus dokumento sukūrimo. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo vertinti pareiškėjo argumentų, 

kad jis pastabas Pažymai pateikė 2020 m. kovo 19  d. raštu Nr. S-6525 ir kad pastaboms pateikti buvo suteiktas per 

trumpas laikas, kai iš esmės pastabos buvo pateiktos darbiniam pažymos projektui, o ne Pažymai.  

3.7. Iš dalies buvo atsižvelgta į pareiškėjo pateiktas pastabas. Reaguojant į 2020 m. kovo 19  d. raštu Nr. S-

6525 pateiktą 1 pastabą, Pažymoje buvo pakoreguota informacija dėl šilumos supirkimo iš UAB „Prasila“, buvo 

išbraukta netiksli informacija dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su UAB „Prasila“, buvo patikslintos formuluotės 

Pažymos 1.3 skyriuje, jog būtų aišku, kad vertinamu laikotarpiu pareiškėjas pajamas gavo už šilumos kainoje 
įskaičiuotą kuro kiekį, o sąnaudas patyrė kurui ir šilumai iš NŠG įsigyti. Kadangi pastabos buvo pateiktos ne pačiai 

Pažymai, o Pažymos darbiniam dokumentui, pastabos posėdžio metu nebuvo pristatinėjamos. Pareiškėjas turėjo visas 

galimybes pastabas pateikti oficialiai Pažymos versijai bei Nutarimo projektui, t. y. pareiškėjas galėjo pateikti savo 

vertinimą bei pastabas iki Tarybos 2020 m. kovo 31 d. posėdžio, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. 2020 m. kovo 31 d. 

organizuojamo Tarybos posėdžio medžiaga Tarybos svetainėje buvo paskelbta 2020 m. kovo 25 d., pareiškėjas apie 

2020 m. kovo 31 d. organizuojamą Tarybos posėdį buvo informuotas 2020 m. kovo 25 d. raštu Nr. R2-(VV)-1530, taip 

pat pareiškėjas pripažįsta, kad minėtą raštą gavo 2020 m. kovo 25 d., todėl nėra jokio teisinio bei faktinio pagrindo 

vertinti, kad pareiškėjui nebuvo suteiktas protingas terminas bei apskritai teisė pateikti savo argumentus, reikšti 

prašymus, teikti įrodymus.  

3.8. Taryba, organizuodama posėdžius nuotoliniu būdu, visiems rinkos dalyviams ir suinteresuotiems 

asmenims užtikrina technines galimybes dalyvauti Tarybos posėdyje nuotoliniu būdu bei pasisakyti posėdyje 

nagrinėjamais klausimais. Taryba, siųsdama pranešimą apie Tarybos posėdį nuotoliniu būdu, informuoja asmenis, jog 
esant poreikiui, galima suderintu laiku atlikti prisijungimo prie nuotolinio posėdžio testavimą, toks pasiūlymas buvo 

pateiktas pareiškėjui 2020 m. kovo 25 d. raštu Nr. R2-(VV)-1530, tačiau šia galimybe pareiškėjas nepasinaudojo. 

Pareiškėjo atstovai jokiomis priemonėmis, nei vykusio posėdžio metu, nei jam pasibaigus, neinformavo Tarybos atstovų 

apie esamus sutrikimus bei kitus trikdžius, neleidžiančius prisijungti ar pasisakyti posėdžio metu, todėl, Tarybos 

manymu, nėra jokio teisinio pagrindo vertinti pareiškėjo argumentų, kad Taryba pareiškėją ignoravo ar neužtikrino 

galimybės prisijungti ir pasisakyti vykusio posėdžio metu. Vykusio posėdžio metu Tarybos atstovei pristačius 

pareiškėjo klausimą, posėdžio pirmininkė paklausė, ar pareiškėjo atstovai turi klausimų ar pastebėjimų, tačiau 

pareiškėjo atstovai nesureagavo nei žodžiu, nei raštu. Pareiškėjas, teigdamas, jog Taryba pažeidė pareiškėjo teisę 

dalyvauti posėdyje, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę. Be to, sklandžiai vykęs 2020 m. kovo 31 d. 
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Tarybos posėdis patvirtina tą faktą, jog ryšio sutrikimų Tarybos sistemoje nebuvo. Reglamento nuostatos nenumato 

privalomo asmenų dalyvavimo ar paaiškinimų teikimo Tarybos posėdžiuose bei draudimo posėdyje nagrinėti klausimus 

ir priimti sprendimus nedalyvaujant asmenų, dėl kurių priimami sprendimai, atstovams.  

3.9. Reglamento 85 punktas numato, kad Tarybos narys turi teisę nesutikti su daugumos Tarybos narių 

nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Tarybos narys žodžiu ar (ir) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri 

užfiksuojama posėdžio protokole. Taigi tas faktas, kad tam tikras klausimas priimtas Tarybos narių balsų dauguma, 

tačiau ne vienbalsiai, savaime nereiškia nutarimo neteisėtumo. Pareiškėjo argumentai, kad prie posėdžio protokolo nėra 

pridėti papildomi dokumentai ar neatskleista visa Tarybos nario atskiroji nuomonė yra niekuo nepagrįsti samprotavimai, 
nes procedūriniai veiksmai buvo atlikti laikantis teisės aktų.  

3.10. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų ir argumentų, kad skundžiamas Nutarimas pažeidžia 

teisingumo, proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kitus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme 

(toliau – ir VAĮ) įtvirtintus principus, kad Taryba, priimdama Nutarimą, padarė aiškią klaidą, piktnaudžiavo 

įgaliojimais, ar akivaizdžiai peržengė diskrecijos ribas, todėl prašyme dėstomi teiginiai dėl Nutarimo nepagrįstumo yra 

atmestini kaip nepagrįsti. 

4. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybė atsiliepime į patikslintą prašymą nurodė, 

kad klausimą dėl pareiškėjo prašymo pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūrai. 

 

II. 

 

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. balandžio 14 d. sprendimu pareiškėjo Pravieniškių 
PN-AK patikslintą skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

6. Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, kad: Taryba 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-338 nustatė 

pareiškėjui šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galiojo iki 2020  m. liepos 31 d.; Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. V17-265 pareiškėjui buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams; pareiškėjas 2018  m. gruodžio 28 d. raštu Nr. S-28753 pateikė 

Tarybai ir Kaišiadorių rajono savivaldybei Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą antriesiems šilumos 

bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams ir dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti; 2019 m. sausio 19 d. 

raštu Nr. 1-1500, 2019 m. kovo 19 d. el. laišku (reg. Nr. R1-2965) ir 2019 m. kovo 20 d. el. laiškais (reg. Nr. R1-2966 ir 

reg. Nr. R1-2967) Pravieniškių PN-AK Tarybai pateikė papildomą informaciją ir dokumentus skaičiavimams pagrįsti, šį 

Projektą pareiškėjas taip pat pateikė ir per DSAIS; Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba per 30 dienų nuo Projekto 

pateikimo savivaldybei šilumos kainos antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nenustatė, todėl šias 
kainas, vadovaudamasi ŠŪĮ ir Metodika, vienašališkai nustatė Taryba; Pravieniškių PN-AK 2020 m. vasario 26 d. 

„Pranešimu apie numatomą šilumos energijos tiekimo nutraukimą Kaišiadorių rajono Pravieniškių kaimo gyventojams 

ir kitiems buitiniams vartotojams“ Nr. S-4867 informavo Kaišiadorių rajono savivaldybę, šilumos vartotojus, kitas 

institucijas, kad 2021 m. rugsėjo 1- 15  dienomis Pravieniškių PN-AK nutrauks centralizuotą šilumos ir karšto vandens 

tiekimą visiems Pravieniškių kaimo gyventojams ir kitiems šilumos vartotojams, o turimais šilumos energijos gamybos 

pajėgumais pareiškėjas apsirūpins pats ir aprūpins LAVL; Tarybos specialistė 2020 m. kovo 17 d. pateikė Pravieniškių 

PN-AK Pažymą „Dėl Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, 

Šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo lentelę, Nutarimo „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos 

kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ projektą; Pravieniškių PN-AK 2020 m. kovo 19 d. pateikė raštą „Dėl 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto“; Taryba 2020 m. 

kovo 25 d. priėmė sprendimą Nr. R2-(VV)-1530 „Dėl 2020 m. kovo 31 d. posėdžio (nuotoliniu būdu)“, kuriame 
informavo, kad Tarybos posėdis vyks nuotoliniu būdu; pareiškėjas informavo Tarybą, kad pareiškėjo atstovai nori 

dalyvauti 2020 m. kovo 31 d. posėdyje; Taryba 2020 m. kovo 31 d. priėmė nutarimą Nr. O3E-264, kuriame nutarė: 1) 

konstatuoti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pažeidė ŠŪĮ 32 straipsnio 8 dalį; 2) vienašališkai nustatė 

Pravieniškių PN-AK šilumos kainos dedamąsias; 3) taip pat nustatė dedamųjų formules; 4) paskirstė 15 mėnesių 

laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per 

šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gautas 147,12  tūkst. 

Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,85 ct/kWh.  

7. Teismas konstatavo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Šilumos kainų nustatymo metodika. 

8. Teismas išanalizavo Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 dalies, ŠŪĮ 1 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 

ir 3 punktų; 32 straipsnio nuostatas, ir konstatavo, jog nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kaišiadorių rajono 

savivaldybės taryba, remdamasi nurodytu teisiniu reguliavimu, per 30 dienų nuo Projekto pateikimo savivaldybei 
šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nenustatė, ir ginčo dėl to nėra. Taryba 

vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias skundžiamu Nutarimu.  

9. Teismas, vertindamas pareiškėjo skundo argumentus, jog pareiškėjas per metus vidutiniškai realizavo 

mažiau kaip 10 GWh šilumos energijos, todėl Taryba neturėjo teisinio pagrindo taikyti ŠŪĮ 32 straipsnio 8 ir 9 dalių 

nuostatų; be to, Pažymoje konstatuota aplinkybė, jog dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti 

neatitikimo faktinėms ir šilumos iš nepriklausomo šilumos gamintojo įsigijimo sąnaudoms, pareiškėjas gavo 147,12 

tūkst. Eur papildomų pajamų, yra nepagrįsta, pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir 

LVAT), nagrinėdamas bylas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtų sprendimų, savo 

praktikoje yra ne kartą akcentavęs, jog administraciniai teismai neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris 
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įstatymu yra pavestas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai, ir nepriima tų sprendimų, kuriuos priimti, 

atlikus atitinkamą tyrimą ir vertinimą, priskirta komisijos kompetencijai. Teismo veikla apsiriboja patikrinimu, ar, 

įgyvendindama savo diskreciją, komisija nepadarė klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar neperžengė diskrecijos 

ribų.  

10. Teismas iš pareiškėjo Projekto nustatė, kad pareiškėjas Tarybai nurodė, jog jis ataskaitiniu laikotarpiu 

(nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.) realizavo 15,73 tūkst. MWh (t. y. 15,73 GWh) šilumos. DSAIS 

duomenys (Tarybai teiktų ataskaitų „Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) 

apimties ataskaita“ duomenys) patvirtina faktą, kad pareiškėjas per metus realizuoja daugiau nei 10 GWh šilumos. 
Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2015 m. realizavo 13,66  GWh, 2016 m. – 14,84 GWh, 2017 m. – 15,67 GWh, 2018 

m. – 15,30 GWh šilumos energijos, 2019 m. – 13,84 GWh šilumos energijos. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybės, 

teismas vertino, kad pareiškėjo argumentai, jog jis per metus vidutiniškai realizavo mažiau kaip 10 GWh šilumos 

energijos, todėl Taryba neturėjo teisinio pagrindo taikyti ŠŪĮ 32 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatų, nepagrįsti. Teismas 

konstatavo, kad Taryba pagrįstai pareiškėją priskyrė šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos 

per metus. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog Taryba buvo pritarusi Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. 

lapkričio 30 d. sprendimu Nr. V17-265 „Dėl Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai šilumos kainos dedamųjų 

pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ nustatytoms šilumos kainos dedamosioms 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, neįtakoja Nutarimo pagrįstumo.  

11. Teismas, įvertinęs Metodikos 5, 13, 61, 67.1 punktų nuostatas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybės, 

kaip nepagrįstus vertino pareiškėjo argumentus dėl to, kad jis realizavo tik trečdalį energijos vartotojams. Teismas 

pažymėjo, kad vertinant realizuotos šilumos kiekį, į jį turi būti įtraukiamas visas šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų 
ir kitų pastatų tiekimo – vartojimo riba, įskaitant ir tą, kurį pareiškėjas patiekė į tinklą ir sunaudojo šildydamas 

Pravieniškių PN-AK, t. y. vykdydamas tiesioginę, su šilumos tiekimu nesusijusią veiklą.  

12. Teismas sutiko su Tarybos vertinimu dėl nustatyto realizuoto šilumos kiekio, ir pažymėjo, kad pareiškėjas 

nenurodė jokių svarių argumentų, paneigiančių Tarybos skaičiavimus. Teismas pažymėjo, kad Tarybos skaičiavimai 

neprieštarauja aktualiems teisės aktams, todėl sprendė, kad Taryba, nustatydama realizuotą šilumos kiekį ir priimdama 

Nutarimą, tinkamai vadovavosi tai reglamentuojančiais teisės aktais. 

13. Teismas, vertindamas skundo argumentus, kad dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti 

neatitikimo faktinėms ir šilumos iš nepriklausomo šilumos gamintojo įsigijimo sąnaudoms, pareiškėjas gavo 147,12 

tūkst. Eur papildomų pajamų, yra nepagrįstas, pažymėjo, kad bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjo realizuotas 

šilumos kiekis yra 15,73 GWh, tuo tarpu galiojančioje kainoje nustatytas realizuotas šilumos kiekis buvo 13,77 GWh. 

14. Teismas, įvertinęs Metodikos 58.4.1, 58.4.4, 58.4.7, 58.4.5, 58.3.1, 76 punktų nuostatas, pažymėjo, kad 
nagrinėjamu atveju vertinant šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitiktį faktiškai patirtoms 

sąnaudoms kurui ir šilumai iš NŠG įsigyti, aktualus Tarybos 2018  m. rugsėjo 13 d. Pravieniškių PN-AK reguliuojamos 

veiklos neplaninio patikrinimo aktas Nr. S3-2 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriam Taryba pritarė 2018 m. rugsėjo 28 

d. nutarimu Nr.  O3E-299 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos reguliuojamos veiklos neplaninio 

patikrinimo“, kuriame nurodyta, kad tikrinimo komisija nustatė, jog pareiškėjas nesilaikė Metodikos 58.4.5.1 papunkčio 

ir Tarybos 2016 m. liepos 15 d. viešo išaiškinimo „Dėl Komisijos 2016 m. kovo 18 d. viešo išaiškinimo dėl šilumos 

tiekėjo palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo patikslinimo“ reikalavimų, todėl tikrinamu laikotarpiu 2016 m. spalio 1 d. 

– 2018 m. kovo 31 d. neteisingai apskaičiavo ir taikė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas Pravieniškių CŠT 

sistemoje vykdant šilumos supirkimą iš UAB „Prasila“, dėl neteisingai apskaičiuotų ir taikytų palyginamųjų šilumos 

gamybos sąnaudų Pravieniškių CŠT sistemoje minėtu laikotarpiu Įstaiga patyrė 126,157,77 tūkst. Eur nepagrįstų 

šilumos įsigijimo sąnaudų. 
15. Teismas pažymėjo, kad Taryba skaičiavimais nustatė, jog šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui 

įsigyti dydis 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu sudarė 1 392,24 tūkst. Eur. Faktiškai patirtos 

pagrįstos sąnaudos kuro ir šilumos iš NŠG įsigijimui, įvertinus Metodikos 76.9 papunktyje nustatytus ribojimus ir 

Patikrinimo akto rezultatus, tuo pačiu laikotarpiu sudarė 1 245,12 tūkst. Eur. Taigi, dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų 

sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo faktinėms kuro ir šilumos iš NŠG įsigijimo sąnaudoms, pareiškėjas gavo 147,12 tūkst. 

Eur papildomų pajamų. Teismo vertinimu, Taryba pagrįstai nurodė, kad skirtumas tarp Tarybos atliktų skaičiavimų ir 

pareiškėjos atliktų skaičiavimų susidarė dėl Tarybos skaičiavimuose vadovaujantis Metodikos 76.9 papunkčiu taikyto 

laikotarpio 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. kuro kiekių ribojimo lyginamosiomis kuro sąnaudomis (4,42 

tūkst. Eur), įvertintų Patikrinimo akte nurodytų 126,157,77 tūkst. Eur nepagrįstų šilumos įsigijimo sąnaudų ir kitų 

pareiškėjo Projekto neatitikimų Metodikos 76.9 papunkčio reikalavimams, todėl papildomai gautas pajamas paskirsčius 

15 mėnesių laikotarpiui šilumos kaina mažinama 0,85 ct/kWh. 

16. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodomi argumentai dėl neatsiskaičiusių vartotojų ir kt. yra 
nepagrįsti, neįtakojantys nustatytinų šilumos kainų, bei sutiko su Tarybos pozicija, kad įsiskolinimų išieškojimas iš 

vartotojų, neatsiskaičiusių už patiektą šilumą per ginčo laikotarpį, turi būti vykdomas CK nustatyta tvarka. 

17. Teismas, vertindamas skundo teiginius, kad Šilumos bazinės kainos dedamųjų projektas buvo parengtas 

2015 m. (patvirtintas 2017 m.) ir jame nebuvo planuota supirkti šilumos iš NŠG; o pareiškėjas 2017 m. birželio 13 d. 

raštu Nr. S-13089 informavo Tarybą, kad planuoja iš NŠG supirkti apie 16500 MWh per metus ir prašė derinant 

šilumos kainos dedamąsias įvertinti, kad dalis šilumos energijos yra superkama iš NŠG, tačiau Pažymoje apie tai nėra 

užsimenama, pažymėjo, kad šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio 

neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 

74.2 papunkčiu. 
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18. Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad pareiškėjas per ataskaitinį laikotarpį nupirko 16,12 tūkst. 

MWh šilumos energijos, bei pažymėjo, kad šilumos bazinės kainos nustatymo metu įsigytinos šilumos kiekis nebuvo 

numatytas. Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. liepos 19 d. pažymoje Nr. O5E-186 

„Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų 

nustatymo“ paaiškinta, kad pareiškėjas nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. pradėjo pirkti šilumą iš NŠG UAB „Prasila“, su 

kuriuo pasirašyta sutartis galiojo iki 2017 m. liepos 4 d. Vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 

(toliau – ir Sąvadas), patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 

O3-6, 59 punktu, kuris reglamentuoja, kad pasirašius Sąvado 58  punkte numatytą bandomosios eksploatacijos 
(paleidimo–derinimo darbų) baigimo aktą, šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti šilumos iš potencialaus NŠG, kol bus 

sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais 

šilumos gamintojais sąlygų apraše numatyta tvarka ir kad šilumos tiekimo sutartis su UAB „Prasila“ nepratęsta – 

šilumos supirkimas iš NŠG bazinės kainos dedamosiose nevertintinas. Teismas pažymėjo, kad Taryba pagrįstai vertino, 

jog šilumos kaina vartotojams neturi būti padidinama vien dėl aplinkybės, jog dalį šilumos energijos šilumos tiekėjas 

gamina ne savo pajėgumais, o įsigyja ją iš NŠG, taigi, ŠŪĮ sudaro prielaidas, kad perkant šilumos energiją iš NŠG, 

bendros realizuotos šilumos gamybos sąnaudos nebūtų didesnės, negu tuo atveju, kada šilumos energija nėra perkama iš 

NŠG. Taryba savo skaičiavimais pagrįstai nustatė, kad šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji dėl 

šilumos kiekių neatitikimo mažėjo 0,92 ct/kWh. Teismas sutiko, kad pareiškėjas nesilaikė Metodikos 74.2.1 papunkčio 

nuostatų ir įvertino pagaminto šilumos kiekio sumažėjimą dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje, o pareiškėjo 

argumentus, kad Taryba nevertino, kad dalis šilumos energijos yra superkama iš NŠG, vertino kaip nepagrįstus. 

Teismas konstatavo, kad Taryba pagrįstai nustatė pareiškėjo realizuotą šilumos kiekį ir apskaičiavo 147,12 tūkst. Eur 
papildomai gautų pajamų. 

19. Teismas, įvertinęs ŠŪĮ 2 straipsnio 35 dalies, 32 straipsnio 20 dalies, Metodikos 53  punkto nuostatas, 

konstatavo, kad galiojantis teisinis reguliavimas numato, jog šilumos kainodara grindžiama išankstiniu ir ilgalaikiu 

planavimu, šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtų, bet nepadengtų sąnaudų arba gautų 

papildomų pajamų kompensavimo mechanizmas yra imperatyvus, aiškus, subalansuotas. Teismas pažymėjo, kad tiek 

ŠŪĮ, tiek ir Metodikoje įtvirtinta centralizuoto šilumos tiekimo sistemos organizavimo, reguliavimo, būtinųjų šilumos 

tiekimo veiklos sąnaudų bei gautų papildomų pajamų skaičiavimo bei šilumos kainų nustatymo specifika lemia, jog 

faktinis papildomų pajamų atsiradimo ir jų įvertinimo šilumos kainoje momentas nesutampa, t. y. gautos papildomos 

pajamos įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Teisės aktai 

nenumato išimčių, kuomet šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu papildomai gautos pajamos, 

susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas 
įskaičiuotų kainų skirtumo, neturėtų būti įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias, įskaitant ir atvejus, jei tam tikra dalis vartotojų yra neatsiskaitęs su šilumos tiekėju, ar tam tikri vartotojai  

yra pasikeitę. Teismas konstatavo, kad Taryba neturėjo jokio pagrindo Nutarimu nustatant šilumos kainų dedamąsias 

nevertinti apskaičiuotų papildomai gautų pajamų, kurias sudarė 147,12 tūkst. Eur. Teismas sprendė, kad pareiškėjo 

argumentai, jog Nutarimo 4 punkte taikomas šilumos vartotojų patirtų nuostolių kompensavimo būdas nėra teisingas, 

nepagrįsti. 

20. Teismas, vertindamas skundo argumentus, kad Taryba, atlikusi patikrinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas 

patyrė 126 157,77 Eur nepagrįstų sąnaudų, o UAB „Prasila“ gavo nepagrįstas pajamas, nesiėmė jokių veiksmų, kuriuos 

privalėjo atlikti pagal įstatymais jai suteiktą kompetenciją, t. y. nesiėmė priemonių, kad nepagrįstai gautos pajamos būtų 

sugrąžintos vartotojams, pažymėjo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Taryba teisės aktų nustatyta 

tvarka atliko reguliuojamo ūkio subjekto patikrinimą, kurio metu nustatė pažeidimus, atitinkamai dėl nustatytų 
pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka Taryba paskyrė pareiškėjui sankciją bei skundžiamu Nutarimu įvertino 

Patikrinimo akto rezultatus, todėl nėra pagrindo teigti, kad Taryba nesiėmė jokių veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti 

pagal įstatymais jai suteiktą kompetenciją. Teismas sutiko su Tarybos argumentais, kad civiliniai santykiai nėra Tarybos 

reguliavimo objektas, todėl tarp pareiškėjo ir UAB „Prasila“ susiklostę civiliniai santykiai turėtų būti sprendžiami 

civilinio proceso tvarka, o Taryba neturi kompetencijos reguliuoti tarpusavio ūkio subjektų sutartinių santykių bei iš to 

kylančių pasekmių.  

21. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo skunde nurodytų procedūrinių pažeidimų Tarybai organizuojant 

posėdį bei priimant Nutarimą, įvertino Reglamento 59, 60, 64 punktų nuostatas, taip pat Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41 patvirtinto Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo 

9 punkto nuostatas. Teismas atsižvelgė į Tarybos atsiliepime nurodytus argumentus ir sutiko, kad pareiškėjui el. paštu 

buvo persiųstas pažymos projektas, dėl kurio pareiškėjas 2020 m. kovo 19 d. raštu Nr. S-6525 pateikė pastabas, kurios 

buvo įvertintos rengiant Pažymą. Teismas įvertino tai, kad pastabos buvo pateiktos ne pačiai Pažymai, kuri buvo 
pristatinėjama posėdžio metu, tačiau Pažymos darbiniam dokumentui, todėl sprendė, kad pastabos Tarybos posėdžio 

metu pagrįstai nebuvo pristatinėjamos. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad jam nebuvo sudaryta galimybė 

teikti pastabas į Pažymą bei kad buvo nustatytas per trumpas laikas jas teikti, ir pažymėjo, jog pastabos galėjo būti 

teikiamos iki posėdžio datos. Teismas konstatavo, kad pareiškėjui posėdžio medžiaga ir Pažyma buvo pateikti 2020 m. 

kovo 25 d., t. y. pareiškėjui nebuvo užkirstas kelias teikti pastabas dėl Pažymos, teikti prašymus, paaiškinimus ar 

argumentus, įrodymus.  

22. Teismas, vertindamas pareiškėjo galimybę dalyvauti 2020 m. kovo 31 d. Tarybos posėdyje, pažymėjo, 

kad Reglamento 50 ir 69 punktuose numatyta, jog esant techninėms galimybėms, posėdžiai gali būti organizuojami 

nuotoliniu būdu. Tarybos posėdžiai organizuojami naudojantis Microsoft Teams programine įranga, Taryba, 
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organizuodama posėdžius nuotoliniu būdu, visiems rinkos dalyviams ir suinteresuotiems asmenims užtikrina technines 

galimybes dalyvauti Tarybos posėdyje nuotoliniu būdu bei pasisakyti posėdyje nagrinėjamais klausimais. Teismas 

nustatė, kad Taryba informavo pareiškėją, kur surasti posėdžio darbotvarkę ir visą medžiagą (nurodė tinklapio adresą), 

nurodė technines būtinas priemones dėl dalyvavimo posėdyje nuotoliniu būdu, taip pat nurodė, kad, esant poreikiui, 

galima suderintu laiku atlikti prisijungimo prie nuotolinio posėdžio testavimą, tačiau pareiškėjas, sutikęs dalyvauti 

nuotoliniame posėdyje, nepasinaudojo galimybe atlikti prisijungimo prie nuotolinio posėdžio testavimą, nenurodė 

papildomų pastebėjimų dėl interneto prieigos problemų ar kitų trikdžių. Teismas nenustatė, kad pareiškėjas galimomis 

priemonėmis (el. paštu, telefonu, Microsoft Teams programinės įrangos žinučių skiltyje ar kitomis komunikacijos 
priemonėmis) vykusio posėdžio metu ar jam pasibaigus informavo Tarybos atstovus apie esamus sutrikimus ar kitus 

trikdžius, neleidžiančius prisijungti ar pasisakyti posėdžio metu, todėl atmetė pareiškėjo argumentus, kad jis negalėjo 

dalyvauti ir pasisakyti posėdyje dėl Tarybos veiksmų ir tokiu būdu jis buvo ignoruojamas, bei nenustatė, kad Taryba 

būtų pažeidusi pareiškėjo teisę dalyvauti posėdyje, teikti pastabas, paaiškinimus, įrodymus ir kt. dėl galutinio sprendimo 

priėmimo.  

23. Teismas kaip nepagrįstą atmetė pareiškėjo skundo argumentą, jog Nutarimas neteisėtas todėl, kad vienas 

Tarybos narys balsavo „prieš“, bei pažymėjo, kad teisinis reglamentavimas (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

8 str. 10 d. ir Reglamento 85 p.) įtvirtina Tarybos narių teisę balsuoti laisvai nepriklausomai nuo kitų narių, taip pat 

teisę išsakyti savo nuomonę, bet faktas, kad tam tikras klausimas (nutarimas) priimtas Tarybos narių balsų dauguma 

(kaip tą numato Energetikos įstatymas), tačiau ne vienbalsiai, savaime nereiškia nutarimo neteisėtumo.  

24. Teismas kaip nepagrįstus atmetė pareiškėjo argumentus, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą 

Nutarimą, nepaisė konstitucinio atsakingo valdymo principo, pažeidė reikalavimus administraciniam aktui, konstatavęs, 
kad Tarybai yra suteikti tam tikri įgaliojimai valstybės reguliuojamų kainų srityje, inter alia (be kita ko), įgaliojimai 

reguliuojant kainas šilumos ūkyje ir Taryba turi diskrecijos teisę, atsižvelgdama į ŠŪĮ 1 straipsnyje įtvirtintus tikslus ir 

kitas aukščiau minėtas teisės aktų normas, pasirinkti ekonominio reguliavimo prioritetus bei priimti atitinkamus 

sprendimus. Teismas nenustatė, kad Taryba būtų pažeidusi galiojančias aktualias ginčo teisinius santykius 

reglamentuojančias teisės normas, gero administravimo ir kitus viešojo administravimo principus. 

25. Teismas atmetė pareiškėjo skundą konstatavęs, kad skundžiamas Nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, 

visiškai atitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jis pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų 

normomis, motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir išsamus, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Teismas kitų šalių 

pateiktų argumentų nevertino, nustatęs, kad jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir (arba) niekaip 

nekeičia šiame teismo sprendime padarytų išvadų. 

 
III. 

 

26. Pareiškėjas Pravieniškių PN-AK pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2021 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. kovo 31 nutarimo Nr.  03E-264 2 ir 4 punktus. 

27. Pareiškėjas apeliaciniame skunde remiasi iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir skunde pirmosios 

instancijos teismui, papildomai pabrėždamas, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, padarė esminius 

administracinio proceso pažeidimus, nulėmusius neteisingo sprendimo priėmimą. Teismo išvados, turinčios esminę 

reikšmę teisingam ginčo išsprendimui, nepagrįstos visapusišku ir nešališku reikšmingų bylos aplinkybių ištyrimu, 

prieštarauja ištirtiems bylos įrodymams ir jais nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Vertindamas įrodymus bei 

padarydamas išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių, pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, kadangi įrodymus 
vertino selektyviai, akcentavo tik atsakovui palankius įrodymus; visas neaiškias situacijas ir aplinkybes tendencingai ir 

šališkai vertino išimtinai atsakovo naudai, tuo pažeisdamas pareiškėjo konstitucinę teisę į nešališką teismą ir į teisingą 

teismo procesą.  

28. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą 

palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas pirmosios instancijos 

teismui teiktame atsiliepime nurodytais argumentais, papildomai pažymint: 

28.1. Taryba pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, jog Taryba neturėjo jokio pagrindo Nutarimu 

nustatant šilumos kainų dedamąsias nevertinti apskaičiuotų papildomai gautų pajamų, kurias sudarė 147,12 tūkst. Eur 

bei vertinimui, kad pareiškėjo argumentai, jog Nutarimo 4  punkte taikomas šilumos vartotojų patirtų nuostolių 

kompensavimo būdas nėra teisingas, yra nepagrįsti.  

28.2. Atsakovas, vertindamas pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, kad vertindamas bylos įrodymus bei 

padarydamas išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių, pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, įrodymus vertino 
selektyviai, akcentavo tik Tarybai palankius įrodymus, taip pažeisdamas pareiškėjo teisę į nešališką teismą ir teisingą 

teismo procesą, atsižvelgdamas į aktualią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, nurodo, kad apeliacinio skundo 

argumentai, susiję su teismo šališkumu, nepagrįsti jokiais argumentais, kurie atitiktų objektyviojo testo kriterijus, nes 

apeliacinio skundo argumentai yra siejami su teismo priimtu pareiškėjui nepalankiu procesiniu sprendimu bei 

nesutikimu su teismo atliktu įrodymų vertinimu.  

28.3. Aplinkybė, kad teismas ginčą išsprendė ne taip, kaip to norėtų ginčo šalis, negali būti traktuojama kaip 

teismo šališkumas, nes teisminiame ginče, jei nesudaroma taikos sutartis, visada yra bylą laimėjusi ir pralaimėjusi šalis. 

Byloje nėra duomenų, kurie suteiktų pagrindą konstatuoti pareiškėjo teisės į nešališką teismą pažeidimą. Byloje nėra 

jokių duomenų, patvirtinančių bylą nagrinėjusio teismo suinteresuotumą bylos baigtimi, tendencingumą, išankstinį 
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nusistatymą prieš pareiškėją, todėl nėra pagrindo spręsti, kad teismas buvo šališkas. Apeliaciniame skunde nurodyti 

nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu pagrindai yra abstraktaus pobūdžio, pareiškėjas apeliaciniame 

skunde pakartoja lygiai tuos pačius argumentus bei faktines ginčo aplinkybes, kaip ir skunde pirmosios instancijos 

teismui, nepagrindžiant, kurios konkrečiai pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teismo nurodomi 

argumentai, teismo atliktas įrodymų vertinimas bei dėl kokių priežasčių laikytini nepagrįstais. 

28.4. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsamiai įvertino visus byloje esančius įrodymus, teisinį 

reglamentavimą, faktines aplinkybes, todėl priėmė pagrįstą, teisėtą, motyvuotą bei išsamų abejonių nekeliantį 

sprendimą. 
29. Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodo, kad klausimą 

dėl skundo pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra. 

 

Teisėjų kolegija 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

IV. 

 

30. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. O3E-

264 „Dėl Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ 2 ir 4 

punktų teisėtumo ir pagrįstumo. 
31. Taryba, ginčijamu nutarimu konstatavusi, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pažeidė ŠŪĮ 32 

straipsnio 8 dalį, t. y. per 30 dienų nenustatė Pravieniškių PN-AK šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos kainos 

dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (1 p.), be kita ko, vienašališkai nustatė pareiškėjui 

šilumos kainos dedamąsias (2 p.) ir paskirstė 15 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų 

sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. 

sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gautas 147,12 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,85 ct/kWh 

(4 p.). Nutarimas priimtas vadovaujantis ŠŪĮ 32 straipsnio (2019 m. vasario 14 d. įstatymo Nr. XIII-1974 redakcija 

galiojanti nuo 2019 m. liepos 1 d.), kuriame reglamentuojama šilumos kainodara, nuostatomis, pagal kurias: 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, o savivaldybės taryba per 

30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias (8 d.); savivaldybei laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, Taryba įgyja 
teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias (9 d.). 

32. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad Nutarimas ta apimtimi, kuria jis yra skundžiamas, yra 

pagrįstas ir teisėtas, pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia tais 

pačiais argumentais, kurie buvo išdėstyti jo skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai apeliaciniame skunde 

nurodoma, kad, pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė pareiškėjo teisę į tinkamą teismo procesą, 

netinkamai įvertino surinktus įrodymus, bylą išnagrinėjo šališkai. 

 

33. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį 

teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, 

neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti 

peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 
dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina 

pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjo ir atsakovų apeliacinių 

skundų ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.). 

 

34. Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje 

instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, kad tai būtina. Taigi 

apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo 

ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios 

instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti 

tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos 

teismo sprendimu (žr., pvz., LVAT 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. 

birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.). Kai yra pagrindas pripažinti, kad, priimdamas 
ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos 

nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo 

išvados, o kurie įrodymai atmetami, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nekartodama pirmosios instancijos 

teismo nustatytų aplinkybių, pasisako tik dėl pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytų argumentų (žr., pvz., LVAT 

2017 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1301-502/2017). 

 

35. Vertindama apeliacinio skundo argumentus dėl įrodymų vertinimo, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad 

pagal ABTĮ 56 straipsnio 7 dalį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir 

objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo 
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kriterijais. LVAT ne kartą yra išaiškinęs, jog konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis 

byloje surinktų įrodymų visuma. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų 

pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, 

įrodymų šaltinių patikimumas (žr., pvz., 2015 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-544-822/2015). 

Pabrėžtina, jog įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir 

kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių 

reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Iš 

ABTĮ 56 straipsnio 7 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, 
grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Taigi nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija 

teismui nėra privaloma (žr., pvz., LVAT 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2564/2012; 

2018 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3730-261/2018). 

 

36. Nagrinėjamos bylos kontekste primintina, kad, kaip teisingai tikrinamame sprendime nurodė pirmosios 

instancijos teismas, LVAT, nagrinėdamas bylas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (anksčiau – 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos) priimtų sprendimų, savo praktikoje yra ne kartą akcentavęs, jog, 

vadovaujantis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, administraciniai teismai neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris 

įstatymu yra pavestas Tarybai, ir nepriima tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą tyrimą ir vertinimą, priskirta 

Tarybos kompetencijai. Dėl šių priežasčių teismo veikla, tikrinant Tarybos atliktus sudėtingus vertinimus, apsiriboja 

patikrinimu, ar įgyvendindama savo diskreciją Taryba nepadarė klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar neperžengė 

diskrecijos ribų (žr., pvz., LVAT 2009 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-72/2009, 2010 m. 
gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1626/2010, 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje 

Nr. A261-740/2014, 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1946-525/2016). 

37. Teisėjų kolegija, taikydama šias procesines įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą apibrėžiančias taisykles, 

konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, būtinas Nutarimo 

teisėtumui ir pagrįstumui įvertinti ir pagrįstai pripažino, jog nėra jokio pagrindo ginčijamą nutarimą panaikinti 

pareiškėjo nurodytais pagrindais. Teisėjų kolegijos vertinimu, tikrinamas teismo sprendimas yra pakankamai 

motyvuotas, grindžiamas įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais 

įrodymais. Jame nuosekliai ir išsamiai išdėstyta, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. 

38. Pakartotinai byloje surinktų įrodymų kontekste įvertinus pareiškėjo procesiniuose dokumentuose išdėstytus 

argumentus, kuriais jis grindė savo reikalavimą, pritartina pirmosios instancijos teismo motyvuotoms išvadoms, inter 

alia (be kita ko), tam, kad: (i) Taryba pagrįstai pareiškėją priskyrė šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 
GWh šilumos per metus; (ii) nagrinėjamu atveju Taryba turėjo teisę vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias 

(ŠŪĮ 32 str. (2019 m. vasario 14 d. įstatymo Nr. XIII-1974 redakcija galiojanti nuo 2019 m. liepos 1 d.) 8, 9 d.); (iii) 

Tarybos skaičiavimai dėl realizuoto šilumos kiekio neprieštarauja aktualiems teisės aktams; (iv) pareiškėjo nurodomi 

argumentai dėl neatsiskaičiusių vartotojų ir kiti yra nepagrįsti, neįtakojantys nustatytinų šilumos kainų; (v) pareiškėjas 

nepagrįstai teigia, jog Taryba nevertino, kad dalis šilumos energijos yra superkama iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų; (vi) Taryba pagrįstai nustatė pareiškėjo realizuotą šilumos kiekį ir apskaičiavo 147,12 tūkst. Eur papildomai 

gautų pajamų, kurias atsakovas pagrįstai įvertino Nutarimu nustatydamas šilumos kainų dedamąsias; (vii) priimant 

Nutarimą nebuvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, kurie būtų pakankami Nutarimui panaikinti, o tai, kad 

Tarybos nariai Nutarimą priėmė ne vienbalsiai per se (savaime) nereiškia Nutarimo neteisėtumo; (viii) Taryba, 

priimdama Nutarimą, nepažeidė aktualių teisės normų, gero administravimo ir (arba) kitų viešojo administravimo 

principų. 
39. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo 

konstatuoti, kad Taryba ginčijamu nutarimu vienašališkai nustačiusi pareiškėjui šilumos kainos dedamąsias (Nutarimo 2 

p.) ir paskirsčiusi 15 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai 

įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 

30 d. gautas 147,12 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažindama šilumos kainą 0,85 ct/kWh (Nutarties 4 p.), padarė 

klaidą, ar piktnaudžiavo įgaliojimais, ar peržengė diskrecijos ribas. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo aspektu pirmosios 

instancijos teismo sprendime pateikti motyvai yra pakankami. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas priėmė 

pareiškėjui nepalankų sprendimą, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas netinkamai vertino įrodymus. 

40. Vertinant pareiškėjo argumentus dėl subjektyvaus, šališko teismo sprendimo, pažymėtina, jog visais 

atvejais abejonės dėl teisėjų nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o 

ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis (žr., pvz., LVAT 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje 

Nr. AS822-885/2011 ir kt.). Įvertinusi bylos medžiagą teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, 
patvirtinančių bylą nagrinėjusio teismo suinteresuotumą bylos baigtimi, tendencingumą, išankstinį nusistatymą prieš 

pareiškėją, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog teismas buvo subjektyvus ar šališkas. 

41. Kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės bylai teisingai išspręsti ir nekeičia 

šioje byloje susiklosčiusios situacijos teisinio vertinimo, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl jų 

plačiau nepasisako. 

42. Apibendrinant konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė visas bylai svarbias 

aplinkybes, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai jas ištyrė, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius 

reglamentuojančias teisės normas bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinio skundo 
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argumentais nėra pagrindo. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas 

paliekamas nepakeistas. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a :  

 
Pareiškėjo biudžetinės įstaigos Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos apeliacinį skundą atmesti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundžiama.  

 

Teisėjai Rytis Krasauskas 

Ramutė Ruškytė 

Skirgailė Žalimienė 

________ 

 

LŠTA INFO. Teisininko komentaras 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties apžvalga 

Administracinėje byloje Nr. A-52-968/2022 

Pravieniškių pataisos namai prieš VERT 

 

Ginčas tarp pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos ir Valastybinės energetikos 

reaguliavimo tarybos (toliau – VERT) kilo dėl patarosios 2020 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. O3E-

264 šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ 2 ir 4 punktų teisėtumo ir pagrįstumo. 

Taryba, ginčijamu nutarimu konstatavusi, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 

pažeidė ŠŪĮ 32 straipsnio 8 dalį, t. y. per 30 dienų nenustatė Pravieniškių PN-AK šilumos kainos 

dedamųjų antriesiems šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo 

metams, be kita ko, vienašališkai nustatė pareiškėjui šilumos kainos dedamąsias ir paskirstė 15 

mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti 

dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 

2018 m. rugsėjo 30 d. gautas 147,12 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,85 

ct/kWh.  

Nutarimas priimtas vadovaujantis ŠŪĮ 32 straipsnio (2019 m. vasario 14 d. įstatymo Nr. 

XIII-1974 redakcija galiojanti nuo 2019 m. liepos 1 d.), kuriame reglamentuojama šilumos 

kainodara, nuostatomis, pagal kurias: 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, o savivaldybės taryba per 30 

dienų nustato šilumos kainų dedamąsias (8 d.); savivaldybei laiku nenustačius šilumos kainų 

dedamųjų, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias (9 d.). 

Teismas, įvertinęs Metodikos 5, 13, 61, 67.1 punktų nuostatas, atsižvelgdamas į nustatytas 

aplinkybės, kaip nepagrįstus vertino pareiškėjo argumentus dėl to, kad jis realizavo tik trečdalį 

energijos vartotojams. Teismas pažymėjo, kad vertinant realizuotos šilumos kiekį, į jį turi būti 

įtraukiamas visas šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo – vartojimo riba, 

įskaitant ir tą, kurį pareiškėjas patiekė į tinklą ir sunaudojo šildydamas Pravieniškių PN-AK, t. y. 

vykdydamas tiesioginę, su šilumos tiekimu nesusijusią veiklą.  

Iš apžvelgtos teismo nutarties savarbu pastebėti šiuos aspektus: 

1. VERT skaičiuodama šilumos kainų dedamasias vertina pagal metodikos taisykles (jokių 

išimčių). Teismai formuoja nuomone, kad formalus taisyklių taikymas, nepažeidžia 

jokių protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų. 

2. CŠT perkant iš bet kurio tiekėjo papildomai energijos, o didžiąją dalį suvartojant 

patiems (savo reikmėms) – visada įvertinama kaip CŠT pagamintas kiekis, todėl bet 

kam pagaminus ir viršijus 10 GWh. – atsiranda VERT žinioje. 
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3. Teismai šiuo metu formuoja nuomone, kad santykiai tarp VERT ir CŠT kainų 

dedamosios nustatyme privalo („aklai) imperatyviai taikyti visas teisės normas, 

nepaliekant interpretacijos, t. y užkirsti kelia, pelnui, jeigu tai nenumato teisės aktai.  
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IS-935/660-I-3 priedas 

 

TN: tn  
Civilinė byla Nr. e3K-3-121-916/2022 

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00961-2020-5 

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.14.4;  

3.3.3.10.1 

(S)  

 

 
 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2022 m. sausio 18 d. 
Vilnius 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos 

Ambrasaitės-Balynienės, Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės (pranešėja),     

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios 

akcinės bendrovės „ICOR“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“, uždarosios akcinės bendrovės 

„Litesko“, bendrovės „Veolia Energie International S. A.“ kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2021 

m. kovo 9 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ieškinį atsakovams uždarajai 

akcinei bendrovei „ICOR“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, 

bendrovei „Veolia Environnement S. A.“, bendrovei „Veolia Energie International S. A.“, A. J., L. S. ir A. Z. dėl žalos 

atlyginimo. 

 
Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

 

I. Ginčo esmė 

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių valstybės teismo pareigą palikti ieškinį 

nenagrinėtą, esant sudarytam arbitražiniam susitarimui, aiškinimo ir taikymo. Konkrečiai vertinama, ar tokia 

pareiga egzistuoja teisminiame ginče tarp Europos Sąjungos valstybės narės ir, inter alia (be kita ko), kitos 

valstybės narės, su kuria buvo sudaryta dvišalė investicijų skatinimo sutartis, t. y. investuotojos, po Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT, Teisingumo Teismas) 2018 m. kovo 6 d. sprendimo byloje 
Achmea ir (ar) po 2020 m. gegužės 5 d. Briuselyje priimto susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių 

investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo.  

 

2. Ieškovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kreipėsi į teismą 

ieškiniu prašydama priteisti jos naudai iš atsakovų 240 703 696 Eur žalos ir patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.  

 

3. Ieškovė nurodė, kad, inicijuodama šią civilinę bylą, ji tęsia teisių gynimą tarp jos ir „Veolia Environnement S. A.“, 

„Veolia Energie International S. A.“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ (toliau kartu – „Veolia“ įmonių 

grupė) vykstančiame ginče. 2016 m. vasario 10 d. „Veolia“ įmonių grupė kreipėsi į Tarptautinio investicinių ginčų 

sprendimo centrą (toliau – ir ICSID) dėl tariamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. balandžio 23 d. sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos, ratifikuotos Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2787 ir įsigaliojusios 1995 m. kovo 27 

d., (toliau – ir Dvišalė sutartis) pažeidimo. ICSID pradėjus arbitražo procesą, ieškovė 2017 m. rugsėjo 17 d. pagal 

Dvišalę sutartį pareiškė byloje priešieškinį dėl „Veolia“ įmonių grupės padarytos žalos Lietuvos Respublikai 

atlyginimo. Vykstant ICSID arbitražo bylos nagrinėjimui, ESTT Didžioji kolegija 2018 m. kovo 6 d. priėmė 

sprendimą byloje Achmea, C-284/16, kuriuo nusprendė, kad tokio pobūdžio valstybių narių susitarimai dėl 

investicijų apsaugos kaip Dvišalė sutartis yra nesuderinami su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise. 2019 m. sausio 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9356fa807ec911ec993ff5ca6e8ba60c
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15 d. ES valstybės narės, įskaitant Lietuvos Respubliką ir Prancūzijos Respubliką, pasirašė deklaraciją, kuria 

susitarė nutraukti dvišales investicijų apsaugos sutartis ir imtis priemonių arbitražo procesams nutraukti (toliau – 

Deklaracija).   

 

4. Galiausiai 2020 m. gegužės 5 d. ES valstybės narės pasirašė tarptautinį susitarimą dėl dvišalių investicijų sutarčių tarp 

ES valstybių narių nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriame valstybės narės susitarė, kad visos dvišalės sutartys tarp 

ES valstybių narių, taigi ir Dvišalė sutartis, yra nutraukiamos, investicinių ginčų sprendimas arbitraže tarp ES 

valstybių narių pagal dvišales investicijų apsaugos sutartis nėra ir nebuvo galimas nuo to momento, kai abi tokios 
dvišalės sutarties valstybės tapo ES valstybėmis narėmis. Valstybės narės taip pat susitarė, jog ieškiniai ir 

priešieškiniai, pareikšti arbitražo procesuose, galės būti pareikšti nacionaliniuose teismuose, kai bus atsiimti arbitraže. 

5. Atsižvelgiant į bylos C-284/16 sukeliamas teisines pasekmes, kurias galutinai įtvirtina Susitarimo nuostatos, ICSID 

arbitražo teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti tarp ieškovės ir „Veolia“ įmonių grupės kilusio ginčo. Todėl ieškovė 

atsiėmė savo priešieškinio reikalavimus ICSID arbitražo byloje ir, vadovaudamasi Susitarimo 8 straipsnio 3 dalimi, 10 

straipsnio 1 dalimi, 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl 

jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas 

„Briuselis I bis“) 7 straipsnio 2 dalimi, pareiškė ieškinį kompetentingam valstybės narės teismui – Vilniaus apygardos 

teismui. 

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 

 
6. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovės ieškinį 

atsisakė priimti ir grąžino šalims jų pateiktus dokumentus. 

7. Teismas nustatė šias aplinkybes: Susitarimas nėra ratifikuotas ir įsigaliojęs; ICSID arbitražo byla nėra baigta ir nėra 

išspręsti ginčo šalių prašymai, taip pat nėra įrašo apie atsakovės arbitražo byloje Lietuvos Respublikos prašymo dėl 

priešieškinio atsiėmimo išsprendimą ar ICSID arbitražo bylos nutraukimą. Teismas konstatavo, kad tokios aplinkybės 

nesukuria ieškovei prielaidų pradėti atskirą bylą nacionaliniame teisme. 

8. Lietuvos apeliacinis teismas 2021 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 

teisėjų kolegijos 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą grąžino pirmosios instancijos teismui 

nagrinėti iš naujo. 

9. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad Susitarimo, aptariančio. Dvišalės sutarties nutraukimo klausimus, 

ratifikavimas iš esmės neturi įtakos sprendžiant dėl ieškovės teisės pareikšti ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos 
teisme. Ieškinio priėmimui nacionaliniame teisme esminę reikšmę turi ESTT sprendimas byloje C-284/16 ir dėl šio 

sprendimo teisinių pasekmių ES valstybių narių pasirašytos Deklaracijos nuostatos dėl arbitražinės išlygos (tarp 

investuotojo ir susitariančiosios šalies) negaliojimo nepriklausomai nuo to, ar nutraukta ir (ar) tebegalioja dvišalė 

investicijų sutartis. Remdamasis tuo, teismas konstatavo arbitražinės išlygos, kaip prieštaraujančios ES teisei, 

negaliojimą. 

10. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos 

investicijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą galimybę ginčus tarp užsienio investuotojų ir Lietuvos Respublikos 

šalių susitarimu nagrinėti ir Lietuvos Respublikos teismuose. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą 

sprendimą, neįvertino šių bylai reikšmingų aplinkybių: ar arbitražinės išlygos negaliojimas lemia ir Dvišalės sutarties 

negaliojimą; ar ICSID arbitražo teismo sprendimas sukels kokių teisinių pasekmių ginčo šalims, t. y. ar jis galės būti 

vykdomas ES. 
 

III. Kasacinių skundų teisiniai argumentai ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai 

 

11. Kasaciniu skundu atsakovė UAB „ICOR“ prašo: panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. kovo 9 d. nutartį ir 

palikti galioti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį; 

kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo ES teisės ir Konvencijos dėl valstybių ir kitų valstybių fizinių bei 

juridinių asmenų investicinių ginčų sprendimo (toliau – Konvencija) santykio klausimais; priteisti bylinėjimosi 

išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 

11.1. Dvišalėje sutartyje įtvirtintas Lietuvos ir Prancūzijos valstybių pasiūlymas ir sutikimas (oferta) spręsti 

ginčus su užsienio investuotoju arbitražo teisme. Atitinkamai arbitražinis susitarimas sudaromas ir 

laikomas sudarytu tik tuomet, kada užsienio investuotojas pareiškia, kad akceptuoja valstybės ofertą. 

Pabrėžtina, kad ESTT byloje C-284/16 išaiškino tik tai, kad pagal ES teisę valstybei draudžiama dvišalėje 
sutartyje pateikti tokį pasiūlymą / sutikimą (ofertą), tačiau nieko nesako apie tai, kad tokiu būdu (ofertos ir 

akcepto) jau sudarytas arbitražinis susitarimas negalioja. Nagrinėjamu atveju, 2016 m. vasario 10 d. 

„Veolia“ įmonių grupei pateikus pranešimą dėl arbitražo ICSID arbitražui, buvo sudarytas arbitražinis 

susitarimas. ICSID arbitražinis susitarimas nuo jo sudarymo momento yra apsaugomas Konvencijos 25 

straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią Konvencijos šalys narės negali vienašališkai atšaukti jau sudarytų 

arbitražinių susitarimų. Todėl apeliacinės instancijos teismo išvada, kad 2016 m. vasario 10 d. sudarytas ir 

jau įvykdytas arbitražinis susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir „Veolia“ įmonių grupės negalioja per se 

(savaime) dėl ESTT sprendimo byloje C-284/16, yra nepagrįsta ir neteisėta.  
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11.2. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad ESTT sprendimas panaikino galiojantį arbitražinį sprendimą, yra 

padaryta ignoruojant, be kita ko, Susitarimo 8 ir 10 straipsnių nuostatas, pagal kurias kreipimasis į 

valstybės teismus neįmanomas neišnaudojus kitų Susitarime nurodytų priemonių (ginčo išsprendimo per 

struktūrinį dialogą, susitarimo procedūros, per nešališką tarpininką ir t. t.). 

11.3. Klaidingas ESTT sprendimo įtakos, klaidingas Dvišalės sutarties, Konvencijos ir Susitarimo nuostatų 

vertinimas lėmė tai, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog arbitražinis susitarimas tarp 

Lietuvos Respublikos ir „Veolia“ įmonių grupės nebegalioja, ir atitinkamai klaidingai konstatavo 

arbitražinio susitarimo negaliojimą kaip prieštaraujantį ES teisei, todėl netinkamai taikė ir Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatas.  

11.4. Apeliacinės instancijos teismas, nukrypdamas nuo kasacinio teismo suformuotos teisės taikymo ir 

aiškinimo praktikos arbitražo kompetencijos-kompetencijos doktrinos ir pažeisdamas Konvencijos 41 

straipsnį, nepagrįstai nustatė Vilniaus apygardos teismui pareigą spręsti dėl Lietuvos Respublikos ir 

„Veolia“ įmonių grupės sudaryto arbitražinio susitarimo galiojimo ir ICSID arbitražo tribunolo 

jurisdikcijos tebevykstant ICSID arbitražo procesui. 

11.5. Apeliacinės instancijos teismas, nukrypdamas nuo Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų 

besąlygiškai gerbti ir vykdyti visus ICSID arbitražo sprendimus (Konvencijos 53, 54 straipsniai), 

nepagrįstai nurodė, kad būtina vertinti, ar ICSID arbitražo tribunolo sprendimas sukels kokių teisinių 

pasekmių ginčo šalims, t. y. ar jis galės būti vykdomas ES, taip pat nepagrįstai suabsoliutino bylos C-

284/16 įtaką su šia byla nesusijusiam ICSID arbitražo procesui (ESTT sprendimo pasekmės pritaikytos ne 

tiems teisiniams santykiams, kuriems šis sprendimas gali turėti įtakos). 
11.6. Skundžiama nutartimi klaidingai išaiškintas ESTT sprendimo ir Susitarimo santykis. 

12. Atsakovas A. J. prisidėjimu prie atsakovės UAB „ICOR“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą, kreiptis į ESTT 

dėl prejudicinio sprendimo skunde išdėstytais klausimais. Papildomai nurodė, kad fizinių asmenų ir UAB „ICOR“ 

įtraukimas į bylą skirtas tik tam, kad būtų pasiektas tikslas sukurti dirbtinę jurisdikciją Lietuvos Respublikos 

teismams ir apeiti imperatyvias jurisdikcijos ir arbitražinių susitarimų taisykles. 

13. Atsakovas A. Z. prisidėjimu prie atsakovės UAB „ICOR“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą ir prašymą 

kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Papildomai nurodė, jog ieškinio pareiškimu ieškovė siekia 

neteisėtai daryti spaudimą liudytojams, kad šie nedrįstų duoti jai nenaudingų parodymų ICSID arbitražo byloje. 

Ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes į bylą kaip atsakovą įtraukė A. Z., kuris yra liudytojas 

ICSID arbitražo byloje ir yra apsaugotas Konvencijos suteiktu imunitetu. 

14. Atsakovės UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovė „Veolia Energie International S. A.“ prisidėjimu 
prie atsakovės UAB „ICOR“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą, dėl skunde išdėstyto prašymo kreiptis į 

ESTT spręsti teismo nuožiūra.  

15. Kasaciniu skundu atsakovės UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovė „Veolia Energie International 

S. A.“ prašo: panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. kovo 9 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį; kreiptis į ESTT dėl prejudicinio 

sprendimo Susitarimo ir ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendimo pasekmių aiškinimo ir taikymo klausimais; pripažinti 

nevieša visą civilinės bylos medžiagą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 

15.1. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 54 

straipsnio, Dvišalės sutarties 13 straipsnio 2 dalies, Susitarimo 15 ir 16 straipsnių, Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 351 straipsnio nuostatas, nepagrįstai nusprendė, kad ESTT 2018 m. 

kovo 16 d. sprendimas daro negaliojančias ES vidaus investicijų apsaugos sutartis. 
15.2. Dvišalė sutartis, kurios 8 straipsnyje įtvirtinta arbitražinė išlyga, pirmosios instancijos teismui priimant 

procesinį sprendimą dėl atsisakymo priimti ieškinį, nebuvo nutraukta. Net jeigu ji bus nutraukta iki bylos 

nagrinėjimo kasaciniame teisme pabaigos, ši aplinkybė nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismo 

nutartį pripažinti pagrįsta, nes pagal kasacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo sprendimo 

teisėtumas ir pagrįstumas apeliacinėje instancijoje yra tikrinamas remiantis informacija ir įrodymais, kurie 

egzistavo tada, kai buvo priimtas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas. 

15.3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė tarptautinius įsipareigojimus, jog nė viena iš ICSID arbitražo šalių 

negali vienašališkai atšaukti savo sutikimo dėl arbitražo (Konvencijos 25 straipsnio 1 dalis, Vienos 

konvencijos dėl tarptautinės sutarčių teisės 26 ir 27 straipsniai). 

15.4. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė tarptautinius įsipareigojimus besąlygiškai gerbti ir vykdyti ICSID 

arbitražo teismo sprendimus (Konvencijos 53 ir 54 straipsniai, Vienos konvencijos dėl tarptautinės sutarčių 

teisės 26 ir 27 straipsniai). 
15.5. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 14 

straipsnio nuostatas, de facto (faktiškai) pritaikė neįsigaliojusią tarptautinę sutartį – Susitarimą. 

15.6. Teismas neįsigaliojusią tarptautinę sutartį – Susitarimą taikė netinkamai, priešingai paties Susitarimo 

nuostatoms. Susitarime nebuvo nustatyta taisyklės, kad valstybė ES narė turi teisę vienašališkai perkėlinėti 

savo reikalavimus užsienio investuotojui iš arbitražo į savo pačios nacionalinius teismus. Tokiu būdu 

apeliacinės instancijos teismas pažeidė Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 18 straipsnio bei 

paties Susitarimo 10 straipsnio nuostatas. 

15.7. Reglamentas „Briuselis I bis“ netaikomas byloms dėl investicijų apsaugos sutarčių pažeidimo ir nėra 

pagrindas „perkelti“ bylą į Lietuvos Respublikos teismus. 
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15.8. Apeliacinės instancijos teismas, netinkamai taikydamas ir aiškindamas Investicijų įstatymo 6 straipsnio 

nuostatas, nepagrįstai nusprendė, kad remiantis jomis ieškinys gali būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose. 

15.9. Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikoje pripažįstamos kompetencijos-

kompetencijos doktrinos, pažeidė Konvencijos 41 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos komercinio 

arbitražo įstatymo 19 straipsnyje nustatytą reguliavimą. 

15.10. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas CPK 176 ir 185 straipsniuose įtvirtintas įrodymų tyrimo ir 

vertinimo taisykles, nepagrįstai nusprendė, kad ieškovė atsiėmė savo priešieškinį iš ICSID arbitražo bylos. 

16. Atsakovė UAB „ICOR“ prisidėjimu prie atsakovių UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovės „Veolia 
Energie International S. A.“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą, kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo 

skunde išdėstytais klausimais, taip pat nurodo palaikanti atsakovių prašymą dėl bylos medžiagos pripažinimo 

nevieša. 

17. Atsakovas A. J. prisidėjimu prie atsakovių UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovės „Veolia Energie 

International S. A.“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą, kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo skunde 

išdėstytais klausimais. 

18. Atsakovas A. Z. prisidėjimu prie atsakovių UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovės „Veolia 

Energie International S. A.“ kasacinio skundo prašo tenkinti šį skundą, jame suformuluotus prašymą dėl 

kreipimosi prejudicinio sprendimo į ESTT ir prašymą dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša. 

19. Atsiliepimu į atsakovių UAB „ICOR“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovės „Veolia Energie 

International S. A.“ kasacinį skundą ieškovė prašo: nagrinėti bylą skubos tvarka; procesą, pradėtą pagal atsakovių 

kasacinius skundus, nutraukti arba kasacinius skundus atmesti; atmesti prašymus kreiptis į ESTT. Atsiliepimas į 
kasacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 

19.1. Atsakovės neturi teisės teikti kasacinių skundų dėl apeliacinės instancijos teismo nutarčių, priimtų iki 

civilinės bylos iškėlimo ir susijusių su ieškinio priėmimo klausimo sprendimu. Kadangi atsakovių kasaciniai 

skundai šioje byloje apskritai negalėjo būti priimti, procesas kasaciniame teisme turėtų būti nutrauktas. 

19.2. UAB „ICOR“ kasacinis skundas yra grindžiamas išimtinai arbitražinio susitarimo pažeidimu. Tačiau net jei 

Dvišalės sutarties 8 straipsnio nuostata dėl arbitražinės išlygos ir toliau būtų laikoma galiojančia, ignoruojant 

ESTT išaiškinimą, UAB „ICOR“ nėra tokio arbitražinio susitarimo dalyvė. Atitinkamai ši bendrovė negali 

reikalauti nepriimti ieškovės ieškinio tuo pagrindu, jog jis tariamai pažeidžia arbitražinį susitarimą, kurio 

šalis UAB „ICOR“ nėra. Taigi, ir dėl šios priežasties UAB „ICOR“ kasacinis skundas negalėjo būti priimtas.  

19.3. ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendime padarė aiškią ir vienareikšmę išvadą, kad arbitražiniai susitarimai, 

įtvirtinti dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse, negalioja. Šis išaiškinimas sukelia teisinių pasekmių visoje 
ES teritorijoje be jokio papildomo ESTT sprendimo įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju ICSID arbitražo 

procesas buvo pradėtas Dvišalėje sutartyje nustatyto arbitražinio susitarimo pagrindu. Negaliojant šiam 

susitarimui, ICSID arbitražo procesas taip pat yra nelegitimus, nes iš ne teisės nekyla teisė. 

19.4. Europos Komisija ICSID arbitražo teismui pateikė savo nuomonę – amicus curiae, kurioje taip pat 

konstatavo, kad dėl ESTT sprendimo sukeliamų teisinių pasekmių arbitražinis susitarimas negalioja nuo 

Lietuvos Respublikos prisijungimo prie ES, t. y. 2004 m. gegužės 1 d. 

19.5. Atsakovių argumentai dėl ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendimo prieštaravimo Konvencijai yra ne kas kita, 

kaip tik siekis klaidinti kasacinį teismą. „Veolia“ įmonių grupė į ICSID arbitražo teismą kreipėsi pagal 

Dvišalės sutarties 8 straipsnyje įtvirtintą arbitražinį susitarimą. Šiam susitarimui negaliojant ir neegzistuojant, 

„Veolia“ įmonių grupė neturėjo teisės kreiptis į ICSID arbitražo teismą. Atitinkamai faktas, kad „Veolia“ 

įmonių grupė pradėjo ICSID arbitražo procesą, nors tam, kaip paaiškėjo, neturėjo teisinio pagrindo – 
egzistuojančio arbitražinio susitarimo, neturi jokios įtakos ICSID konvencijos galiojimui ar taikymui. Todėl 

tokio pobūdžio argumentai yra nepagrįsti atsižvelgiant į visuotinį principą, jog iš ne teisės negali kilti teisė. 

19.6. Struktūrinis dialogas, kuriuo, anot atsakovių, turėjo pasinaudoti ieškovė, prieš kreipdamasi į Lietuvos 

teismus, yra neprivaloma procedūra, lemianti šalies kreipimąsi į nacionalinį teismą. Kita vertus, net šiai 

procedūrai pasinaudoti egzistuoja atitinkamos sąlygos, o jų šiuo atveju nėra ne dėl ieškovės kaltės.  

19.7. Atsakovės nepagrįstai remiasi kompetencijos-kompetencijos doktrina. Ši doktrina yra taikoma tuomet, kai 

dar nėra išspręstas klausimas dėl to, kas turi jurisdikciją nagrinėti ginčą – teismas ar arbitražas. Šiuo atveju 

ES teisės požiūriu atsakymas į šį klausimą yra aiškus ir išspręstas. Be to, ICSID arbitražo teismas 2020 m. 

gruodžio 18 d. nutartyje pasisakė, jog, ieškovei atsiėmus savo priešinius reikalavimus, jis ieškovės 

priešieškinio nenagrinės, ir ieškovė turi teisę kreiptis į Lietuvos teismus savo pažeistoms teisėms ginti. 

19.8. Komercinio arbitražo įstatymo reguliavimo objektas yra aiškus. Tai komercinis, o ne investicinis arbitražas. 

Todėl atsakovės, grįsdamos Komercinio arbitražo įstatymo nuostatomis savo kasacinius skundus ir 
nepateikdamos tam jokio paaiškinimo, nepagrįstai išplečia šio teisės akto reguliavimo objektą. 

19.9. Priešingai nei teigia atsakovės, apeliacinės instancijos teismas neiškėlė ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendimo 

prieš Konvenciją ir jo neabsoliutino. Šio teismo išvados suderinamos su sisteminiu ES teisės aiškinimu ir 

taikymu. ES teisė yra grindžiama ES teisės viršenybės principu – ESTT ir nacionaliniai teismai turi 

užtikrinti, kad, esant kolizijai, prioritetas visada būtų teikiamas ES teisei. Įstodama į ES, Lietuvos Respublika 

įsipareigojo šio principo laikytis. Vadinasi, ES teisės požiūriu negaliojant dvišalėse investicijų apsaugos 

sutartyse nustatytiems arbitražiniams susitarimams, Lietuvos Respublika negali to ignoruoti. Priešingu atveju 

tai reikštų ES teisės pažeidimą, kuris gali lemti ir pažeidimo procedūros pradėjimą prieš Lietuvą. 
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19.10. Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės taip pat patvirtina, jog, sudarius kitą tarptautinę sutartį, 

prioritetas teikiamas vėliau sudarytai sutarčiai. Taigi, Lietuvai prisijungus prie ES ir įsipareigojus laikytis ES 

teisės, Dvišalės sutarties 8 straipsnio nuostata tapo negaliojanti nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir šios konvencijos 

požiūriu.  

19.11. Atsakovių pateikiamu ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendimo konteksto vertinimu siekiama ESTT prejudicinį 

sprendimą nepagrįstai susiaurinti, tokiu būdu paneigiant šio sprendimo esmę, sukeltus teisinius padarinius ir 

šio sprendimo pagrindu suformuotą ESTT praktiką. Ieškovė nurodo, kad ESTT sprendimas dėl ES teisės 

taikymo yra privalomas visoms valstybėms narėms ir valstybių narių teismams, nes būtent ESTT nustato, 
kokią reikšmę turėjo tam tikra teisės norma ir koks turėtų būti jos taikymas nuo to momento, kai ši teisės 

norma įsigalioja. ESTT pateiktas ES teisės aiškinimas galioja visoms situacijoms, visiems teisiniams 

santykiams ar ginčams, kuriuose tokia nuostata yra aktuali. Atitinkamai ESTT išaiškinimai ESTT sprendime 

yra privalomi tiek Lietuvos Respublikai (ir jos teismams), tiek ir visoms kitoms ES valstybėms narėms, 

nepriklausomai nuo to, kokių taisyklių pagrindu vyksta arbitražo procesas.  

19.12. Atsakovių prašymai kreiptis į ESTT turėtų būti atmesti dėl to, kad jų keliami klausimai yra aiškūs ir pats 

kasacinis teismas gali į juos atsakyti, jei matytų tam poreikį. Kita vertus, akivaizdu, kad šių prašymų teikimas 

yra ne kas kita, kaip dar vienas atsakovių bandymas kuo labiau vilkinti ieškinio priėmimo klausimo 

sprendimą, todėl tai savaime sudaro pagrindą prašymus atmesti.   

 

Teisėjų kolegija  

 
k o n s t a t u o j a :  

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 

 

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytos faktinės aplinkybės 

 

20. 1992 m. balandžio 23 d. Paryžiuje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos 

Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos, ratifikuota Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2787. Šios sutarties 8 straipsnyje nurodyta, kad bet 

koks ginčas, susijęs su investicijomis tarp vienos iš susitariančiųjų šalių (valstybės) ir kitos susitariančiosios šalies 

piliečio ar įmonės, kurio suinteresuotoms šalims nepavyko išspręsti, perduodamas galutinai spręsti arbitražo teismui, 
veikiančiam pagal Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos taisykles, priimtas Jungtinių Tautų 

Generalinės Asamblėjos 1976 m. gruodžio 15 d., arba susitariančiosioms šalims tapus 1965 m. kovo 18 d. 

Vašingtone pasirašytos Konvencijos narėmis – Tarptautinio investicinio ginčų sprendimo centrui. 

21. 2016 m. sausio 26 d. „Veolia“ įmonių grupei pateikus ICSID pranešimą apie arbitražą, buvo inicijuotas arbitražo 

procesas.  

22. 2017 m. rugsėjo 17 d. ieškovė pateikė ICSID arbitražo teismui savo priešieškinį, reikalaudama priteisti Lietuvos 

Respublikai iš „Veolia“ įmonių grupės jos padarytos žalos, valdant šilumos ūkius Lietuvoje, atlyginimą. 

23. 2018 m. kovo 6 d. ESTT priėmė sprendimą byloje Achmea. Plačiau apie šį sprendimą – šios nutarties 36–

37 punktuose.  

24. 2018 m. liepos 19 d. Europos Komisija komunikate (ES vidaus investicijų apsauga COM(2018) 547 final) nurodė, 

kad, atsižvelgiant į ESTT sprendimu byloje Achmea padarytas išvadas, ES nacionaliniai teismai privalo panaikinti 
visus tokiu pagrindu priimtus arbitražo sprendimus ir atsisakyti juos vykdyti, taip pat ES valstybės narės privalo 

oficialiai nutraukti savo ES vidaus dvišales investicijų sutartis.  

25. 2019 m. sausio 15 d. ES valstybės narės, įskaitant ir Lietuvos Respubliką bei Prancūzijos Respubliką, pripažinusios, 

jog Europos Sąjungos teisė yra viršesnė už sudarytas tarp valstybių narių dvišales investicijų sutartis ir visos į 

sudarytas tarp valstybių narių dvišales investicijų sutartis įtrauktos investuotojo ir valstybės ginčų sprendimo 

arbitražo tvarka nuostatos prieštarauja Europos Sąjungos teisei, taigi netaikytinos, pasirašė Deklaraciją, kuria 

susitarė nutraukti dvišales investicijų apsaugos sutartis ir imtis priemonių arbitražo procesams nutraukti.  

26. 2020 m. gegužės 5 d. ES valstybės narės (tarp kurių buvo Lietuva ir Prancūzija) pasirašė susitarimą dėl dvišalių 

investicijų sutarčių tarp ES valstybių narių nutraukimo, kuriame valstybės narės susitarė, kad visos dvišalės sutartys 

tarp ES valstybių narių yra nutraukiamos, investicinių ginčų sprendimas arbitraže tarp ES valstybių narių pagal 

dvišales investicijų apsaugos sutartis nėra ir nebuvo galimas nuo to momento, kai abi tokios dvišalės sutarties 

valstybės tapo ES valstybėmis narėmis. Valstybės narės taip pat susitarė, jog ieškiniai ir priešieškiniai, pareikšti 
arbitražo procesuose, galės būti pareikšti nacionaliniuose teismuose, juos atsiėmus arbitraže. Susitarimas ratifikuotas 

Lietuvos Respublikos 2021 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIV-476, skelbtas 2020 m. gegužės 29 d. ES oficialiajame 

leidinyje L169, Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2021 m. rugsėjo 4 d. 

27. 2020 m. liepos 23 d. ieškovė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, ieškiniu prašydama priteisti jai 240 703 696 Eur 

žalos atlyginimą iš atsakovų bendrovės „Veolia Environnement S. A.“, bendrovės „Veolia Energie International S. 

A.“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“, UAB „ICOR“, A. J., L. S. ir A. Z..  

28. 2020 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartimi atsisakė priimti 

ieškovės ieškinį. 
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29. 2021 m. kovo 9 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi panaikino minėtą Vilniaus apygardos teismo 2020 m. 

rugpjūčio 6 d. nutartį ir grąžino ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti šiam teismui iš naujo. 

 

Dėl šiai bylai aktualaus teisinio reguliavimo ir ESTT praktikos  

 

30. CPK 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą 

dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. 

31. CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios 
susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui. CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte reglamentuota, jog teismas 

pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui.  

32. Lietuvos Respublikos konstitucinio akto dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje (toliau – ir 

Konstitucinis aktas) 1 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe narė, dalijasi 

ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, 

numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės 

įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis. 

33. Konstitucinio akto 2 punkte nustatyta, jog Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos 

teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės 

normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus 

ir kitus teisės aktus. 

34. SESV 267 straipsnyje įtvirtinta, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti 
prejudicinį sprendimą dėl Sutarčių išaiškinimo (a punktas). 

35. Jau minėta, kad ESTT Didžioji kolegija 2018 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą byloje Achmea, C‑284/16. Jame 

Teisingumo Teismas išaiškino, jog SESV 267 ir 344 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jais draudžiama valstybių 

narių sudarytoje tarptautinėje sutartyje esanti nuostata, pagal kurią vienos iš šių valstybių narių investuotojas, kilus 

ginčui dėl investicijų kitoje valstybėje narėje, gali iškelti bylą pastarajai valstybei narei arbitražo teisme, kurio 

jurisdikciją ši valstybė narė privalo pripažinti. 

36. Teisingumo Teismas šį sprendimą grindė iš esmės tuo, kad: i) dvišalės investicijų skatinimo sutarties 8 straipsnio 

nustatyta tvarka sudarytas arbitražo teismas negali būti laikomas valstybės narės teismu, kaip tai suprantama pagal 

SESV 267 straipsnį, taigi jam, nepaisant galimo poreikio taikyti ES teisę, neprieinamas kreipimasis dėl 

prejudicinio sprendimo (sprendimo byloje Achmea 45 ir 49 punktai); ii) arbitražo sprendimo teisminė kontrolė gali 

būti taikoma tik tuomet, kai tai leidžiama nacionalinėje teisėje, be to, ši kontrolė yra ribota (sprendimo byloje 
Achmea 50–53 punktai). Dėl šių priežasčių ESTT padarė išvadą, kad tokios tarp valstybių narių sudarytos dvišalių 

investicijų apsaugos sutarčių sąlygos neatitinka ES teisės.  

37. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog ES teisei būdinga tai, kad ji yra kilusi iš savarankiško šaltinio, kurį sudaro 

Sutartys, kad ji yra viršesnė už valstybių narių teisę, ir tai, kad įvairios Sąjungos nuostatos yra tiesiogiai taikomos 

nacionaliniams subjektams ir pačioms valstybėms narėms. Dėl šių esminių Sąjungos teisės ypatumų susiformavo 

struktūrinis principų, normų ir tarpusavyje priklausomų teisinių santykių, siejančių pačią Sąjungą su jos 

valstybėmis narėmis ir tarpusavyje pačias valstybes nares, tinklas. Teisingumo Teismas nurodė, kad valstybės 

narės visų pirma pagal Europos Sąjungos sutarties (ESS) 4 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtintą lojalaus 

bendradarbiavimo principą savo atitinkamose teritorijose turi užtikrinti Sąjungos teisės taikymą ir jos laikymąsi ir 

šiuo tikslu, siekdamos užtikrinti pagal Sutartis ar Sąjungos institucijų aktus atsirandančių pareigų vykdymą, imasi 

bet kokių reikiamų bendrų ar specialių priemonių. Siekiant užtikrinti šios teisės sistemos ypatumų ir autonomijos 
išlaikymą, Sutartyse sukurta teisminė sistema, turinti garantuoti nuoseklų ir vienodą Sąjungos teisės aiškinimą. 

Tokiomis aplinkybėmis pagal ESS 19 straipsnį nacionaliniai teismai ir Teisingumo Teismas turi garantuoti visišką 

Sąjungos teisės taikymą visose valstybėse narėse ir iš šios teisės jos subjektams kylančių teisių teisminę apsaugą 

(sprendimo byloje Achmea 33–36 punktai). 

38. Sprendime byloje Achmea suformuluota jurisprudencija toliau plėtota kitose bylose. ESTT Didžiosios kolegijos 

2021 m. rugsėjo 2 d. sprendime byloje Komstroy, C-741/19, minėto sprendimo byloje Achmea teisinė logika dėl 

investicinių ginčų tarp dviejų valstybių narių subjektų negalimumo arbitraže pritaikyta daugiašalei tarptautinei 

sutarčiai, kurioje įtvirtinta savo turiniu panaši nuostata dėl ginčų sprendimo būdo. 

39. ESTT išaiškino, kad, nepaisant tarptautinio susitarimo, kurio dalis ji yra, daugiašalio pobūdžio, tokia nuostata, 

kaip 1994 m. gruodžio 17 d. Lisabonoje pasirašytos Energetikos chartijos sutarties (toliau – ECHS) 26 straipsniu, 

iš tikrųjų siekiama reglamentuoti dvišalius santykius tarp dviejų susitariančiųjų šalių – analogiškai kaip ir dvišalės 

investicijų sutarties nuostata, nagrinėta byloje, kurioje priimtas 2018 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Achmea. Tai 
reiškia, kad nors ECHS valstybėms narėms gali būti nustatyta pareiga laikytis joje numatytų arbitražo mechanizmų 

santykiuose su trečiųjų valstybių, kurios taip pat yra šios sutarties susitariančiosios šalys, investuotojais dėl 

pastarųjų investicijų šiose valstybėse narėse, galimybė ECHS nustatyti tokias pačias tarpusavio pareigas 

valstybėms narėms prieštarauja Sąjungos teisės autonomijos ir savitumo išsaugojimui. ESTT nurodė, kad ECHS 

26 straipsnio 2 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis netaikomas vienos valstybės narės ir kitos 

valstybės narės investuotojo ginčams dėl pastarojo investicijos pirmojoje valstybėje narėje (64–66 punktai). 

40. Galiausiai Didžiosios kolegijos 2021 m. spalio 26 d. sprendime byloje PL Holdings, C-109/20,ESTT sprendė, ar 

su ES teise yra suderinamas teisės aiškinimas, kad investicinis arbitražas tarp vienos valstybės narės investuotojo 

ir kitos valstybės narės tuo pagrindu, kad ši valstybė, sudariusi investicijų skatinimo sutartį, dalyvavo arbitražo 
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procese ir neginčydama arbitražo teismo jurisdikcijos ar kitaip konkliudentiniais veiksmais sudarė naują ad hoc 

arbitražinį susitarimą, savo turiniu atitinkantį investicijų skatinimo sutartyje esančios arbitražinės išlygos turinį. 

41. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas išaiškino, kad ad hoc arbitražiniai susitarimai, tapatūs investicijų skatinimo 

sutartyse esančiai arbitražinei išlygai, nėra galimi. ESTT pažymėjo, kad jeigu valstybė narė, kuri yra ginčo, 

galinčio būti susijusio su Sąjungos teisės taikymu ir aiškinimu, šalis, galėtų perduoti šį ginčą arbitražo institucijai, 

kurios savybės yra tokios pačios kaip numatytos negaliojančioje arbitražinėje išlygoje, įtvirtintoje tarptautinėje 

sutartyje sudarant ad hoc arbitražinį susitarimą, kurio turinys tapatus šiai išlygai, iš tikrųjų būtų apeitos iš Sutarčių, 

konkrečiai kalbant, iš ESS 4 straipsnio 3 dalies ir SESV 267 bei 344 straipsnių, šiai valstybei narei kylančios 
pareigos, kaip jos aiškinamos 2018 m. kovo 6 d. sprendime byloje Achmea. 

42. Taigi ESTT praktika aptariamoje srityje nuosekliai plėtojama ta linkme, kad investiciniai arbitražai tarp ES 

valstybių narių – negalimi.  

43. Kadangi nagrinėjamoje byloje tenkinami minėtoje ESTT praktikoje išplėtoti kriterijai, konkrečiai: i) ICSID 

arbitražas nėra valstybės narės teismas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis; ii) ICSID arbitražo 

sprendimui netaikoma ES teismų kontrolė; iii) Achmea argumentacija tarp valstybių narių taikoma daugiašalių 

tarptautinių sutarčių aspektams, kurie sukuria analogiškus padarinius investicijų skatinimo sutartims, nekelia 

abejonių, kad sprendimo Achmea byloje ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) taikomas ir 

šiai bylai. 

44. Atsižvelgiant į tai, kad bylos tarptautinis teismingumas vertinamas bylos iškėlimo metu (CPK 782 straipsnis, 

mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) 781 straipsnio 1 dalis), toliau reikia nagrinėti; i) kuris 

faktas (sprendimo byloje Achmea įsiteisėjimas, Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių 
investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo įsigaliojimas Lietuvai ar kt.) yra teisiškai reikšmingas sprendžiant šioje 

byloje kilusį klausimą; ii) ar šis faktas egzistavo bylos iškėlimo metu.  

 

Dėl ESTT prejudicinių sprendimų galiojimo laiko atžvilgiu ir Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių 

dvišalių investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo teisinės reikšmės 

 

45. ESTT, pasisakydamas dėl šio teismo sprendimų galiojimo laiko atžvilgiu, yra išaiškinęs, kad pagal nusistovėjusią 

teismo praktiką Sąjungos teisės normos išaiškinimu, kurį Teisingumo Teismas pateikia vykdydamas 

SESV 267 straipsniu jam suteiktus įgaliojimus, paaiškinama ir prireikus patikslinama šios normos reikšmė ir 

apimtis, kaip ji turi arba turėjo būti suprasta ir taikoma nuo jos įsigaliojimo momento. Išaiškintą normą pats 

teismas gali ir turi taikyti net tiems teisiniams santykiams, kurie atsirado ir buvo užmegzti prieš priimant 
sprendimą dėl prašymo išaiškinti, jei, be to, įvykdytos sąlygos, leidžiančios kompetentinguose teismuose pareikšti 

ieškinį dėl šios normos taikymo (žr., be kita ko, 1988 m. vasario 2 d. sprendimo byloje Blaizot ir kt., C-24/86, 

27 punktą; 2006 m. sausio 10 d. sprendimo byloje Skov ir Bilka, C-402/03, 50 punktą ir 2013 m. kovo 21 d. 

sprendimo byloje RWE Vertrieb, C-92/11, 58 punktą). 

46. Vadinasi, Teisingumo Teismas tik išimtiniais atvejais ir taikydamas bendrąjį teisinio saugumo principą, kuris yra 

Sąjungos teisės sistemos dalis, gali apriboti visų suinteresuotų asmenų galimybę pasinaudoti jo išaiškinta norma 

ginčijant sąžiningai nustatytus teisinius santykius. Kad būtų galima nuspręsti dėl tokio apribojimo, turi būti 

tenkinami du esminiai kriterijai, t. y. suinteresuotų asmenų sąžiningumas ir didelių sunkumų rizika (žr., be kita ko, 

minėto sprendimo byloje Skov ir Bilka 51 punktą ir minėto sprendimo byloje RWE Vertrieb 59 punktą) (žr. 2013 

m. gruodžio 19 d. sprendimo byloje Vent De Colère  ir kt., C‑262/12, 39 ir 40 punktus). 

47. Šis teisės aiškinimas patvirtintas minėto sprendimo byloje PL Holdings 58–60 punktuose, be kita ko, pažymint, 
kad Teisingumo Teismo, remiantis SESV 267 straipsniu, pateikto Sąjungos teisės nuostatos išaiškinimo poveikio 

laiko atžvilgiu ribojimas gali būti nustatytas tik pačiame sprendime, kuriame pateikiamas prašomas išaiškinimas, 

(61 punktas) ir pabrėžiant, kad ESTT 2018 m. kovo 6 d. sprendimo byloje Achmea poveikio laiko atžvilgiu 

neapribojo (64 punktas). 

48. ESTT 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendime byloje Budějovický Budvar, C-478/07, pažymėjo, kad dviejų valstybių narių 

sudaryto tarptautinio susitarimo nuostatos negali būti taikomos santykiuose tarp tų dviejų valstybių, jei paaiškėja, 

kad jos prieštarauja ES sutartims (98 punktas). 

49. Atitinkamai, kadangi SESV 267 straipsnis (EB sutarties ex 234 straipsnis) ir 344 straipsnis (EB sutarties ex 292 

straipsnis) Lietuvos Respublikai tapo privalomi ir taikomi nuo įstojimo į ES dienos (t. y. 2004 m. gegužės 1 d.) 

(2003 m. balandžio 16 d. akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos 

Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, 

Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos 
Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 2 straipsnis), nuo šios dienos Lietuvai tapo nebegalimas investicinių ginčų 

sprendimas su kitų valstybių narių investuotojais investiciniame arbitraže. Ši idėja, be kita ko, atsispindi ir 

Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo 4 straipsnio 1 dalyje.  

50. Taigi nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos su kitomis valstybėmis narėmis sudarytose investicijų 

skatinimo sutartyse esančios sąlygos dėl investicinio arbitražo negalėjo sukelti pageidaujamų teisinių padarinių – 

galiojanti oferta spręsti ginčus arbitraže neegzistavo ir negalėjo būti akceptuota – tokiu pagrindu investicinis 

arbitražas vykti negalėjo. Kadangi šios nuostatos išplaukia tiesiogiai iš SESV ir jos normas išaiškinančios ESTT 

praktikos, susitarimo dėl investicinių sutarčių nutraukimo įsigaliojimo statusas šioms išvadoms neturi įtakos. 

Kitaip tariant, arbitražo pagal nurodytus arbitražinius susitarimus negalimumą dėl išaiškintų Europos Sąjungos 
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teisės aktų normų taikymo ypatybių lėmė ne valstybių narių sutartis, kuri, be kita ko, ir yra skirta aptariamam 

ESTT sprendimui įgyvendinti, o pats Teisingumo Teismo sprendimas byloje Achmea. Pirmosios ir apeliacinės 

instancijos teismams priimant procesinius sprendimus šioje byloje ESTT sprendimas byloje Achmea galiojo, todėl 

atmestini atsakovių kasacinio skundo argumentai dėl to, kad apeliacinės instancijos teismas pritaikė neįsigaliojusią 

sutartį.  

51. Tos pačios išvados darytinos ir dėl argumento, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo metu dvišalė 

investicijų skatinimo sutartis dar nebuvo nutraukta – visų pirma, minėtos sutarties nutraukimas dėl nurodytų 

priežasčių buvo tik sprendimo byloje Achmea byloje pasekmė. Net ir nenutraukus sutarties, SESV 267 ir 344 
straipsnių aiškinimas, nustatantis tokių arbitražų, koks vyksta nagrinėjamu atveju, draudimą, bylos nagrinėjimo 

pirmosios instancijos teisme metu jau egzistavo. Paaiškėjus, kad dviejų valstybių narių tarptautinė sutartis 

prieštarauja ES teisei, ji negali būti taikoma (žr. šios nutarties 48 punkte cituojamą ESTT sprendimą byloje 

Budějovický Budvar). Taigi šiuo atveju aptariama Lietuvos ir Prancūzijos tarptautinės sutarties nuostata dėl 

investicinio arbitražo negalėjo būti taikoma įsiteisėjus ESTT sprendimui byloje Achmea. 

52. Kadangi, minėta, ESTT išaiškinus ES teisės aktą, laikoma, kad jis turėjo būti taip aiškinamas nuo jo priėmimo 

(Lietuvos, kaip vėliau į ES įstojusios valstybės, atveju – nuo narystės Europos Sąjungoje – 2004 m. gegužės 1 d.), 

laikytina, kad Lietuvos Respublikos oferta investuotojui negaliojo nuo šios datos ex lege (pagal įstatymą), o ši 

aplinkybė paaiškėjo ESTT pateikus SESV 267 ir 344 straipsnių išaiškinimą sprendime byloje Achmea. Dėl šios 

priežasties teismas nesutinka su UAB „ICOR“ kasaciniame skunde nurodytu argumentu, jog Lietuvos Respublika 

vienašališkai atšaukė arbitražinį susitarimą.  

53. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus ir cituotą ESTT praktiką, kasacinis teismas konstatuoja, kad Lietuvos 
apeliacinis teismas, 2021 m. kovo 9 d. nutartimi panaikindamas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 

teisėjų kolegijos 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą grąžindamas pirmosios instancijos 

teismui nagrinėti iš naujo, teisingai taikė proceso teisės aktus, reglamentuojančius teismo pareigas sprendžiant dėl 

šalių nukreipimo į arbitražą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas.  

54. Pažymėtina, kad išvada, jog nagrinėjamoje situacijoje neegzistuoja galiojantis arbitražinis susitarimas, per se 

nelemia išvadų dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos nagrinėti šią bylą. Kadangi civilinės bylos teismingumas 

konkrečios valstybės teismui (tarptautinė jurisdikcija) yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į 

teismą, o nagrinėjama byla pasižymi užsienio elementu, šis klausimas turi būti vertinamas pagal taikytinus 

tarptautinės jurisdikcijos klausimus reglamentuojančius teisės aktus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. 

gruodžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016. Teismų praktika. 2016, Nr. 46, p. 212–230, jos 

59–61 punktus). 
55. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės šios bylos išnagrinėjimui, 

todėl teismas dėl jų nepasisako.  

 

Dėl kreipimosi į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo 

 

56. Vadovaujantis SESV 267 straipsnio 1 dalimi, Teisingumo Teismas priima prejudicinius sprendimus dėl Sutarčių 

aiškinimo ir Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus 

nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas 

teismine tvarka, tas teismas kreipiasi į Teisingumo Teismą (SESV 267 straipsnio 3 dalis). 

57. CPK 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas, kuris yra galutinė instancija nagrinėjamoje byloje ir kuriam 

taikant Europos Sąjungos teisės normas iškilo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, 
privalo prašyti kompetentingos Europos Sąjungos teisminės institucijos prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos 

teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Galutinės instancijos teismo pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą 

pagal SESV 267 straipsnio 3 dalį nėra absoliuti.  

58. Viena iš šios pareigos išimčių – acte éclairé doktrina, taikytina tais atvejais, kai atitinkamu klausimu ESTT jau yra 

pateikęs išaiškinimą.  

59. Šiuo atveju ginčo klausimais ESTT yra pateikęs išaiškinimų ir šio teismo praktika yra aiški: Teisingumo Teismas 

byloje Achmea nusprendė, kad investiciniai arbitražai ES viduje pagal valstybių narių sudarytas tarptautines 

sutartis nėra galimi. Byloje Komstroy šis teismas plėtojo šią praktiką, nurodydamas, jog Achmea bylos ratio 

decidendi aktualus ir tarptautinių daugiašalių sutarčių atveju, o byloje PL Holdings pasisakė dėl ESTT išaiškintų 

normų taikymo laiko atžvilgiu.  

60. Atsižvelgdama į ESTT išaiškinimus ir šio teismo praktikai esant aiškiai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra 

poreikio kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo, o kasacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo priešingai 
išvadai. 

 

Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša 

 

61. Kartu su kasaciniu skundu gautas atsakovių UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovė „Veolia 

Energie International S. A.“ prašymas pripažinti nevieša visą civilinės bylos medžiagą. Atsakovės šį prašymą 

grindžia siekiu sustabdyti konfidencialių dokumentų sklaidą ne ICSID arbitražo proceso dalyviams, be kita ko, ir 

šios bylos dalyviams UAB „ICOR“, A. J., L. S. ir A. Z.. Įvertinusi prašymą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra 

faktinio ir teisinio pagrindo jį tenkinti. Visų pirma, sprendžiant iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 
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iki kasacinių skundų priėmimo kasaciniame teisme prašoma pripažinti nevieša bylos medžiaga jau tapo žinoma 

kitoms šalims (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Tuo tarpu kasaciniame teisme jokie nauji įrodymai, sprendžiant 

aktualius teisės taikymo klausimus, nebuvo priimti ir prijungti prie kasacinės bylos. Taip pat pabrėžtina, kad 

nagrinėjamu atveju palikus apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą, ieškinio priėmimo klausimas bus 

sprendžiamas iš naujo. CPK 10 straipsnio 2 dalies nuostatos suponuoja išvadą, kad atsakovių prašymas dėl bylos 

medžiagos pripažinimo nevieša gali būti sprendžiamas tik tuo atveju, jeigu teismas nuspręs iškelti civilinę bylą ir 

joje priims procesą užbaigiantį procesinį sprendimą. Vadinasi, nagrinėjamu atveju nesant iškeltai civilinei bylai ir 

joje nepriėmus galutinio sprendimo ar procesą užbaigiančios nutarties, kasacinis teismas neturi teisinio pagrindo 
spręsti dėl atsakovių prašymo iš esmės (CPK 10 straipsnio 2 dalis). 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo 

 

62. Kasacinis teismas patyrė 47,76 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2022 m. sausio 3 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).  

63. Kasaciniam teismui palikus nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria panaikintas pirmosios instancijos 

teismo procesinis sprendimas ir ieškinio priėmimo klausimas perduotas šiam teismui nagrinėti iš naujo, šalių 

patirtų bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui kartu su kitų 

bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, atsižvelgiant į galutinį bylos išnagrinėjimo rezultatą (CPK 93, 96 straipsniai). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi, 

 

n u t a r i a : 

 

Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą. 

Netenkinti atsakovių UAB „Vilniaus energija“, UAB „Litesko“ ir bendrovės „Veolia Energie International S. 

A.“ prašymo pripažinti bylos medžiagą nevieša. 

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. 

 

Teisėjos Goda Ambrasaitė-Balynienė 

Gražina Davidonienė 
Dalia Vasarienė 
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TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA 

 
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius,  

tel. (8 5)  266 2984, faks. (8 5)  262 5940, el. p. rastine@tm.lt, https://tm.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  2022-01-26 Nr. 21-34592 

Į 2021-12-29 Nr. 3-2251 
 

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

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

PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pagal kompetenciją išnagrinėjusi derinimui 

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

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

projektą (toliau – Įstatymo projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 6  ir 7 dalimis dėstomos sąvokos „Šilumos kintamosios 

dalies pajamų lygis“ ir „Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis“ yra neinformatyvios ir iš esmės 

apibrėžiamos identiškai. Naudojami apibrėžimams atskirti žodžiai „kintanti“ ir „pastovi“ 

neatskleidžia esmės, įvertinant tai, kad tiek vienas, tiek kitas pajamų lygis pagal apibrėžimą 

„koreguojamas kasmet“. Esminiai sąvokų skiriamieji bruožai turėtų būti aiškiai atskleisti pačiame 

įstatyme, o šių pajamų lygių nustatymo principai, sudedamosios dalys, tarpusavio santykis ir 

santykis su šilumos baziniu lygiu turėtų būti aiškiai apibrėžti Įstatymo projekte. 

2. Įstatymo projekto 2 straipsnio 9 dalimi dėstoma sąvoka „Šilumos bazinis pajamų lygis“ 

apima ir terminą, kuris neturėtų būti sąvokos apibrėžimo bet turėtų būti reguliacinių normų turinio 

dalyku. Be to, toks termino apibrėžimas kelia suderinamumo su Įstatymo projekto 2 straipsnio 6  ir 

7 dalimis daromais pakeitimais, kurie numato, kad abi Šilumos bazinio pajamų lygio sudedamosios 

dalys koreguojamos kasmet, klausimą. 

3. Iš Įstatymo projekto 5 straipsniu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą (toliau – 

Įstatymas) papildančio 83 straipsnio 8 dalies nuostatos nėra aišku, kokios (jei iš viso jos yra) yra 

savivaldybės administracijos įpareigojimo šilumos tiekėjui nevykdymo pasekmės.  

Siūlytina įvertinti, ar neturėtų būti tikslinama ir Įstatymą papildančio 181 straipsnio 12 

dalis, nurodant, kokias pasekmes sukelia Tarybos motyvuoto sprendimo - įpareigojimo vykdyti 

garantinį šilumos tiekimą – nevykdymas. Analogiškai ir dėl Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 

nuostatų. 

4. Siūlytina įvertinti, ar nebūtų tikslinga tikslinti keičiamo Įstatymo 101 straipsnio 3 dalies 

paskutinį sakinį, nurodant, kokį „kitokį“ šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdą tokioje šilumos 

tiekimo sistemoje gali nustatyti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.  

5. Įstatymo projekto 11 straipsniu dėstomo 181 straipsnio 5 dalyje numatoma absoliuti 

garantinio šilumos tiekėjo teisė naudoti visą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą 

(neapibrėžta kieno valdomą), reikalingą garantiniam šilumos tiekimui. Ta apimtimi, kiek kalbama 

apie kitų asmenų nuosavybės naudojimą, Įstatyme turėtų būti aiškiai apibrėžtos tokio turto 

naudojimo sąlygos, taip pat ir atlyginimo už tokio turto naudojimą sąlygos ir tvarka. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ea4c17917ed211ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:rastine@tm.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=178653fd-28a7-472f-8684-23783406dbd3
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6. Abejotinos Įstatymo 181 straipsnio 8 dalies nuostatos ta apimtimi, kiek apima ir 

sutartyse nustatytą kainą, kadangi atsiranda kolizija su 15 dalies nuostatomis. Siūlytina šias 

nuostatas suderinti tarpusavyje. 

7. Įstatymo 20 straipsnio 2 ir 5 dalyse minimos Tarybos nustatytos sankcijos. Asmenims 

taikytinos sankcijos yra išimtinai įstatymo reguliavimo dalykas, todėl Taryba negalėtų 

savarankiškai nustatyti sankcijų, o galėtų tik taikyti įstatyme apibrėžtas sankcijas. 

8. Iš Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies pirmojo sakinio pakeitimo nėra aišku, kodėl vartotojai 

kasmet neturėtų būti informuojami ir apie karšto vandens dedamąsias (taip, kaip galiojančio 

Įstatymo nuostatose). Iš galiojančio Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies antrojo sakinio darytina išvada, 

kad kalbama tiek apie šilumos, tiek ir apie karšto vandens kainų dedamųjų įsigaliojimo laiką, tačiau 

Įstatymo projektu keičiant šį sakinį, nurodoma tik šilumos kainų įsigaliojimo terminą. Siūlytina 

įvertinti šio keitimo pagrįstumą. Šiuo aspektu peržiūrėtinas ir Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 

keitimas.  

9. Keičiamame Įstatymo 32 straipsnyje vartojamos įvairios sąvokos „šilumos pajamų 

lygis“, „šilumos metinis pajamų lygis“, „šilumos metiniai pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų 

lygiai“, „vienas šilumos pajamų lygis“, tačiau šios sąvokos nėra paaiškinamos, todėl Įstatymo 32 

straipsnyje, reglamentuojant šilumos kainodarą, nėra aišku, apie kokias šilumos kainas konkrečiu 

atveju kalbama. Siūlytina šiuo aspektu peržiūrėti ir tikslinti Įstatymo projekto nuostatas. Įstatymo 

32 straipsnio 7 dalies paskutiniame sakinyje lieka neapibrėžta, per kiek laiko turi būti priimtas 

Tarybos sprendimas. Tai turėtų būti įstatyminio reguliavimo dalykas. 

10. Tikslintinas keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 13 dalies trečiasis sakinys, kuriame 

nurodoma, kad „savivaldybės taryba per 30 darbo dienų nustato šilumos kainų dedamąsias“, 

kadangi Įstatymo projekte šilumos kainų dedamosios keičiamos į šilumos pastoviosios ir 

kintamosios dalių pajamų lygius.  

11. Įstatymo 32 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad vartotojų teises ginančios organizacijos 

yra kviečiamos dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas. Įstatymo projekte šios nuostatos 

atsisakoma, tačiau nėra pagrindžiamos atsisakymo priežastys.  

12. Įvertinant teisėtų lūkesčių apsaugos principą, Įstatymo projektu siūlomos naujos 

Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos turėtų būti taikomas tik tais atvejais, kai 

finansavimas buvo gauto po pakeitimų įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projektas turėtų 

būti pildomas baigiamosiomis nuostatomis. 

13. Teisės technikos ir redakcinės pastabos perduotos rengėjams darbo tvarka. 

 

 

 

Teisingumo ministrė 

 

Evelina Dobrovolska 

 

 

 

 

Sandra Vasiulytė-Maliaukė, tel. 8 5 266 2951, el. p. sandra.vasiulyte@tm.lt 

Simas Grigonis, tel. 8 5 266 2919, el. p. simas.grigonis@tm.lt 

 

mailto:sandra.vasiulyte@tm.lt
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TN: tn  

 
VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

 
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044. 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

El. p. info@enmin.lt 

     2022-01-25         Nr. 4E-1735 

 

 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemę gavo derinti Lietuvos Respublikos 

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

pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektą Nr. 21-34591 (toliau – 

Įstatymo projektas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „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 projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui“ projektą Nr. 21-34591 (toliau – Projektas Nr. 21-34591). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją įvertinusi 

gautus derinti projektus, informuoja, kad Projektui Nr. 21-34591 pastabų ir pasiūlymų neturi, tačiau 

teikia Įstatymo projektui šias pastabas ir pasiūlymus. 

0. Įstatymo projekto 12 straipsnyje išdėstytame keičiamo Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) 20 straipsnyje 1 dalyje numatyta, kad 

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.  

Atsižvelgiant į tai, kad keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje aptarti 

šilumos punktų įrenginių remonto darbai bus atliekami ne iš šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros (eksploatavimo) tarifo, taigi, už tokio pobūdžio darbus vartotojai privalės mokėti 

papildomai, siekiant užtikrinti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, siūlytina papildyti 

Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, numatant, jog šilumos punktų įrenginių remonto darbų 

atlikimo sąlygos turi būti aptartos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo su vartotojais sudaromose 

šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse. Taip pat, siekiant užtikrinti aukštą 

šilumos vartotojų interesų apsaugą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, 

tikslinga Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį patikslinti, nurodant, jog tais atvejais, kai 

šilumos punktas nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims, šilumos punktų įrenginių 

remonto darbų, 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, (t. y., už kuriuos vartotojai privalės apmokėti papildomai) atlikimo sąlygos 

turėtų būti numatytos trečiųjų asmenų ir namo butų ir kitų patalpų savininkų ar jų įgalioto asmens 

sudarytose sutartyse.  

2. Pagal Įstatymo projekto 15 straipsnyje siūlomą Šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnio 3 

dalies pakeitimą, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir (ar) 

atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto įrenginius, išmontuoti šilumos punkto 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6788abd17ddc11ecb2fe9975f8a9e52e
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įrenginiai galės būti neišperkami ir grąžinami šilumos punkto savininkui, jeigu šilumos punkto 

įrenginių grąžinimas numatytas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse 

sąlygose. Taigi, vadovaujantis Įstatymo projekto 15 straipsnyje siūloma įtvirtinti nuostata, 

sprendimą dėl atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name esančio šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims priklausančio šilumos punkto išpirkimo ir 

grąžinimo šilumo punkto savininkui, visais atvejais vienašališkai priims šilumos tiekėjas, 

išduodamas technines sąlygas.  

Įvertinus aukščiau aptartą siūlomą įtvirtinti reguliavimą, visų pirmiausia pastebėtina, jog 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra gavusi daugiabučių namų savininkų bendrijų 

nusiskundimus, kad vykdant daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą), šilumos tiekėjas 

išduotose projektavimo sąlygose įrašo reikalavimą išpirkti šilumos punktą ar išspręsti nuosavybės 

klausimą su šilumos tiekėju, nors vykdant namo atnaujinimą (modernizavimą) yra numatyta įrengti 

naują šilumos tiekimo sistemą ir naują šilumos punktą. Tokiu būdu, šilumos vartotojai, kurie yra 

silpnesnė šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalis, atsiduria mažiau palankesnėje 

padėtyje bei yra priversti priimti jiems primetamas stipraus kontrahento (šilumos tiekėjo) sąlygas 

(pavyzdžiui, reikalavimą išpirkti šilumos punktą) nors tokie reikalavimai dažnai neatitinka faktinės 

situacijos. 

Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, 

namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, 

investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, yra numatomos daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 

atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name esančio šilumos punkto atnaujinimas 

(modernizavimas) ar keitimas turi būti numatytas ir pagrįstas investicijų skaičiavimais minėtame 

investicijų plane, todėl, siūlytina Įstatymo projekto 15 straipsnyje numatomą Šilumos ūkio įstatymo 

24 straipsnio 3 dalies pakeitimą išdėstyti taip: 

„Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų 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 daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane yra numatytas šilumos punkto įrenginių 

keitimas“. 

 

 

Direktorė      Neringa Ulbaitė 
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TN: tn  
Projekto lyginamasis variantas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 8
2
, 8

3
 IR 18

1
 STRAIPSNIAIS  

ĮSTATYMAS 

2022  m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 
1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

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

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

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

0. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto 

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

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

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

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„4. Atliekinė šiluma –  pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudota šilumos energija. Pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų 

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

pasklistų ore arba vandenyje.“ 
3. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi: 

„10
1
. 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: 

„10
2
. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos tiekėjo, kai 

šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.“ 

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

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

šilumos karštam vandeniui ruošti įsigijimas bei karšto vandens pardavimas karšto vandens vartotojams.“ 
6. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos 
efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), 

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

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

perkamos šilumos kainų pokytį.   
Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama kasmet 

pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

7. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais 

ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams. 
Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis – pastovi šilumos bazinio pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama kasmet 

pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

8. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios 

institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis  reglamentuotos vidutinės vidaus 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/454a57e0688211ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-zr2301nws
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patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro 

temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų 
šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina galimybę vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą 

individualiai.“ 

9. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios 

šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo 

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

principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį 
pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. 

Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė 

arba dvinarė.  
Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų laikotarpiui nustatytas pajamų lygis, sudarytas iš 

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

patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

10. Pakeisti 2 straipsnio 37 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„37. Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę šilumos 

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

kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 
11. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

vandeniui gaminti, ruošti, perduoti, vartoti transportuoti ar kaupti.“ 
12. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

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

teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos įrenginiai, tenkinant šilumos 
vartotojų poreikius mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo 

poveikio aplinkai.“ 

13. Pakeisti 2 straipsnio 53 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„53. Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios  ir kintamosios dedamųjų 

dalių, mokamų euro centais už kilovatvalandę.“ 

 
3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 
specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir 

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

savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. 

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

aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 

3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 
vartotojams mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio 

aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo, 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir 
urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais 

kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. 
Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir 

pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar 

kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius 

sprendimus, būtina įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo 

galimybes ir palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų 

šilumos poreikius. 

4. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios šilumos, 
elektros, dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų teises ginančios 
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organizacijos. Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti 

vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Elektros, geoterminės energijos ir kiti 
ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje.  

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

į šilumos ūkio priemones, Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane, savivaldybės 

strateginiame šilumos ūkio plėtros plane ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus, taip pat šilumos 

gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, 

aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti 

atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų 
įsigaliojimo. 

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

ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar teritorijų planavimo 
dokumentai neatitinka šilumos ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų planavimo dokumentai taikomi 

tiek, kiek neprieštarauja šioms priemonėms.“  

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 8
2
 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 

„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; 

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.“ 
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5 straipsnis. Įstatymo papildymas 8
3
 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 
„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 technologinio neutralumo principo, 

prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms technologijoms; 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

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

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimui, 

efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

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

kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros tinklus;  

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

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

perspektyvoje.  

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

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

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

panaudojamas paklausos valdymas, perteklinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 

išteklių energijos kaupimas, taip pat įvertinti, ar naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir 

ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami 

informaciją skirstomųjų tinklų operatoriams. Šilumos tiekėjai vertinimo rezultatus pateikia ir (ar) 

panaudoja rengdami dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. 

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

pagrįstas prielaidas apie šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

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

savivaldybės administracijos direktoriumi. 

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

konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais šilumos tiekimo sistemos naudotojais ir paskelbia 

savivaldybės interneto svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

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

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

administracijos prašymu šilumos tiekėjas privalo iš dalies pakeisti savo dešimties metų laikotarpio 

šilumos ūkio plėtros planą, jeigu jame neatsižvelgta į savivaldybės nurodytus investavimo poreikius, 

kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, arba jeigu dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

planas nesuderintas su Nacionaliniame pažangos plane nustatytais valstybės energetikos politikos 

strateginiais tikslais ir (arba) pažangos uždaviniais ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis 

šilumos ūkio priemonėmis, taip pat nesuderintas su Nacionaliniu energetikos ir klimato srities 

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

įstatymo 1 straipsnyje nurodytais tikslais.  

8. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plano 

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

šilumos ūkio plėtros plano nevykdantį šilumos tiekėją savivaldybės administracija įpareigoja jį 

vykdyti.“ 

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 
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Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

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

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

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

panaikintas licencijos galiojimas ir šis šilumos tiekėjas negali vykdyti šilumos tiekimo, šilumos tiekimą 

vykdo šio įstatymo 18
1
 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, 

vadovaudamasis šio įstatymo 18
1
 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 18
1
 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.“ 
 

7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

0. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina 

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

atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, 

superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos 

supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, 

prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) 
superkamas šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti 

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

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas 
šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos 

energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje 
užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus 

bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.“ 

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

„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) tiesiogiai susijusiems su šilumos gamyba ir 

tiekimu įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos 

finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos 
uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės 

dotacija ar subsidija. Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos 

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

bazinio pajamų lygio nustatymo.“  
 

8 straipsnis. 10
1
 straipsnio pakeitimas 

0. Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 
„3. Vadovaujantis šilumos aukciono rezultatais, šiluma gaminama ir (ar) superkama neviršijant 

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

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

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

šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys 

atliekas, ir superkamas atliekinės šilumos kiekis neviršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikio 

atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje,  Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne didesnę 

kainą, negu šilumos tiekėjo Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos 

sąnaudos. Jeigu konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys 

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



 

55 

viršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį, Taryba gali nustatyti kitokį šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo būdą tokioje šilumos tiekimo sistemoje.“ 

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

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

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

deginantys atliekas; 

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

energijos išteklius arba deginantys atliekas; 
3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys 

atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 
54) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

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

76) iškastinio kuro katilinės.“ 

 
9 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–
pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo pasirinktą 

šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų 
elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

taikomas šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Jeigu 

šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir 

patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios 

nuosavybės teise šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens tiekėjas 

yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso daugiabučio 

namo savininkams, Vartotojai vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

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

karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo 
karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo 

karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, vartotojai su atitinkamais tiekėjais 
sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš 

atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio namo Nupirkto nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal 

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginius, rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį 

vandenį karštam vandeniui ruošti tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo 

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

pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams 

parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį 
pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo 

sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis 

gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo 

prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto 
vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto 

vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Daugiabučio namo vartotojams karšto vandens tiekėju pasirinkus 

šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas vykdomas pagal šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas 

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

vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas.“ 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 18
1 
straipsniu 

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu: 
„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. 

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

susijusią apskaitą.“ 

 

12 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas   

Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 
„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

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

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

punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 
tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto 

įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos 

punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir 

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų 

sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 
(eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų 

interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, 
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo 

naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos 
sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo 

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

sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius privalo pateikti  

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) daugiabučio namo šildymo 

ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus, numatytus Šilumos tinklų ir 

šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse. Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai yra neatskiriama daugiabučio 

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

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

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

subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų 

bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi 

organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto 

darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 

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

tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus 
atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar 

daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kartu su šioje dalyje 

nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos 

suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 

sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus 

duomenis, teikia juos ataskaitas pastato savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų 

jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, 

pagal kompetenciją rengia. Rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir 

teikia juos pastato savininkui ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Pastato 
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savininkas ir (ar) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nustato būtinas 

priemones dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir 

efektyvumo didinimui užtikrinti. Šioms priemonėms užtikrinti gali būti panaudojamos namo 

bendraturčių kaupiamosios lėšos. Taryba, vykdydama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

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

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pateiktas ataskaitas, nustatytų priemonių dėl privalomųjų reikalavimų 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo didinimui užtikrinti pagrįstumą 

ir vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti Tarybos nustatytas sankcijas. 
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą 
kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 

pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir pateikia jį šilumos tiekėjui. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) neparengus pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų naujam šildymo naujam šildymo sezonui gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 

Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba. 
4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba 
nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos ministerija susitarimą dėl 

energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia naujas energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems mažiau kaip 5 000 prijungtų 
vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh šilumos, taip pat tais atvejais, kai 

atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris 

gyvena tame pastate.  
54. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

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

pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir 
karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo 

sutartys sudaromos atskirai.  

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

institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus 
dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Taryba. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams 

tvarką ir formą nustato Taryba. Taryba, gavusi pranešimą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos vartojimo, gali atlikti neplaninį to daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus nustatytiems reikalavimams 

gali įpareigoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti 

nustatytus reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 

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

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo 
buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Kol šalys sudaro individualias  sutartis, šilumos tiekėjo ir (ar) 

 karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius 

reglamentuoja šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos ir 

karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos, kurias 

tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Kai šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra ir 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, šilumos pristatymo buitiniams šilumos 

vartotojams sutartis ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis 

nesudaroma.“ 

 

13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 



 

59 

„22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų 
teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų 

pakeitimus. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 
nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą šilumos 

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

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

pajamų lygis ir šilumos kintamosios dalies pajamų lygis bei Kainų kainos dedamosios įsigalioja nuo kito 
mėnesio pirmos dienos.“ 

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

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 dienos viešai 
informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos 

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

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

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

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

ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. 

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

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-

balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi 
būti skelbiami energetikos ministro nustatyta tvarka. 

6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių išteklių 

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

metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams 

pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

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

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 
sistemos privalomuosius reikalavimus. 

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

karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą organizuoja pastato savininkai ir (arba) 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Šilumos tiekėjas informuoja pastato 

savininkus ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojus apie neefektyviai šilumą 

vartojančius daugiabučius namus.  
3. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja Taryba. Taryba, nustačiusi, kad 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, priima sprendimą, įpareigojantį daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytoją vykdyti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

pertvarkymą, kuris turi būti įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto 

sprendimo. 

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

galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos pertvarkymas pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo, 

panaudojant daugiabučio namo bendraturčių kaupiamąsias lėšas, ir turi gali būti remiamas Vyriausybės 

nustatyta tvarka.“ 

 

15 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

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

„24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 
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1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais 

disponuoja bendrosios nuosavybės teise arba pagal susitarimą su jo savininku. 
2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų 
šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

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

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

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

nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir (ar) 

atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemą, išmontuoti šilumos punkto įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos 

punkto savininkui, netaikant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių 

grąžinimas numatytas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse sąlygose, šių 

įrenginių vietoje sumontuojant daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise 

valdomus šilumos punkto įrenginius.“ 

 

16 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„5) derinti su licenciją išdavusia institucija  savivaldybės administracija valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai savivaldybės institucijai informaciją apie 

jų vykdymą;“. 
 

17 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„32 straipsnis. Šilumos kainodara 
1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos 

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

pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti 
centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu 

jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) 
šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto 

vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) 

karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir 

kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar 
karšto vandens kainas. Į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios 

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

leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo 
metodikoje nustatyta tvarka. 

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

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

naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per energijos išteklių biržą 
ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos 

kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios 

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

savo nustatyta tvarka, nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, 
sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) 

gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių 

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

nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 
5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal šilumos 

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

vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir 
apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 
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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 

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 
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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; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir 
šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens galutines kainas. 

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

nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus apie 

naujas geriamojo vandens kainas įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos. 
18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio 

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

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

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

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos 
sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens 

faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos 

skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. 

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

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

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

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

atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos tiekėjo būtinomis pagrįstomis, 

valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių 

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

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

bei apskaitos sąnaudomis. Minėtoms sąnaudoms taikomos veiklos efektyvumo užduotys, nustatytos 

vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos 

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

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

sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens 

sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant 

šilumos kainas Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

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

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

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

Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, kaina neribojama. Kitoms biokuro rūšims, 

kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto 

vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 
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reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą, kurią nustato Taryba. 

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

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

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

objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir 

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

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

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

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

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

subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo 

turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar šio straipsnio 19 dalyje numatytu atveju įmonės 

įstatuose nustatyta tvarka. 

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

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

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

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

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

galiojimo pabaigos) teikia Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos bazinio pajamų lygio projektą. 

Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų teikia Tarybai pagrįstas pastabas dėl 

šilumos bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų lygio 

projektą ir savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų negavusi, nustato šilumos 

bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.  

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

ilgalaikiu laikotarpiu didinti šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumą, užtikrinti šilumos 

tiekimo saugumą, inovacijas ir atlikti susijusius mokslinius tyrimus. Šilumos tiekimo įmonių pelnas 

yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, o po to reinvestuojamas, jei finansinio pajėgumo vertinimo 

metu nustatoma, kad pelnas yra mažesnis, nei žemutinė Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo 

reikšmė. Šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo laikotarpiu šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi 

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

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

įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto planus.  

10. Savivaldybių tarybos nustato: 

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

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių pajamų lygio 

galiojimo metais, Tarybai nustačius šilumos bazinį pajamų lygį, savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 

30 darbo dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio 

galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos metinio pajamų 

lygio pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato 

šilumos metinį pajamų lygį; 

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

koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus. 

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

kainų nustatymo metodika. Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį (šilumos metinį pajamų lygį), 

vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato savivaldybės taryba. 

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

šilumos metinis pajamų lygis, nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų įtakos, viršija galiojantį 

šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos atliekamo šilumos tiekėjų finansinio 

pajėgumo vertinimo metu nustatomas mažėjantis šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė 

nei leistina investicijų grąža. Taryba kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių 

pajamų lygių patikrinimą, siekdama įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal šio įstatymo ir 

Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas. 

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

galiojimo pabaigos (arba iki šiuo metu galiojančių šilumos kainų dedamųjų galiojimo pabaigos), teikia 
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šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos 

kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per 

metus, teikia koreguotų šilumos bazinių pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybei, o šio 

straipsnio 12 dalyje numatytu atveju ir Tarybai, kiti šilumos tiekėjai – savivaldybei. Savivaldybės 

taryba per 30 darbo dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad 

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

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

metinį pajamų lygį. 

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

ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus ir atitinkantys šio straipsnio 12 dalyje nurodytus 

kriterijus, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos metinio pajamų lygio nustatymo. 

Taryba nurodo savivaldybės tarybai esamus šilumos metinio pajamų lygio nustatymo pažeidimus. 

Savivaldybės taryba privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės 

tarybai nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos metinio pajamų lygio, Taryba 

įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

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

kintamųjų dalių pajamų lygius skelbia savo interneto svetainėje. 

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

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos metiniai pajamų 

lygiai galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų 

įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos 

metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus 

skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio 

pajamų lygio, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 darbo dienų nuo 

Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia skundo Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus, skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos 

metinio pajamų lygio ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.  Skundas dėl savivaldybės tarybos 

sprendimo, nustatančio šilumos bazinio pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas per vieną mėnesį 

nuo sprendimo priėmimo dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos per 

metus, kreipimasis į Tarybą neatima jo teisės kreiptis į teismą. Šioje dalyje nurodyti skundai 

nagrinėjami pagal Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio 

pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, priimti 

išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos 

metinio pajamų lygio, yra rekomendaciniai. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 

kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, 

teikia  bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos metinį pajamų lygį  nustato 

šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius mutatis mutandis taikoma šio 

straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o 

savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas nustato 

šilumos gamybos metinį pajamų lygį įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos 

kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį pajamų lygį mutatis 

mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse numatyta šilumos pajamų lygio 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

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

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

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

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, 

savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos 

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

institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų negavusi, nustato karšto vandens kainos dedamąsias 

Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams 
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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 tarybos, vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir 

karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, ne 

trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui nustato daugiabučių namų šildymo 

ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja, ar šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos ir 

karšto vandens kainas, nustačiusios pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl sankcijų taikymo.“ 

 

18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su savivaldybės 
taryba jos Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, 

realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios investicijos šilumos 

tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus dėl savivaldybių 

tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.“ 
 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos reguliavimo 

taryba iki 2022 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais, savivaldybių sprendimais ir (ar) ūkio 
subjektų įstatuose nustatyta tvarka nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) galioja iki 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir (ar) ūkio subjektų 

sprendimuose nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) perskaičiavimo metu 

šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos į šilumos pastoviosios ir kintamosios dalių 
pajamų lygius. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
Respublikos Prezidentas 
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos parengtu ir viešam derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – Įstatymas) 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, neapsiribojant vien tik Projekto nuostatomis.  

 

1. Projekto 2 str. 2 d. Sąvoka apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Projekte 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 rūšį ir karšto vandens 

individualaus suvartojimo apskaitos prietaisų įrengimas bei eksploatacija vartojimo vietoje, 

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 ir neatskiriama .“ 

 

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, 

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 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2022-01-26 Nr. 14 

Į 2021-12-29 Nr. (21.2-25Mr.)3-2251 
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„teises“ kaip ir kita atliekinė šiluma. Atliekine šiluma turėtų būti laikoma visa šiluma, kuri 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. Įstatymo 2 str. 5 d. Karšto vandens veiklos reglamentavimas iš esmės taisytinas, todėl siūlome į 

Projektą įtraukti naują sąvoką: 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.  O šios 

straipsnio 12 dalies sąvokos „Karšto vandens tiekėjas“ atsisakyti. 

 

4. 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 
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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. 

 

5 Projekto 2 str. 13 d. siūlome išdėstyti taip: „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.“ 

 

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

vietoje buvusios „Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji“. Siūlome nustatyti, kad 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“. 

 

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

pajamų lygis. Bazinis pajamų lygis bus nustatomas penkeriems metams, o koreguojamas kasmet 

šilumos tiekėjo, o Taryba patvirtins, ar šilumos tiekėjas perskaičiavimus atliko teisingai (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 

straipsnyje) 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“. 

 

8. Projekto 2 str. 29 d. Šildymo sezonas. Šildymo sezono sąvoka reikalauja 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 10 °C, kuriai esant pradedamas 

šildymo sezonas savivaldybių pastatams ir daugiabučiams: „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. Kai vidutinė paros lauko temperatūra nukrenta žemiau 

+10 C, šildymas privalomas visuose pastatuose.“ 

 Šiuo metu galiojanti tvarka sudaro sąlygas savivaldybėms piktnaudžiauti neskelbiant 

šildymo sezono pradžios ir šaldant daugiabučius. Dėl nesuprantamų priežasčių, savivaldybės 

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 privalomai šildymo sezonas daugiabučiuose.  
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9. Projekto 2 str. 35 d. Siūlome papildyti sąvoką galimybę pajamų lygį koreguoti, priklausomai 

nuo objektyvių pokyčių: „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 ir koreguojamas ne 

rečiau kaip kasmet.“ 

 

10. Projekto 2 str. 37 d. Dvinarė šilumos kaina. Duotoji sąvoka yra taisytina, kadangi šilumos 

dvinarės kainos pastovioji dalis negali būti vertinama tik kaip vidutinė šilumos vartojimo galia. 

Šilumos tiekėjas privalo visą reikiamą nominalią galią užtikrinti, tai yra turėti reikiamą nominalią 

galią atitinkančius šilumos šaltinius, vamzdynų pralaidumą ir t.t., esant bet kokioms sąlygoms, 

tačiau vartotojas apmoka tik už neapibrėžtą vidutinę, o tai nėra teisinga, kadangi dalį pastoviųjų 

sąnaudų turėtų apmokėti kiti vartotojai, todėl siūlome sąvoką išdėstyti taip: „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.“ Nominali galia gali būti projektinė, sutartinė, maksimali 

panaudota per tam tikrą laikotarpį ar pan.   

 

11. Projekto 2 str. 38 dalį papildyti: „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. Tokia nuostata padėtų spręsti socialinių ir savivaldybių būstų nuomininkų įsisenėjusią 

skolų problemą. Kadangi šildymo išjungti negalima, o turto nuomininkai paprastai neturi, tai nėra 

galimybių realiai išsireikalauti skolų, o turto savininkas dažnai neprisiima atsakomybės.  

 

12. Įstatymo 2 str. 44 d. Šilumos punktas turi būti šilumos perdavimo tinklo dalis, o ne namo 

bendroji dalinė nuosavybė. Juk jei nėra šilumos perdavimo tinklo iki namo, tai ir šilumos punktas 

nereikalingas. Siūlome išdėstyti taip: „Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu tinklų vandeniu 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).“ 

 

13. Įstatymo 3 str. 1 d. išdėstyti taip: „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 atsinaujinančios 

energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo sistemą, jeigu tai neprieštarauja teritorijų 

planavimo dokumentams ar galiojantiems teisės aktams.“ 

 

14. Projekto 4 straipsnį papildyti 4 dalimi: „Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 

bei šilumos gamybos iš biokuro ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių skatinimas“.  

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 vartojimo įrenginiuose. Galimybė elektros 

vartotojui vartoti savo pagamintą elektros energiją objektuose, nutolusiuose nuo kogeneracinių 

jėgainių, labai paskatintų elektrinių plėtrą, nes pagerintų jų ekonominius rodiklius ir sumažintų 
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šilumos tiekimo bendrąsias sąnaudas. Gaminančių elektrą vartotojų apsirūpinimo elektra iš 

nutolusių elektrinių sistema jau veikia Lietuvoje ir lengvai galėtų būti pritaikoma ir šilumos tiekimo 

sistemoms.      

15. Projekto 8 str. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai. 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. Todėl siūlome žodžių junginį „kurie nepažeidžia technologinio neutralumo 

principo“ išbraukti. 

Projekto 8 str. 4 punkte siūlome atsisakyti, kad Elektros, geoterminės energijos ir kiti 

ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje. Esant šiai nuostatai 

specialieji šilumos ūkio planai neturi savo prasmės ir jų tikslingumas abejotinas, jei bet kada bet kas 

gali pasikeisti šildymo būdą, todėl siūlome išbraukti: „<..> Elektros, geoterminės energijos ir kiti 

ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje“. 

 

16. 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?  

 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, kad 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: šilumos tiekėjas rengia dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą 

(Projekto 83 straipsnis), o savivaldybės rengiamo 10 metų strateginio šilumos ūkio plėtros planą (82 

straipsnis) atsisakyti. 

 

17. Projekto 83 str. Atkreiptinas dėmesys, kad Projekte niekur nėra reglamentuota, kaip bus nauja 

šilumos ūkio infrastruktūra suderinama su investicijų atsipirkimo laikotarpiu. Tarybos ir 

savivaldybės suderinti ir viešosiomis lėšomis sukuriami šilumos gamybos ir tiekimo objektai bei 

infrastruktūra, kuri įtraukiama į atitinkamus miestų infrastruktūros vystymo planus, turi pelnytai 
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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 įgyvendinant savivaldybės šilumos ūkio 

specialųjį planą ir šilumos ūkio plėtros planą, Taryba derindama investicijas privalo užtikrinti 

šilumos gamybos pajėgumų finansinę investicijų grąža per tam tikrą laikotarpį. Atsižvelgus į tai, 

įskaitant, bet neapsiribojant 83 straipsniu,  83 papildyti  nauju punktu: 

„Visų įrengtų būtinų naujų pajėgumų, su jiems būtina infrastruktūra, investicijų grąža padengiama 

iki pajėgumų nusidėvėjimo laikotarpio pabaigos, o pastoviosios sąnaudos dengiamos Tarybos 

nustatyta tvarka. Šilumos vartotojai gali keisti šildymo būdą, numatytą Šilumos ūkio plėtros plane 

tik tuomet, kai dėl jų padarytos investicijos bus sugrąžintos.“ 

 Projekto 83 straipsnio 2 d. 8 punkte siūlome neįvardinti ketvirtos kartos centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos sąvokos. Pirmiausia ši sąvoka neapibrėžta Projekto 2 straipsnyje 

„Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“, nei jokiose kitose teisės aktuose. Taip pat gali būti situacija, 

kad rengiant šilumos ūkio plėtros planą, ketvirtos kartos sistema nebus pati efektyviausia, bet 

įstatymas neleis numatyti kitos. Siūlome minėtą punktą išdėstyti taip: „8) perspektyvinė šilumos 

tiekimo sistemos plėtros analizė, galimybės pereiti prie ketvirtosios efektyvesnės kartos 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros tinklus“. 

Šio straipsnio 3 punktą išdėstyti taip: „Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų veiklos 

licencijoje nurodytoje teritorijoje veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas 4 5 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“ 

Šio straipsnio 8 punktą siūlome išdėstyti taip: „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.“ Paskutinis sakinys 

neturi jokios prasmės. Jei savivaldybė įpareigoja, šilumos tiekėjas vykdo visas užduotis, įskaitant ir 

šią. Savivaldybė yra didysis, o kai kuriuose savivaldose ir pagrindinis šilumos tiekimo įmonės 

akcininkas.  

 

18. Projekto 9 str. 2 ir 3 d išdėstyti taip: „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.    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.“ (siūlymo 

argumentai aprašyti 4 punkte).  

  

19. projekto 10 str. Šilumos gamyba ir (ar) supirkimas.  Kaip jau buvo minėta šio rašto 2 

punkte, kogeneracinių elektrinių atliekinė šiluma turi būti traktuojama vienodai, kaip ir kitos rūšies 

atliekinė šiluma, todėl 1 d. išbraukti: <...> išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant 

komunalines atliekas <...>. Taip pat šios dalies paskutinį sakinį išdėstyti taip: „Taryba, tvirtindama 
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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.“, nes Taryba 

negali užtikrinti veiksmingos konkurencijos. Kai ji realiai susidarė (Kaune) ją pradeda riboti, nes ji 

netvari. Kituose miestuose vyksta reguliuojama (ribojama) konkurencija. Veiksminga konkurencija 

šilumos gamyboje neįmanoma. Būtina tik optimizuoti bendruosius šilumos gamybos kaštus ilguoju 

laikotarpiu. Visa kita yra tik trumpalaikiai interesų siekiai 

 Projekto 10 str. 3 d. 1 punkte pastebimos nelygios konkurencijos formavimo 

įstatyminiu lygmeniu sąlygos. Jei šilumos gamybos konkurencinė aplinka turi visiems rinkos 

dalyviams būti vienoda, tuomet siūlomos minėto punkto paskutinio sakinio dvi alternatyvos: 1) 

„Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams ir šilumos tiekėjams privaloma šilumos 

gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po projekto finansavimo 

pabaigos ir šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo“ arba 2) „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“ 

   

20. 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. 

 Turi būti vieninga reguliavimo sistema, kurios bendrinės nuostatos turi būti 

suformuluotos įstatyme. Negalim kurti reguliavimo aplinką skirtingą kiekvienam miestui. Arba 

reikia atsisakyti nacionalinio reguliavimo. Tai įvertinus siūlome 3 d. pabaigą išdėstyti taip: „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“ 

 

21. Projekto 101 straipsnio 4 dalį papildyti nuostata: „4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, 

prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Jeigu aukcionui siūlomi šilumos kiekiai viršija 

poreikį, dalyviams suteikiama teisė pakoreguoti pasiūlymus per nustatytą laikotarpį. Jeigu 

siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė:“ 

Tokia galimybė suintensyvintų konkurenciją, o vartotojai gautų šilumą mažesnėmis kainomis. 

 

22. Įstatymo 11 str. siūlomas papildymas: „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). 
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<...> 

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. 

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytų šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimą ir eksploatavimą 

vartotojams, kuriems įrengti šilumos skaitikliai arba dalikliai, yra nustatomas atskiras mokestis. 

Šilumos skaitiklių arba daliklių aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės taryba šilumos tiekėjas, 

pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomaisiais 

šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti vartotojams.“ 

 

23. Projekto 12 str. 1 d. siūlome papildyti ir išdėstyti taip: „Šilumos vartotojai atsiskaito su 

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

atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo pasirinktą šilumos tiekėjo 

nustatytą ir su savivaldybės administracija suderintą (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.“ 

 Pakeitimas suteiktų daugiau teisių ir atsakomybių šilumos tiekėjams ir savivaldos 

institucijoms. Šilumos tarifo struktūros pasirinkimas suteiktų daugiau galimybių šilumos tiekėjams 

valdyti finansines ir konkurencines rizikas. Taip pat siūlome atsisakyti praktikoje neįgyvendintos 

nuostatos: „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“. Kiekvieno prisijungimas prie atsiskaitomojo apskaitos prietaiso kelia didelį 

kibernetinio saugumo pavojų. 

 Papildomai norime pažymėti, kad, siekiant darniai naudoti gamtos išteklius ir veiklą 

vykdyti mažiausiomis sąnaudomis, siūlome sąskaitas ir mokėjimo pranešimus šilumos vartotojams 

teikti elektronine forma, išskyrus, kai vartotojas pageidauja popierinės, todėl Įstatymo 12 str. 4 d. 

siūlome: „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.“ 

 

24. Įstatymo 13 str. Šilumos tiekimo sezoniškumas. Gerinant paslaugos kokybę siūlome: 

„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. 

Vidutinei paros temperatūrai nukritus iki +10 oC šildymas privalomas visuose pastatuose.“ 

 

25. Projekto 15 str. Karšto vandens tiekimas. Siūlome atsisakyti karšto vandens tiekimo veiklos 

dėl ne kartą minėtų priežasčių. Asociacijos pasiūlymai Energetikos ministerijai pateikti Asociacijos 

2022 m. sausio 11 d. raštu Nr. 06 „Dėl apsirūpinimu karštu vandeniu reglamentavimo“. Jei būtų 

nuspręsta karšto vandens tiekimo veiklą palikti siūlome vartotojam suteikti galimybę karštu 

vandeniu apsirūpinti savarankiškai, t.y. reikalingą energiją ir geriamą vandenį karštam vandeniui 

ruošti įsigyti savarankiškai, reglamentuojant tik, kad vartotojams parduodamo karšto vandens 

kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 
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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.     

  

26. 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?  

 Atkreiptinas dėmesys, kad savivalda yra individualus vienetas, įstatymais 

nustatytomis teisėmis ir pareigomis, yra akcinių bendrovių, įskaitant šilumos tiekimo įmonių, 

pagrindiniai akcininkai, todėl sprendimus dėl jų turto valdymo turi priimti akcininkas. Dar kartą 

siūlome garantinio šilumos tiekėjo Projekte atsisakyti arba jo funkcijos ir administravimas turėtų 

būti konkrečios savivaldos atsakomybėje. 

 

27. Projekto 20 str. 1 d. siūlome, kad vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veikla 

negalėtų verstis namų bendrijos, kadangi jos neturi jokio savo turto, negali atlyginti padarytų 

nuostolių, o pagrindinė jų veikla yra bendro naudojimo, o ne energetinių įrenginių priežiūra, todėl 

minėtame straipsnyje siūlome tokius pakeitimus: 

„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. <...> 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).“ 

Kadangi Projektu siekiama kokybiškesnės vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros, siūlome nustatyti tam tikrus reikalavimus prižiūrėtojui, papildant 20 str. 1 d. taip: 

„Prižiūrėtojas 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.“. 

 

28. 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. 

 

29. Įstatymo 22 str. 3 d. Kadangi šilumos kainai nustatyti taikomos prognozuojamos kuro kainos, 

todėl reikia siekti, kad būtų taikomos faktinės tam mėnesiui nupirkto kuro ir šilumos kainos. 

Pajamos ir išlaidos būtų subalansuotos, o šilumos kainos būtų pagrįstos sąnaudomis. Siūlome 

„Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai iki 

einamojo mėnesio 25 5 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie 
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apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito 

mėnesio pirmos dienos.“ 

 

30. 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. 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. 

 

31. 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. Visiškai netikslinga būtų atnaujinant vidaus šildymo sistemą, pvz., subalansuojant, 

keičiant izoliaciją, reikalauti, kad išmontuotų ir seną ir gyventojai įsirengtų naują šilumos punktą, 

todėl siūlome šio reikalavimo atsisakyti. 

 

32. Projekto 30 str. 13 d. 5 punkto siūlome atsisakyti: „derinti su savivaldybės administracija 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti savivaldybės institucijai 

informaciją apie jų vykdymą“. Pasiūlymas paremtas tuo, kad eiliniai remonto planai neturi būti su 

niekuo derinami, o derinamos tik – investicijos. 

 

33. Projekto 31 straipsnį papildyti 3 dalimi: 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, 

panaikinus atestatą, savivaldos institucija gali įpareigoti šilumos tiekėją laikinai vykdyti 

pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo funkcijas konkrečiame pastate, kol to pastato 

bendraturčių sprendimu bus išrinktas naujas prižiūrėtojas. Tokia nuostata paskatintų 

prižiūrėtojus atsakingiau vykdyti savo pareigas, tinkamai paruošti pastatus šildymo sezonui, rūpintis 

energijos vartojimo efektyvumu. Dabar dažna situacija, kai prižiūrėtojas metų metais nevykdo savo 

pareigų, tačiau dėl vartotojų pasyvumo ir neorganizuotumo jis nėra pakeičiamas. 

 

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

pajamų lygis, Šilumos bazinis pajamų lygis. Jei teisingai suprantame, nebelieka pareigos 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 
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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“). Asociacija pritartų, kad dėl kintamosios dedamosios perskaičiavimo 

dažnumo sprendimą priimtų pats šilumos tiekėjas. Siūlome į kintamos dedamosios 

perskaičiavimo sąlygą įtraukti ne tik 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. 

 Kadangi turėtų būti turėtų būti ribojamas bendras sąnaudų lygis, o ne kiekviena 

sąnaudų rūšis atskira, siūlome 32 str. 2 d. išdėstyti taip: „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 bendrojo efektyvumo užduotys reguliaciniam laikotarpiui, nustatytos 

vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. <...>“. 

 Manome, kad 32 str. 3 d. turi perteklinio reglamentavimo požymių, kadangi tai galėtų 

būti įtvirtinta Tarybos metodikoje: „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.“ 

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

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

kt.). 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. 

32 str. 9 d. reikalaujama, kad Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus ir su savivaldybės 

taryba suderintus bei savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros 

remonto planus. Tai absoliučiai perteklinė nuostata, kadangi už remontą, jo planavimą ir vykdymą 

yra atsakinga tik pati įmonė ir jos valdymo kompetentingi organai  ir tai neturi būti politinis 

klausimas savivaldybės taryboje. Siūlome minėtą nuostatą išdėstyti bent jau taip: „Šilumos tiekėjas 

turi turėti parengtus ir savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros 

remonto planus“. Tik nėra žinoma, kas yra toji savivaldybės įgaliota institucija. Rekomenduojame 

nedidinti administracinės naštos šilumos tiekėjams ir atsisakyti perteklinio administravimo, todėl tik 

šilumos tiekėjas turėtų rengti šilumos tiekimo infrastruktūros remonto planus ir juos derinti su 

Taryba, kiek to reikalauja kiti teisės aktai. 

Taip pat Projekte netiksliai vartojamas terminas „pajamų lygio nustatymo pažeidimai“, 

todėl keistina į „neatitikimus“ ar pan., labiau kontekstą atitinkantį terminą. Juk niekas neklastoja 
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dokumentų, o  sudėtingoje kainodaroje ne visuomet galima numatyti Tarybos interpretavimus ar 

sprendimus.  

32 str. 17 d., kuri reglamentuoja savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų 

lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio apskundimą Tarybai ikiteismine tvarka, yra perteklinė ir 

neturinti logikos. Didžioji dalis šilumos tiekimo įmonių akcijų priklauso savivaldybėms, todėl dėl 

savaime suprantamų priežasčių nei viena savivaldybė tokia teise greičiausiai nepasinaudos. Todėl 

siūlome 32 str. 17 d. išbraukti. 

 

35. Projekto 35 str. Investicijų derinimas. Įvertinus, kas šiame rašte yra išdėstyta, siūlome 

„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. 

 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 15 ar 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). 

 Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Įstatymas galioja visiems rinkos dalyviams, įskaitant 

individualių namų ir dvibučių pastatų savininkus. Manome, kad yra Įstatyme ir Projekte straipsnių, 

kurių taikymas minėtiems pastatams yra neprasmingas ir absoliučiai perteklinis. Pavyzdžiui, nėra 

jokios prasmės reikalauti, kad individualaus namo ar dvibučio pastato savininkai pasirinktų vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, pasirašytų parengties šildymo sezonui aktą, apie 

savo šildymo pradžią informuotų šilumos tiekėją, o šis organizuotų šildymo paleidimą ir t.t. 

Siūlome, kokie ir kam straipsniai netaikomi apibrėžti Įstatymo preambulėje. 

 Primename, kad Asociacija jau ne vieną kartą Energetikos ministerijai siūlė į Įstatymą 

įtraukti papildomą reglamentavimą, kurio šiuo metu galiojančioje redakcijoje nėra. Pavyzdžiui, 

reikalavimai dėl trišalių sutarčių sudarymo tarp buto ar kitos patalpos nuomininko, nuomotojo ir 

šilumos tiekėjo, elektros persiuntimo tarp objektų ir jos panaudojimo savoms reikmėms galimybės, 

dviejų lygių šilumos gamybos aukcionas, galių ir kuro rezervavimo klausimai, galimybė vidaus 

šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo – šilumos tiekėjo skyrimo galimybė tam tikrais atvejais ir 

pan. Šiek ir kiti klausimai liko nepaliesti Projekte, tačiau jie taip pat aktualūs rinkos dalyviams, 

todėl Energetikos ministerijai sutinkant, galima būtų aptarti jų įtraukimą į kitą Projekto variantą. 

PRIDEDAMA.  

LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto lyginamasis variantas. 

(Raudonas tekstas – LR energetikos ministerijos padaryti pakeitimai ŠŪĮ projekte, pilkame fone – 

LŠTA siūlomi pakeitimai (išbraukimai ir papildymai). 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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INFO. LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto lyginamasis variantas. 

(Raudonas tekstas – LR energetikos ministerijos padaryti pakeitimai ŠŪĮ projekte, pilkame fone – 

LŠTA siūlomi pakeitimai (išbraukimai ir papildymai). 
 

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 

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 – 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 rūšį ir karšto vandens individualaus 

suvartojimo apskaitos prietaisų įrengimas bei eksploatacija vartojimo vietoje, arba individualus karšto 

vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą, 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F62AD965997D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=310696&b=


 

79 

atsinaujinančius energijos išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos 

temperatūros ir neatskiriama   

 

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. 

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

 

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

reikmėms. 
 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

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

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: 

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


 

80 

„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 – centralizuotai paruošto karšto vandens geriamojo vandens ir šilumos 

karštam vandeniui ruošti įsigijimas bei karšto vandens 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: 

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 ne dažniau kaip kas 

mėnesį ir ne rečiau kaip 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 

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=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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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 

 
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 

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
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
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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“ 

 

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 

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
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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šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina galimybę vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą 

individualia.“  

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. Kai vidutinė paros lauko temperatūra nukrenta žemiau +10 C, šildymas 

privalomas visuose pastatuose. 

 

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

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

 

30. Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar 
dujos, naudojami šilumai pristatyti. 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas: 

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

 

31. Šilumos aukcionas – šilumos tiekėjo prognozuojamo šilumos kiekio, gaminamo turimuose 
šilumos gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos gamintojų pagal aukciono dalyvių 

pasiūlytą kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, nustatymo aukciono būdu sistema.  

Papildyta straipsnio dalimi: 

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

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

ar parduoti šilumos energiją šilumos aukcione.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

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

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

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

šios sistemos naudojimo sutartis, sudaromas šilumos aukciono dalyvių ir energijos išteklių biržos 

operatoriaus.  
Papildyta straipsnio dalimi: 

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

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

aukciono reglamente nustatyta tvarka teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems 

asmenims ir visuomenei.  

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

 

35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios šilumos 
bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, 

parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, 

nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka 
savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos 

dedamosios taikomos šilumos kainoms apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

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

pastoviosios dalies pajamų lygio ir kintamosios dalies pajamų lygio, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą 
Šilumos kainų nustatymo metodiką ir koreguojamas ne rečiau kaip kasmet.“ 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

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

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 dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos 

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

šilumos kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 

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. 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 

 

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: 

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. 

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
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 

 

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 tinklų vandeniu 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 

 

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 

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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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) 

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 

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=
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=
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ŠILUMOS ŪKIO VALDYMAS 

 
3 straipsnis. Konkurencija šilumos ūkyje  

1. 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 
 

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

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

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

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. 

4. 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 vartojimo įrenginiuose. 

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

veiklą 

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

gamintojų bei valstybės ir savivaldybių institucijų duomenis apie šilumos tiekimo ir gamybos veiklą, 
teikiamas paslaugas, taip pat kitus duomenis, reikalingus šilumos vartotojų teisėms ginti, ir teikti pasiūlymus 

valstybės ir savivaldybių institucijoms.  

 
6 straipsnis. Šilumos taryba 

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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1. Šilumos taryba yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais veikianti 

su šilumos ūkiu tiesiogiai susijusių institucijų ir organizacijų (įskaitant vartotojų teises ginančias 
nevyriausybines organizacijas) atstovų grupė, teikianti energetikos ministrui pasiūlymus svarbiais valstybės 

šilumos ūkio klausimais.  

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

 

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

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

 

TREČIASIS SKIRSNIS 
ŠILUMOS ŪKIO PLANAVIMAS 

 

7 straipsnis. Šilumos ūkio planavimas nacionalinėse plėtros programose 

Energetikos ministerija, atlikusi didelio naudingumo kogeneracijos ir efektyvaus centralizuoto 
šilumos tiekimo plėtros galimybių vertinimą ir atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

valstybės energetikos politikos strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, rengia ir teikia Vyriausybei 

tvirtinti nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos šilumos ūkio priemonės, organizuoja, 
koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą. Šiose nacionalinėse plėtros programose suplanuojama: 

1) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės, įskaitant reikalavimus dėl alternatyvių 

energijos ar kuro rūšių naudojimo bei jų proporcijų, šilumos įrenginių galių ir jų įrengimo terminų. bei 
nuostolių lygio šilumos perdavimo tinkluose; 

2) optimalus energijos ar kuro rūšių panaudojimo šilumos ar elektros energijos gamybai bei bendrai 

šilumos ir elektros energijos gamybai (kogeneracijai) plėtros modelis, šilumos gamybos įrenginių diegimo 

poreikis ir potencialas atskirose savivaldybėse; 
3) teritorijos, kuriose šilumos poreikis turi būti užtikrintas iš atliekinės šilumos, šilumos, pagamintos 

iš komunalinių atliekų ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu; 

4) investicijų apimtys, finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai į šilumos ūkio plėtrą ir 
modernizavimą; 

5) šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonių įgyvendinimo būdai, formos (savivaldybės ar 

jos valdomos įmonės vykdomi projektai, investicijos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir (ar) 
koncesijų pagrindais, konkursai, investicijos, atliekamos privačia iniciatyva, ar kiti būdai), planas, grafikas ir 

terminai;  

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

turtas, kuris savivaldybės tarybos sprendimu, o tokio sprendimo nepriėmus per nustatytą terminą, – atskiru 
įstatymu turi būti perduotas valstybės nuosavybėn, siekiant užtikrinti numatytų šilumos ūkio plėtros ir 

modernizavimo priemonių tinkamą įgyvendinimą; 

7) kitos sąlygos, būtinos nustatytų ilgalaikės ir kompleksinės šilumos gamybos, bendros šilumos ir 
elektros energijos gamybos (kogeneracijos) bei šilumos perdavimo plėtros ir modernizavimo krypčių bei 

šilumos ūkio priemonių atitinkamoje valstybės teritorijoje užtikrinimui ir įgyvendinimui.  

Straipsnio pakeitimai: 

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

Straipsnio pakeitimai: 

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

8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 
specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir 

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

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

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

vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos 
ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos 

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


 

89 

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 

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. 
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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; 
8) galimybės diversifikuoti centralizuotame šilumos tiekime naudojamus atsinaujinančius energijos 

išteklius. 

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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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 

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. 
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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.      

11. Visų įrengtų būtinų naujų pajėgumų, su jiems būtina infrastruktūra, investicijų grąža 

padengiama iki pajėgumų nusidėvėjimo laikotarpio pabaigos, o pastoviosios sąnaudos dengiamos 

Tarybos nustatyta tvarka. 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono 

būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne 
aukštesne kaip Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo 

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

reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu. 
Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, tiekimo patikimumo ir 

aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir 

standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems 

šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie 
šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, 

privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 
mažiausiomis sąnaudomis. 

2. Jeigu šilumos tiekėjas atsisako supirkti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos aukcione 

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

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

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

tiekėjo skundus ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. 
3. Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 

nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba 
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui 

finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos 

plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija;  
 

 

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

 

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

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

naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis; 

3) nepriklausomas šilumos gamintojas kartu su šilumos tiekėju priklauso susijusių ūkio subjektų 
grupei pagal Konkurencijos įstatymą arba nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos 

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

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

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

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

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=822e6930c1c111ea9815f635b9c0dcef
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Šilumos ūkio plėtros plano galiojimo laikotarpiu bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis 

sąnaudomis šiuo laikotarpiu.“ 
2.   Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo 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 ir šilumos tiekėjams 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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=373859&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=444461&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453345&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b9f611e03d8b11e89ba7f73323f8faa4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
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galios minimumas.  Jeigu aukcionui siūlomi šilumos kiekiai viršija poreikį, dalyviams suteikiama teisė 

pakoreguoti pasiūlymus per nustatytą laikotarpį 
 

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 

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

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 individualios 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 pasirinktą 

šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų 

elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 
Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–

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

šilumos tiekėjo nustatytą ir su savivaldybės administracija suderintą (išskyrus kai pastato šildymo ir 

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

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47506c10b09511eab9d9cd0c85e0b745
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alternatyvią energiją ar kuro rūšį) šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę 

kainą. 
 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

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

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

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

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

vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar 
teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. 

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

 
4. Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės  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. Vidutinei paros temperatūrai nukritus iki +10 
o
C 

šildymas privalomas visuose pastatuose 

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

patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja 

dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.  
straipsnio pakeitimai: 

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

 

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

vartotojams 

1. 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. 
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15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas 
1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

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

pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens 
atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį 

vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas 

pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos 
tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra 

arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis 

nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. 
Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį 

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

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

apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens 
apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos 

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

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 arba kito asmens 

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.  

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


 

99 

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 

 
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  

1. 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 

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=344418&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=41097340a67d11e69ad4c8713b612d0f
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1. Garantinis šilumos tiekimas vykdomas siekiant užtikrinti saugų ir patikimą vartotojų aprūpinimą 

šiluma, vadovaujantis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo 
nuostatomis. 

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

paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, kai šilumos tiekėjui jo veiklos teritorijoje licencijos galiojimas 
sustabdomas ar panaikinamas. Garantinis šilumos tiekimas pradedamas vykdyti nedelsiant nuo sprendimo 

sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo veiklai išduotą licenciją priėmimo. 

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

tiekėjas arba licencijos sustabdymas bus panaikintas. 
4. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kainą nustato Taryba, vadovaudamasi Garantinio šilumos 

tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka ir 32 straipsnio nuostatomis. 

5. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę naudoti visą šilumos 
tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam šilumos tiekimui vykdyti. 

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

ir kokybišką šilumos tiekimą iki šilumos tiekimo ir vartojimo ribos, prižiūrėti garantinio šilumos tiekimo 

veiklos vykdymo metu naudojamą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam 
šilumos tiekimui. 

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

šilumos tiekimo infrastruktūros plėtrą ar rekonstrukciją tik išskirtiniais atvejais, kai tai būtina kokybiškoms 
paslaugoms užtikrinti. Šios investicijos turi būti suderintos šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. 

8. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, vadovaudamasis Tarybos 

patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis, perima teises ir 
pareigas, tiesiogiai susijusias su šilumos tiekimo veikla, pagal visas šilumos tiekėjo, kuriam sustabdytas ar 

panaikintas licencijos galiojimas, šilumos tiekimo sutartis su vartotojais. Garantinio šilumos 

tiekėjo perimtų šilumos tiekimo sutarčių teisės ir pareigos vartotojams išlieka. 

9. Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu tą šilumos tiekimo įmonę, kurios yra 
geriausios finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo rodiklių vertės tarp visų regiono šilumos tiekimo 

įmonių, ir paskiria vykdyti garantinio tiekėjo veiklą kiekvienam regionui Garantinio šilumos tiekimo 

vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka arba šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. 
10. Garantinis šilumos tiekėjas turi atitikti šiuos kriterijus: 

1) turi turėti šilumos tiekimo licenciją; 

2) finansinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė; 
3) įsiskolinimo lygis turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė. 

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

šilumos tiekėjo kriterijus, garantiniu šilumos tiekėju parenkamas konkurse dalyvaujantis geriausius kriterijų 

rodiklius turintis kito regiono šilumos tiekėjas. 
12. Jeigu per konkurso organizavimo garantiniam šilumos tiekimui vykdyti taisyklėse nustatytą 

terminą noro vykdyti garantinio šilumos tiekimo nepareiškia nė vienas šilumos tiekėjas  arba nė vienas 

šilumos tiekėjas neišrenkamas konkurso nugalėtoju, Taryba privalo išrinkti geriausius kriterijų rodiklius 
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 

 
2. 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) 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4c837490399311e99595d005d42b863e
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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PENKTASIS SKIRSNIS 
SUTARTYS SU ŠILUMOS VARTOTOJAIS 

 

19 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 
1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų. 

2. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja 

šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Individualiai aptartos sąlygos 

negali pažeisti vartotojų teisių ir interesų. 
3. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti šios privalomosios sąlygos: 

1) tiekiamos šilumos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai; 

2) šilumos tiekimo režimas ir sąlygos; 
3) šilumos kaina arba kainos formulė, arba kainos nustatymo tvarka; 

4) vartotojo atsiskaitymo už suvartotą šilumą tvarka; 

5) šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą; 

6) pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka; 
7) sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. 

4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija ir paskelbia Teisės aktų registre. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 
vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), ir paskelbia Teisės aktų registre. 

5. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių 
sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų 

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

standartines sąlygas. 

 
Straipsnio pakeitimai: 

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

 
20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

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

bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos 
punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto 

įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos 

punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo 

pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens 

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

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) 
Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima 

sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 
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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=436772&b=
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atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar 

daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kartu su šioje dalyje 
nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos 

suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 
sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus 

duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos 

sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją 
rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-1062, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05880 
Nr. XIII-1974, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03173 

 

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

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą 

kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar 
kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 

pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą. Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba.  

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

 

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

karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba 

nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos ministerija susitarimą dėl 
energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia naujas energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems mažiau kaip 5 000 prijungtų 

vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh šilumos, taip pat tais atvejais, kai 
atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris 

gyvena tame pastate.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

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

pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus 
pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo 

sutartys sudaromos atskirai. 

6. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius patikrinimus 

dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Taryba. 

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 

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, 

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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tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto 
įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos 
punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir 

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių 
su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 

savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 
sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų 

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

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir 
kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas 

asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrijos pirmininkas, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar 
bendrojo naudojimo objektų administratorius privalo pateikti  pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir 

naudojimo dokumentus, numatytus Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) 
taisyklėse. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo 

dokumentai yra neatskiriama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties 

dalis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų 

asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti 
vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, 

ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones 

ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali 
būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto 

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

šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 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 

prižiūrėtoju šilumos tiekėją, jei esamas prižiūrėtojas dėl grubių pažeidimų ar atestato sustabdymo ar 

panaikinimo negali vykdyti veiklos. 
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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: 

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=
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=
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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 

metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams 
pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 

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

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

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

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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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
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4. Jei sutartimis nenustatyta kitaip, sprendimus dėl tiekiamos šilumos kiekio daugiabučiuose 

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

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

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

priemonės. 

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

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

4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

aktų reikalavimus; 

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

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

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

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

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

Straipsnio pakeitimai: 

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

 
AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS  

NUO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS 
 

29 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimas vartotojo iniciatyva 

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

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

įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą. 

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

užbaigimo akto surašymo momento. 

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

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

savininkai: 

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

Straipsnio punkto pakeitimai: 

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

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

Straipsnio pakeitimai: 

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

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

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
LICENCIJOS IR LEIDIMAI 

 

30 straipsnis. Veiklos licencijavimas šilumos ūkio sektoriuje 
1. Šilumos tiekėjas privalo turėti šilumos tiekimo licenciją. 

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

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

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

institucija.  

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

 

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

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

tikroje nustatytoje teritorijoje. 

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

tinklus; 

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

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

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

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

licencijuojamos veiklos sąlygas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

institucijos sprendimu, jeigu:  

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

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

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

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

5) licenciją turintis fizinis asmuo miršta. 

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

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

savivaldybė – Tarybą.  

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

 

13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas: 

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

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

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

vandens kainų nustatymo metodika;  

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

 

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

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

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

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

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

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

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą; 

„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. 

3.  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, panaikinus atestatą, savivaldos institucija gali įpareigoti 

šilumos tiekėją laikinai vykdyti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo funkcijas konkrečiame 

pastate, kol to pastato bendraturčių sprendimu bus išrinktas naujas prižiūrėtojasStraipsnio pakeitimai: 

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

 
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 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=335984&b=
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30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į Tarybos nustatytas šilumos bazines kainas. 

Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos 
bazinių kainų galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos 

bazinių kainų dedamosioms. Tarybos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios skelbiamos viešai ir 

taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų 
dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

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

perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus, ir apie tai informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Skundus dėl 
savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

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

jų įsigaliojimo dienos; 
4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

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

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

(eksploatavimo) maksimalius tarifus.  
8. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų 

šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Tarybai bei savivaldybei, kiti šilumos tiekėjai – tik 

savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. 
9. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys ne 

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

nustatymo. Taryba nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus. Savivaldybė 
privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų 

arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos 

kainų dedamąsias. Jos galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių 

nuo jų įsigaliojimo dienos. 
10. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama ne 

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

normuojamomis) ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 
11. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo 

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

projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos 
per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip 

per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau 

kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto 
vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

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

gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su 
Taryba. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą 

atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

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

kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia 
vienodas šilumos kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų dedamąsias nustato šilumos 

tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo 

atveju nustatant šilumos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse 
numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

14. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas nustato 
šilumos gamybos kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Šilumos kainų 

nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos kainų dedamąsias mutatis mutandis taikoma šio 

straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

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

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

dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo 
metodiką ir suderinęs su Taryba. Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 
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16. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias 
perkamos šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų 

dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir 
šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens galutines kainas. 

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

nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus apie 

naujas geriamojo vandens kainas įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos. 
18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio 

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

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

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

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

sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, geriamojo vandens 
faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos 

skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. 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 suminio 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 
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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. 

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 
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nustatymo neatitikimus. pažeidimus. Savivaldybės administracija taryba privalo juos pašalinti ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės administracijai tarybai nepašalinus nurodytų neatitikimų 
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 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 
kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia  

bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos metinį pajamų lygį  nustato šilumos 

tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo 
atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 

dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o 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 1/2 akcijų nuosavybės teise 
priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato 

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

kainų nustatymo metodiką ir suderinęs su Taryba. 
21. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, kuris turi padengti 

šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas, 

suderinęs su savivaldybės taryba. Jeigu nėra nustatytas kitas šilumos pajamų lygis, konkurenciniai šilumos 

vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 
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. 
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23. Šilumos tiekėjas gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas mėnesį, 

priklausomai nuo kuro, perkamos šilumos ir elektros kainų pokyčių. 

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 

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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veiklos ataskaitų patikra ir reguliavimo apskaitos sistemos patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 161 straipsnio nuostatomis. 
6. Valstybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę 

gauti iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

dokumentus, susijusius su jų reguliuojamąja veikla. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems taikoma 
privaloma šilumos gamybos kainodara, duomenys apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas skelbiami 

Tarybos nustatyta tvarka.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

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 

1. Valdymą perėmęs subjektas pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 
ir (arba) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.  

Straipsnio dalies pakeitimai: 

Nr. XIII-335, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07558 
 

2. Taryba ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir kontroliuoti 

valdymą perėmusių subjektų kainodarą.  
Straipsnio dalies pakeitimai: 

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

 
3. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali 

būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu. 

4. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, valdymą perėmusiam subjektui draudžiama kartu su 

grąžinamu turto valdymu perduoti neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto neįvykdytas 
prievoles, susijusias su grąžinamu turto valdymu. 

5. Valdymo perdavimo sutartyje nurodomas valdymą perėmusio subjekto investicijų į turtą, kurio 

valdymas buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto vertės 
padidėjimas per valdymo laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius finansinius 

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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įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas, ir neatsižvelgiant į 

turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo perdavimo laikotarpiu.  
6. Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise 

priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne 
mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų 

kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.  

TAR pastaba. 6 dalies nuostatos, kad savivaldybės išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos 
tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomos po 

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 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d110200634511e8acbae39398545bed
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=361996&b=
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IS-935/660-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-01-25 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-01-25 

 
Vėliausio 2022-01-25 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 72 100 26.91 -1.75 % 34 650 26.91 30.15 8 680 

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 % 84 350 23.62 28.26 17 500 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.32 24.00 11 550 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 16 800 16.20 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 3 520 45.22 -11.10 % 1 130 46.94 65.43 1 300 

M03-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 400 35.50 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 20.40 0.00 % 0 0.00 17.00 70 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 17 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 83 160 27.16 -0.11 % 4 900 28.42 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 68 250 25.04 +1.76 % 0 0.00 0.00 0 

M04-2022  Smulkinta mediena 2 800 24.00 0.00 % 26 600 14.33 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 30 800 12.32 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 2 390 39.45 -9.13 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 210 21.00 -5.24 % 0 0.00 0.00 0 
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 UAB „Tauragės ŠT“ INFO. BIRŽA SAUSIO MĖN. 

 

From: Agnė Gendrolienė <agne.gendroliene@tst.lt> 

Date: Wednesday, 2022 January 26 15:54 

To: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt> 
Subject: BIRŽA SAUSIO MĖN. 

  VISAS BIOKURAS SM1+ SM2+SM3 (SVERTINIS VID.)   SM1   SM2   SM3   SM1W 

Eil.Nr. SAUSIO MĖN. 4, 11,18, 25 D. PIRKIMAI EUR/TNE Eur/MWh EUR/TNE Eur/MWh EUR/TNE Eur/MWh EUR/TNE Eur/MWh EUR/TNE Eur/MWh 

1 Utenos apskritis 276,68 23,79 299,24 25,73 272,96 23,47 235,51 20,25 299,47 25,75 

2 Vilniaus apskritis 284,94 24,50 348,09 29,93 304,82 26,21 268,77 23,11 335,18 28,82 

3 Klaipėdos apskritis 298,31 25,65     300,64 25,85 265,63 22,84 380,30 32,70 

4 UAB TŠT NUPIRKO PER SAUSIO MĖNESĮ 302,38 26,00     302,38 26,00         

5 Panevėžio apskritis 307,38 26,43 325,76 28,01 306,68 26,37     310,99 26,74 

6 Tauragės apskritis BE TŠT 309,47 26,61 348,90 30,00 308,54 26,53 290,75 25,00     

7 Šiaulių apskritis 311,10 26,75 325,64 28,00 332,62 28,60 250,51 21,54 315,17 27,10 

8 Alytaus apskritis 316,22 27,19     347,97 29,92 265,98 22,87     

9 Kauno apskritis 323,20 27,79 344,83 29,65 341,34 29,35 294,24 25,30 307,03 26,40 

10 Telšių apskritis 332,04 28,55 372,16 32,00 331,11 28,47     383,79 33,00 

11 Marijampolės apskritis 354,13 30,45     359,83 30,94 314,48 27,04     

12 Kuršių Nerija 0,00 0,00                 

 
Pagarbiai 

Agnė Gendrolienė 

Biokuro specialistė 
Tel. +370 655 02045 

 

mailto:agne.gendroliene@tst.lt
mailto:audrius.arcisauskas@tst.lt
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IS-935/660-III-2 priedas 

 

VERT 2022-01-24 pranešimas. ESO nustatyti minimalūs persiuntimo patikimumo ir paslaugų 

kokybės lygiai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti nepertraukiamas, 

patikimas ir kokybiškas paslaugas vartotojams, nustatė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius 2022–2026 m. reguliavimo 

periodui, taip pat, įvertinusi bendrovės planuojamas investicijas į tinklo atnaujinimą, pirmą kartą 

nustatė bendrovei persiuntimo patikimumo kokybės rodiklių lygių pagerinimo užduotis.  

VERT minimalius kokybės lygius nustato konkrečiai įmonei kiekvienam reguliavimo 

periodui: neplanuotų elektros energijos tiekimo nutraukimų vidutinę trukmę, skaičių, laiku 

prijungtų/neprijungtų vartotojų dalį, elektros energijos atkūrimo per numatytą trukmę įvykdymą, 

gedimų šalinimą, informacijos teikimą vartotojams ir t.t. Atkreipiamas dėmesys, kad operatorių 

laiku išnagrinėtų skundų procentinė dalis turi būti ne mažesnė nei 95 proc. kiekvienais 

kalendoriniais metais. 

Minimalūs persiuntimo patikimumo lygiai nustatomi konkretiems elektros energijos 

perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams pagal atitinkamus rodiklius. 

VERT kasmet įvertina, ar reguliuojamos elektros energetikos įmonės tenkina minimalius 

persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės lygius bei atlieka jų analizę. Jeigu bent vienas 

persiuntimo patikimumo rodiklis pablogėja nuo 5 proc. iki 10 proc. arba daugiau nei 10 proc., 

palyginus su įmonei nustatytais minimaliais persiuntimo patikimumo lygiais, atitinkamai gali būti 

koreguojama (mažinama) nustatyta investicijų grąža. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-01-24 posėdžio medžiaga galiteČIA. 

 

IŠRAŠAS iš VERT nutarimo: 

 
 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-24/eso-nustatyti-minimalus-persiuntimo-patikimumo-ir-paslaugu-kokybes-lygiai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-nustate-minimalius-elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-lygius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-01-13/vert-nustate-minimalius-elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-lygius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-24/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) gavo Lietuvos biomasės 

energetikos asociacijos (toliau – LITBIOMA) 2022-01-24 raštą Nr. 2022-01-24/01, kuriame 

primygtinai siūloma Energetikos ministerijai priimti politinį sprendimą, kad kiekvieną šilumos 

tiekimo įmonė naudotų bent 30 proc. SM3 kokybės biokuro savo biokuro naudojimo balanse bei 

teigiama, kad Asociacija nesiūlo, kaip spręsti šiai dienai susiklosčiusią situaciją ir kilusias 

problemas. LITBIOMA savo rašte nedetalizuoja, kokias pasekmes turėtų 30 proc. SM3 naudojimas 

centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje, todėl Asociacija turi išreikšti apibendrintą patirtį, 

sukauptą naudojant šios „kokybės“ biokurą.   

 Asociacija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, primena, kad savo pasiūlymus valstybės 

institucijoms dėl SM3 kokybės ir būtinų naudojimo sąlygų sudarymo yra pateikusi dar 2021-02-05 

raštu Nr. 10 „Dėl biokuro kokybės ir žemarūšio biokuro naudojimo galimybių“, tačiau jokių 

atsakymų (reakcijų) nėra gavusi. Tai įvertinusi, Asociacija papildomai teikia savo įžvalgas ir 

pasiūlymus dėl žemos kokybės biokuro naudojimo galimybių centralizuoto šilumos tiekimo (toliau 

– CŠT) sektoriuje. 

Biokuro žaliavos SM3 gamybai naudojamos įvairios miško kirtimų ir laukų valymo 

atliekos bei bet kuri medienos rūšis, kuri netinka SM2 ir SM1 specifikacijos kuro ruošai. Po 

ilgalaikio daugkartinio kontakto su miško paklotu, dirvožemiu, smėliu ir pan., žaliava būna stipriai 

užteršta įvairiomis ne medienos priemaišomis, kurios sukelia įvairių technologinių ir ekonominių 

problemų šio kuro naudotojams. Kadangi SM3 biokuras labai drėgnas ir su lapų bei augalų 

priemaišomis, jis turi savybę žemoje temperatūroje sušalti į ledo luitus. Pasitaikė atvejų, kad 

tokiame kure nustatyta dideli chloro (Cl) junginių kiekiai, kurie galimai atsirado, sulaistant SM3 

biokurą druskos tirpalais, siekiant išvengti jo sušalimo gabalų frakcijomis. Tyrimai atlikti biokuro 

sandėliuose parodė, kad dirvožemyje, kuris patenka su šiuo biokuru, yra dideli sieros (S) junginių 

kiekiai. Abu šie komponentai (Cl ir S) yra labai agresyvūs ir sukelia katilų bei katilinių įrangos 

intensyvią koroziją.  

SM3 ar kitas iš miško atliekų ruošiamas žemiausios kokybės biokuras galėtų būti tinkamas 

šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose, tik jeigu būtų išplėstas privalomų kokybės rodiklių 

sąrašas (be abejo, biokuro tiekėjai šių kokybių laikytųsi, o valstybės institucijos kokybės laikymąsi 

užtikrintų iki kurui patekus į deginimo įrenginius)  ir jeigu kuro deginimo įrenginiai būtų 

projektuoti būtent šių charakteristikų kurui, o pats kuras nebūtų užterštas natūraliomis ar 

dirbtinėmis priemaišomis, kurios sukelia kurą deginančių įrenginių šlakavimąsi, įvairių nuosėdų 

formavimąsi, aglomeraciją, korozijos ir erozijos procesus. Priešingu atveju, nekokybiško biokuro 

naudojimas lemia žymiai greitesnį šilumos gamybos įrenginių nusidėvėjimą, avarinius stabdymus, 

dažnesnį remontą ir tuo pačiu mažiau patikimą ir brangesnį šilumos gamybos procesą. Šie ir kiti 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Energijos išteklių biržos operatoriui „Baltpool“ 
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veiksniai (pvz. mažesnis šilumingumas, didesnis peleningumas, agresyvios priemaišos ir balastas, 

netinkamumas ilgalaikiam saugojimui ir t.t.) lemia didesnes finansines sąnaudas, kurių Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) nepripažįsta pagrįstomis, o SM3 biokuro 

santykinai aukštos kainos neskatina šio kuro naudojimo. Patirtis parodė, kad šio kuro naudojimas 

didina šilumos gamybos bendrąsias sąnaudas ir generuoja nuostolius CŠT įmonėms. 

Suprantame, kad žemos kokybės biokuras turėtų būti plačiau naudojamas energetikoje, 

todėl dar kartą siūlome iš esmės išnagrinėti ir įgyvendinti priemones, kurios iš prasčiausios žaliavos 

gaminamam biokurui suteiktų kokybinių, techninių ir ekonominių paskatų CŠT sektoriuje: 

  

1. Ten kur technologiškai galima saugiai ir efektyviai naudoti SM3 jau dabar (garo katiluose, 

kogeneracinėse elektrinėse, „verdančio sluoksnio“ katiluose ir didelės galios ardyniniuose 

katiluose su tinkama ardyno konstrukcija), VERT tiesiog turėtų pripažinti pagrįstomis 

papildomas eksploatacines faktines išlaidas, atsirandančias dėl didelio kiekio dirvožemio 

priemaišų, dėl padidinto drėgmės kiekio, dėl žemesnio katilinės energetinio efektyvumo, dėl 

papildomų išlaidų utilizuojant pelenus, valant kondensatą, dėl didesnio elektros suvartojimo 

katilinėje ir t.t. O ir susidarančias sąnaudas reikia apmokėti operatyviai, o ne po kelerių 

metų. 

 

2. Įprastinių katilų vamzdynai sukoroduoja per kelis metus, dėl to, kad deginant SM3 su 

dirvožemiu į katilų traktą patenka sieros junginių, spygliuose yra daugiau chloro, didesnis 

kiekis vandens garų ir t.t. Apsaugant katilus nuo greito susidėvėjimo katilinėse, reikia 

įrengti vibracinius stalus ar kitus įtaisus (priemones), kad atskirti iš kuro dirvožemį ir 

smulkeles, kuriuose yra agresyvūs junginiai. Katilo šilumokaičiuose reikia pakelti vandens 

temperatūros lygį, kad jis viršytų rūgšties kondensacijos rasos taško temperatūrą (jeigu tai 

leidžia katilo konstrukcija), padidinti recirkuliacijos siurblių našumą bei jungiamųjų 

vamzdynų ir dūmtakių skersmenį. Tam reikia papildomų investicijų. 

 

3. Eilė katilų, ypač mažesnės galios, teisėtai suprojektuoti SM2 kuro parametrams, juose net 

negalima sudeginti prastesnio kuro. Vadinasi, jie turi būti pakeisti į padidinto ardyno 

katilus, įrengtos „verdančio sluoksnio“ ar tam pritaikytos kitokios kūryklos ir 

papildoma įranga. Tam reikia laiko ir vėl didelių investicijų. Tą racionalu atlikti jiems 

fiziškai susidėvėjus. 

 

4. SM3 tinkamumo didinimui dabartinėse katilinėse VERT turėtų pripažinti pagrįstomis 

padidintas eksploatavimo, remontų ir kapitalo sąnaudas, turėtų būti sutrumpintas 

reguliacinio nusidėvėjimo laikotarpis, investicijų grąža padidinta proporcingai SM3 

daliai kuro struktūroje ar panašiai.  

 

5. Pats racionaliausias sprendimas būtų nusidėvėjusius katilus keisti į aukšto efektyvumo ir 

tikslingai projektuotus prasčiausios kokybės biokurui. Tam galėtų būti skirta naujojo ES 

laikotarpio parama.  

 

6. Biokuro kokybė visiškai nekontroliuojama, už ją nėra realios atsakomybės, nėra atsakingos 

institucijos už biokuro kokybę iki jam patenkant į deginimo įrenginius. Miškininkai ruošia 

sukrautas atliekas, kurios žemėtos ir sukelia didžiausias technologines bėdas. Iš jų būtų 

galima gaminti SM4 nekondicinį (be kokybės reikalavimų biokurą), kuris tiktų didelėms 

elektrinėms ir ilgainiui pakeistų komunalines atliekas, jeigu atliekų truktų. Žinoma, tai 

turėtų būti ir pigiausias biokuras. Natūraliai pagerėtų ir SM3 kokybė, nes dabar į šį kurą 

sumalama bet kas. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad kai biokuro rinkoje SM3 kainos mažai skiriasi nuo 

SM2, papildomos eksploatacinės ir įrenginių atstatymo išlaidos dėl SM3 naudojimo, didina 
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bendruosius šilumos gamybos kaštus, kurių nekompensuoja biokuro kainų skirtumas. 

Reguliuojamos CŠT įmonės, gaminant ir tiekiant šilumos energiją, privalo užtikrinti mažiausiųjų 

sąnaudų principą, tad privalo rinktis biokuro rūšį, kurios naudojimas minimizuoja sąnaudas. 

Praktikų vertinimu, deginant SM3 pelenų susidaro iki 3-4 kartų daugiau, lyginant su SM2 biokuro 

naudojimu. Kondensato kiekis didesnis apie 30-40 %. SM3 tipo kure daug dažniau pasitaiko 

kokybės neatitikimų, pvz., kuras būna netinkamos frakcinės sudėties, dažnai aptinkami akmenys, 

metalo elementai ir pan., kurie sukelia mechaninius pažeidimus transportavimo sistemose ir t.t. 

 

 Siūlymai institucijoms. 

VERT kompetencijoje: 

1. Turi būti padengiamos padidėjusios eksploatacinės sąnaudos, susijusios su SM3 

deginimu, pripažįstamas faktinis kuro sunaudojimas šilumos vienetui pagaminti – 

atsisakoma lyginamųjų kuro rodiklių (kg/MWh) ir kWhe/MWhš; 

2. Sąnaudų pokyčiai dėl SM3 naudojimo turi būti įvertinami metinių perskaičiavimų 

metu - papildomos išlaidos dėl elektros, chemikalų, remontinių medžiagų ir detalių, 

personalo apmokėjimui ir t.t.; 

3. Padidinama investicijų grąžos norma šilumos gamyboje naudojamam turtui 

proporcingai SM3 biokuro daliai biokuro struktūroje, kad atsirastų pinigų šaltinis 

dažnesniems remontams ir papildomoms investicijoms reikalingoms, efektyviam ir saugiam 

SM3 biokuro deginimui; 

4. Esamų ir būsimų biokuro katilų, naudojančių SM3, nusidėvėjimo laikotarpio 

sumažinimas (pvz., vietoje 16 m. nustatyti 10 m., 8 m. ar pan.); 

5. Investicijų, padarytų dėl SM3 naudojimo, pripažinimas pagrįstomis ir pan.  

 

LR Vyriausybės / Energetikos ministerijos kompetencijoje: 

1. Investicinės subsidijos naujų biokuro katilų, tinkamų efektyviai deginti SM3, įsigijimui 

ir esamų katilinių bei elektrinių modernizavimui. 

2. Investicinė parama dūmų valymo įrangai ir kitai įrangai, užtikrinant naujus 

aplinkosauginius reikalavimus, deginant peleningą kurą. 

3. Pakeitus biokuro katilą nauju su LVPA parama, būtina 5 metus teikti ataskaitas, kad 

pasiekiami projektiniai tikslai. Pakeitus kurą į SM3, efektyvumas sumažėtų ir užduoti tikslai 

galimai būtų nepasiekti. Būtina eliminuoti paramos grąžinimo rizikas dėl kuro 

pakeitimo sumažėjus energetiniam efektyvumui. 

 

Baltpool, Aplinkos ministerijos/VMU kompetencijoje: 

1. Valstybės garantuojama SM3 biokuro rezervo paslauga - patikimas prieinamumas bet 

kuriomis klimatinėmis sąlygomis.  

2. SM3 įsigijimas pagal ilgalaikius kontraktus su pristatymo grafikais, kad nereikėtų šio 

kuro saugoti katilinių teritorijoje, kur jis kaista ir gali užsidegti 

3. Efektyvi SM3 kokybės kontrolė - užtikrinti, kad su juo nepatektų per daug dirvožemio ir 

nebūtų naudojamos katilams pavojingos cheminės medžiagos; 

4. Naujos specifikacijos kuro pateikimas biržoje (nekondicinis kuras SM4 ar pan. – labai 

prastos kokybės, tinkantis verdančio sluoksnio katilams, didelėms elektrinėms ir pan.). Šiai 

kategorijai naudojama blogiausia žaliava nepatektų į standartinį SM3 biokurą; 

5. Sudaryti prielaidas didesniam kainų skirtumui tarp SM2 ir SM3 (10-15 proc. 

nepakanka, skatinamasis kainų skirtumas turėtų būti ne mažiau 30 proc. 

6. Įrenginiai, deginantys kietąjį biokurą - smulkintą medieną turi arba Taršos arba TIPK 

leidimus, kuriuose yra sudėliotos aplinkosauginės sąlygos vykdomai veiklai. Pereinant nuo 

aukštesnės kokybės kuro (mišinių SM1 / SM2) prie prastesnės kokybės kuro (SM3 mišinio), 

reikia įsivertinti Leidimuose esančius taršos limitus (tonomis per metus) ir, atsižvelgiant į 

tai, gali tekti peržiūrėti ir keisti leidimų sąlygas. Būtinos palengvintos Leidimų pakeitimo 

/ sąlygų peržiūros procedūros, didinant leistiną į aplinkos orą išmesti teršalų kiekį. 
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7. Reikalinga SM3 biokuro techninės specifikacijos pakeitimai: maksimali drėgmė 50%, 

smulkelių frakcijos leidžiamas kiekis iki 15%, ribojamas sieros ir chloro kiekis, 

neleidžiamos dirbtinės priemaišos ir t.t.  

 

Manome, kad rimtų didelio masto energetikos sektoriaus problemų negalima spręsti priverstiniais 

metodais, galimais suformuotais privačių biokuro tiekėjų, būtina įsigilinti į esamas aplinkybes ir 

sukurti technines-ekonomines prielaidas miško atliekų platesniam ir efektyviam panaudojimui, nes 

nuo to priklausys viešosios paslaugos – šilumos tiekimo – kokybė, saugumas ir kaina.  

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  
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 2020 m. spalio 13 d. 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 (toliau – 

Aprašas), kuris parengtas įgyvendinant tam tikrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

(toliau – Įstatymas) 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. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) atliko šilumos tiekimo įmonių 

apklausą apie tai, ar šilumos tiekėjai spės parengti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planus, 

kaip to reikalauja Įstatymas ir minėtas Energetikos ministerijos tvarkos aprašas. Gauti rezultatai 

rodo, kad dalis šilumos tiekėjų dėl objektyvių priežasčių nespės įgyvendinti Įstatymo reikalavimų ir 

pageidauja, kad Įstatymo tam tikrų straipsnių įsigaliojimas būtų atidėtas. 

Priežastys, lemiančios šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų rengimo 

vėlavimus: 

1. Po Įstatymo priėmimo kilo labai daug neaiškumų ir klausimų, buvo organizuotos teisinės 

konsultacijos, nes Įstatymo rengėjas (Aplinkos ministerija) mokymų neorganizavo, kas 

įtakojo Įstatymo vykdymo vėlyvą pradžią. Šiuo metu vis dar nesuformuota tiksli ir aiški 

Įstatymo įgyvendinimo praktika, sunku gauti kokybiškas konsultacijas valstybės ir/ar 

privačiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Skirtingi ekspertai (įstaigos) skirtingai 

vertina įstatymo reikalavimus, skirtingai supranta patį registravimo procesą. 

2. Aprašas, kuris tiesiogiai taikomas Įstatymo vykdymui, priimtas 2020 m. spalio 13 d., t. y. 

daugiau nei po metų nuo Įstatymo priėmimo (Įstatymas priimtas 2019 m. birželio 6 d.). 

3. Neturint šilumos tinklų skaitmeninėje formoje, negalima rengti Apraše nurodytų planų. 

Daugelyje savivaldybių nemaža dalis šilumos tiekimo tinklų apskritai nėra registruoti, pačių 

šilumos tinklų registravimas užtrunka.  

4. Didelės apsaugos zonų planų registravimo apimtys. 

5. Šilumos tinklų skaitmenizavimo ir planų parengimo paslaugos perkamos viešųjų pirkimų 

būdo, o tai užima nemažai laiko bei finansinių resursų. Nėra aišku, ar kada ateityje 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įtrauks šias lėšas į reguliuojamas šilumos kainas. 

Bet kokiu atveju, piniginių išteklių reikia dabar, o ne šilumos tiekėjai geriausiu atveju jas iš 

vartotojų atgaus ne anksčiau nei po metų ar dviejų (po šilumos kainų perskaičiavimo). 

6. Susiduriama su matininkų ir teritorijų planavimo specialistų stoka rinkoje. Dėl padidėjusio 

jų poreikio, išaugo paslaugų kainos, o šiemet pabrangus 2,5 karto šilumos tiekėjų 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 2022-01-25 Nr. 12 

Į  Nr.  

    

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ 

PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO ATIDĖJIMO 



 

129 

naudojamam biokurui iki 8 kartų gamtinėms dujoms, bet kokios naujos sąnaudos yra 

skausmingos. 

7. Dėl patirties trūkumo bei neaiškumų teisės aktų vykdymo reikalavimuose planų parengimas, 

jų suderinimas, viešinimo procedūros trunka gana ilgai. Pirmas parengtas ir Energetikos 

ministerijos patvirtintas planas rengtas 8 mėn. 

8. Norint gauti informaciją apie žemės sklypo savininką, reikia teikti užklausą Registrų centrui, 

pateikiant unikalų sklypo numerį ir priežastį, dėl kurios mes norime gauti informaciją. 

Registrų centras informaciją išduoda tik apie vieną unikalaus numerio savininką. Tad 

kiekvieno savininko  duomenis galima gauti tik po vieną atskiru užklausimu.  

9. Nėra aiški kompensavimo praktika, nėra su kompensavimu susijusių teisės aktų taikymo 

praktikos. Neabejotinai su dalimi žemės sklypų savininkų (vieno sklypo savininkai gali būti 

keli) kils ginčai dėl kompensacijos dydžio ar išmokėjimo. 

 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, Asociacija siūlo metams atidėti Įstatymo nuostatų, susijusių su 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų rengimu iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 Siūlome Įstatymo 140 str. 2 ir 3 dalį išdėstyti taip: 

„2. Šio įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023 2024 m. sausio 1 d. 

3. Šio įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025 2026 m. sausio 1 d.“ 

 Atitinkamai siūlome 141 str. 1, 3, 4, 12, 13 dalyse vardintą datą „iki 2022 m. gruodžio 

31 d.“ keisti į „iki 2023 m. gruodžio 31 d“. 

 Tikimas greito teisės akto pokyčių iniciavimo arba, jei ministerija turėtų kitą, šiame 

rašte išdėstytus motyvus paneigiančią informaciją, apie tai prašome informuoti Asociaciją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 

Akcinė bendrovė 

Raudondvario pl. 84 

LT-47179 Kaunas 

Tel. 8 800 11011 

El. p. info@kaunoenergija.lt 

www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiajam 

specialistui Mantui Paulauskui 

2022-01-27          Nr. E20-112 

      

Raštas siunčiamas tik el. paštu 

 

DĖL APSAUGOS ZONŲ PLANŲ TERMINO PRATĘSIMO  

 

AB „Kauno energija“ (toliau - Bendrovė) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

vyriausiojo specialisto Manto Paulausko elektroninį laišką, kuriuo prašoma informuoti apie 

Bendrovės galimybes nustatytu terminu (iki 2022 m. gruodžio 31 d.) parengti šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų planus. 

Atsakydami į gautą laišką informuojame, jog Bendrovė yra pradėjus vykdyti šilumos tiekimo 

tinklo apsaugos zonų planų rengimo procesą ir siekiant tiksliai išsiaiškinti kaip vyksta šių apsaugos 

zonų planų rengimas 2021 m. rugsėjo 1 d. Bendrovė pateikė užsakymą matininkams parengti keleto 

žemės sklypų apsaugos zonų planus, tačiau iki šio momento užsakymas nėra įvykdytas ir apsaugos 

zonų planai dar nėra parengti, nes: 1) užsitęsė derinimas su institucijomis; 2) plano parengimo ir 

derinimo procedūra ir jos vykdymo terminai nėra pakankamai reglamentuoti ir aiškūs; 3) 

neplanuotai ilgai užtrunka žemės sklypų savininkų sutikimų gavimas.  

Matome, kad atskirų žemės sklypų apsaugos zonų planų rengimas ir žemės sklypų savininkų 

sutikimų gavimas yra sudėtingesnis procesas, todėl rengiame medžiagą ir skelbsime konkursą 

bendriems apsaugos zonų planams parengti, kaip buvo paskelbti pirmieji konkursai kitų šilumos 

tiekimo tinklų įmonių.  

Bendrovės vertinimu šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų planų derinimas užsitęsė, nes tai 

yra nauja sritis, reglamentuojama tik įstatymu ir nesant pakankamo poįstatyminio reglamentavimo, 

kurio būtų nustatyta aiški šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų planų rengimo ir derinimo 

procedūra. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, manome, kad yra tikslinga pratęsti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų planų rengimo terminą vieniems metams.  

 

 

 

Generalinis direktorius    Tomas Garasimavičius 

 

 

 

 

 

D. Levanienė, tel. (8 655) 39423 el. p. d.levaniene@kaunoenergija.lt   
 
 

mailto:d.levaniene@kaunoenergija.lt
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IS-935/660-III-5 priedas 
 

LŠTA INFO. 2022-01-24 dienos pasitarimo dėl slėgio perkryčio reguliatorių diskusija ir pasiūlymai 

 
Su Danfoss aptarėm, kad paliekam 199 p. redakcija tokią (pakoregavom pradžią dar): 

 
199. Kai vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos yra atskirtos nuo šilumos perdavimo sistemos 

šilumokaičiais (nepriklausomos), o Jei nominalus slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo tinklų vandens 

šilumos punkte viršija 0,4 0,15 Mpa, reikia įrengti slėgių skirtumo reguliatorių. Slėgių skirtumo 

reguliatoriai turi būti montuojami bet kuriuose šilumos punktuose, jeigu tai būtina šilumos tinklų 

hidrauliniams režimams užtikrinti. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo 

vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą 
jungiančiame vamzdyje neturi būti jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo 

armatūrą.“ 

O 235‘ p. nenaikinam (čia irgi buvo Danfoss siūlymas) 

Galės Narkunas atskirai pastabas teikt kai bus viešas derinimas 
*** 

 
199. Kai vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos yra atskirtos nuo šilumos perdavimo sistemos 

šilumokaičiais (nepriklausomos), o nominalus slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo tinklų vandens 

šilumos punkte viršija 0,4 0,15 MPa, reikia įrengti slėgių skirtumo reguliatorių. Slėgių skirtumo 

reguliatoriai turi būti montuojami bet kuriuose šilumos punktuose, jeigu tai būtina šilumos tinklų 

hidrauliniams režimams užtikrinti. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo 

vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą 

jungiančiame vamzdyje neturi būti jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo 
armatūrą.“ 

 

Narkūnas siūlo palikti iš vis tik vieną sakinį: 199. Slėgių skirtumo reguliatoriai turi būti montuojami bet 

kuriuose šilumos punktuose, jeigu tai būtina šilumos tinklų hidrauliniams režimams užtikrinti 
ir dar kaip suprantu siūlo naikinti naują 235' p. 

„2351.Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio perkrytis visame jo 

darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį veikiantis slėgio perkrytis negali 

padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine verte.“ 

 
From: Valdas Narkunas <vnarkunas@gmail.com>  

Sent: Tuesday, January 25, 2022 4:36 PM 

To: Kestutis Paulavicius <kestutis.paulavicius@danfoss.com> 

Cc: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Gintaras Aleksiunas <gintaras.aleksiunas@danfoss.com>; Mantas 

Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: Re: po vakar dienos pasitarimo dėl slėgio perkryčio reguliatorių 

 

Sveiki, 

Pasitariau dar ir su projektuotojais. Manome, kad įdėjus sakinį "Slėgių skirtumo reguliatoriai turi būti 

montuojami bet kuriuose šilumos punktuose, jeigu tai būtina šilumos tinklų hidrauliniams režimams 

užtikrinti", keisti privalomą ribą, nuo kurios reikia naudoti slėgio skirtumo reguliatorius, nebelieka reikalo. 

Ten, kur hidraulinis režimas yra stabilus, temperatūros reguliatoriai puikiausiai susitvarko ir prie 4 bar slėgio 
skirtumo. Iš kitos pusės, mano skaičiavimais, slėgio skirtumo reguliatorius neatlieka srauto ribojimo, jei 

slėgių skirtumas šilumos tinkluose svyruoja, o būtent tokiems tinklams ir rekomenduojamas slėgio skirtumo 

reguliatorius. Efektą pajus tik slėgio skirtumo reguliatorių pardavėjai 

Punktas 235' yra absurdiškas ir jį gali sugalvoti tik tie, kurie arba nesusiduria su Lietuvoje esančių šilumos 
punktų darbo režimais, arba labai nori parduoti daugiau produkcijos. Elementarus pavyzdys iš realiai išrašytų 

prisijungimo sąlygų: 

mailto:vnarkunas@gmail.com
mailto:kestutis.paulavicius@danfoss.com
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:gintaras.aleksiunas@danfoss.com
mailto:mantas@lsta.lt
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Prie 0,5 bar įrengti slėgio skirtumo reguliatorių negalima, nes jis nieko nereguliuos slėgio skirtumui įvade į 

šilumos punktą pakilus iki 3,1 baro. Pasakykite, kaip tokiu atveju bus įgyvendintas naujasis taisyklių 

reikalavimas? Dar tikrai niekam nekliuvo slėgių skirtumo svyravimai 2 ar 3 kartus, tad nedarykime dar 

vienos nesąmonės lietuviškame reglamentavime. Sutinku, kad prie didelio slėgių skirtumo svyravimo tikrai 
yra sudėtinga parinkti šilumos punkto įrangą. Tačiau šis reikalavimas gali būti pateikiamas nebent šilumos 

tiekėjui, kad susitvarkytų savo tinklus, bet tikrai ne šilumos punkto įrangai, kurią parinkti prie tokių 

reikalavimų, nenaudojant akumuliacinių talpų karšto vandens ruošimui, bus neįmanoma. 
 
Pagarbiai 

Valdas Narkūnas 

 

2022-01-25, an, 15:13 Kestutis Paulavicius <kestutis.paulavicius@danfoss.com> rašė: 

Laba diena, 

Su tokia redakcija sutinku. 

Pagarbiai 

Kęstutis 

  

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  
Sent: Tuesday, January 25, 2022 3:03 PM 

To: Valdas Narkunas <vnarkunas@gmail.com>; Kestutis Paulavicius <kestutis.paulavicius@danfoss.com>; Gintaras 

Aleksiunas <gintaras.aleksiunas@danfoss.com> 

Cc: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: po vakar dienos pasitarimo dėl slėgio perkryčio reguliatorių  

  

Laba diena, 

Kaip buvo sutarta vakar dienos pasitarimo metu, pridedame pakoreguotą Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklių 199 p. versiją. 

Ar su tokia redakcija sutiktumėt?  

  
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

_______ 

 

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO  

17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

mailto:kestutis.paulavicius@danfoss.com
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:vnarkunas@gmail.com
mailto:kestutis.paulavicius@danfoss.com
mailto:gintaras.aleksiunas@danfoss.com
mailto:mantas@lsta.lt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Ckestutis.paulavicius%40danfoss.com%7C9fb0510c4f0f445dd71b08d9e002fa8d%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637787125826841117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j8v4dEmPj97gdhg2BKDL2Ehc7F9u%2FiwbivxrE0YznAQ%3D&reserved=0
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1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali turi būti 

priklausomosios ir nepriklausomosios.“ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 

21. Vartotojų sistemos turi būti nepriklausomosios, jeigu jų veikimo zonoje yra tokios 

sąlygos: 

21.1. jeigu to reikia šilumos tiekimo tinklų hidrauliniam režimui (per didelis arba per mažas 

statinis slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose 

cirkuliuojančio vandens ir kt.); 

21.2. kai šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose. 

3. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „199. Kai vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos yra atskirtos nuo šilumos 

perdavimo sistemos šilumokaičiais (nepriklausomos), o nominalus slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir 

grąžinamo tinklų vandens šilumos punkte viršija 0,4 0,15 MPa, reikia įrengti slėgių skirtumo 

reguliatorių. Slėgių skirtumo reguliatoriai turi būti montuojami bet kuriuose šilumos 

punktuose, jeigu tai būtina šilumos tinklų hidrauliniams režimams užtikrinti. Kai vartotojo 

sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios 

sklendės turi būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi būti 

jokios atjungimo armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

 4. Papildau 2351 punktu: 

 „2351.Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio 

perkrytis visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį 

veikiantis slėgio perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine 

verte.“ 

 

Energetikos ministras    
 



 

134 

 

IS-935/660-III-6 priedas 
 

LŠTA INFO. SKUBU_Apklausa_Dėl didėjančių elektros sąnaudų įtraukimo į šilumos kainas 

 

Atsižvelgiant į narių paklausimus, Asociacija planuoja skubos tvarka kreiptis į VERT dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų, kad ženkliai padidėjusios elektros energijos 

sąnaudos (ŠT įmonių negautos pajamos) būtų dažniau įskaičiuojamos į šilumos tarifą (pvz. kartu su 

mėnesio perskaičiavimais). Tuo tikslu prašome pateikti informaciją apie Jūsų įmonės elektros 

energijos kiekius/sąnaudas 2021 m. ir prognozes 2022 m. (apklausos lentelė pridedama). Duomenys 

bus reikalingi motyvuojant metodinių pakeitimų tikslingumą, parodant faktinę situaciją ir 

tendencijas. 

Užpildytos lentelės laukiame iki š.m. sausio 31 d. (pirmadienio) el.p. ramune@lsta.lt  

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą! 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 
 

ŠT įmonių apklausa dėl elektros energijos pirkimo sąnaudų ir jų įskaičiavimo į šilumos 

kainas 
Bendrovė Elektros 

energijos kiekis 

technologinėms 

reikmėms per 

2021 m. (tūkst. 

kWh) 

Elektros 

energijos 

technologinėms 

reikmėms 

įsigijimo 

sąnaudos per 

2021 metus 

Kokios išlaidos 

elektros 

energijai buvo 

įskaičiuotos į 

šilumos kainas 

per 2021 metus 

Kokia buvo 

įskaičiuota 

vidutinė 

perkamos 

elektros 

energijos 

kaina 2021 

metams 

Kokia 

susiformavo 

vidutinė 

faktiškai 

įsigytos 

elektros 

energijos 

kaina 2021 

metais 

Kokia 

elektros 

energijos 

įsigijimo 

kaina 2022 

metais 

Kada 

baigiasi  

dabartinės 

elektros 

energijos 

pirkimo 

sutartys? 

Pastabos 

(tūkst. kWh) (tūkst. Eur) (tūkst. Eur) (Eur/MWh) (Eur/MWh) (Eur/MWh) (data)   

ŠT įmonės 

pavadinimas 

                

                  

 
 

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-935/660-III-7 priedas 

 

 

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 šilumos tiekėjų asociacijai 

 

 2022-01-28 Nr. R2-(ŠKI)-545 

 Į 2022-01-03 Nr. 01 

    

DĖL SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO BŪTINOMIS, INFORMUOJANT VARTOTOJUS APIE 

ŠILDYMO KOMPENSACIJAS 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. sausio 3 d. gavo 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) raštą Nr. 01 „Dėl sąnaudų pripažinimo 

būtinomis, informuojant vartotojus apie šildymo kompensacijas“ (toliau – Raštas). Rašte nurodoma, 

kad Lietuvos Respublikos Prezidentūros iniciatyva Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su 

Energetikos ministerija paprašė šilumos tiekimo įmonių atspausdinti ir kartu su 2021 m. gruodžio ir 

2022 m. sausio mėn. šilumos sąskaitomis gyventojams išplatinti skrajutę (spausdinant ant atskiro 

lapo iš abiejų pusių) apie naujai taikomą kompensacijų tvarką už būsto šildymą nuo 2022 metų, 

tam, kad gyventojai būtų plačiau informuoti ir atkreiptų dėmesį apie savo galimybes kreiptis dėl 

jiems priklausančios kompensacijos. Rašte taip pat teigiama, kad dauguma šilumos tiekėjų jau 

dabar informavo, kad paviešins savo interneto svetainėse, e-paslaugų puslapiuose ir pagal 

galimybes informaciją spausdins ir organizuos išsiutimą paštu su gruodžio ir/ar sausio mėn. 

sąskaitomis fiziniams asmenims bei klausiama, ar siekiant visiems bendro tikslo – šviesti Lietuvos 

gyventojus apie valstybės teikiamą pagalbą, augant energijos išteklių ir šilumos kainoms, ir siekiant 

šilumos tiekimo įmonėms iš anksto įvertinti galimų sąnaudų padengimą, bus užtikrinta, kad šilumos 

tiekėjų patirtos sąnaudos už gyventojų informavimą bus pripažintos būtinosiomis sąnaudomis. 

Taryba, gavusi Asociacijos Raštą, 2022 m. sausio 7 d. raštu Nr. R2-(ŠKI)-147 „Dėl sąnaudų 

pripažinimo būtinomis, informuojant vartotojus apie šildymo kompensacijas“ kreipėsi į Tarybos 

reguliuojamus šilumos tiekėjus, prašydama pateikti informaciją apie patirtas ir (ar) planuojamas 

patirti sąnaudas įgyvendinant Asociacijos Rašte minimus veiksmus, detalizuoti kas sudaro / sudarys 

šias sąnaudas bei nurodyti šių sąnaudų įtaką galutinei šilumos kainai. Išanalizavus šilumos tiekėjų 

pateiktus atsakymus matyti, kad dalis šilumos tiekėjų papildomų sąnaudų nepatirs, o didžiausia 

nurodyta suma sudaro 3,1 tūkst. Eur, t. y. šios sąnaudos neturės įtakos šilumos kainai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 

32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 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 sąnaudomis. Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 

8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau − Metodika), 8 punkte 

numatyta, kad reguliuojamų paslaugų (produktų) kainose įvertinamos reguliuojamų paslaugų 

(produktų) teikimo būtinosios (valstybės normuojamos) sąnaudos. Metodikos 9 punkte taip pat 

numatyta, kad ūkio subjektas, teikdamas reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų projektus, 

reguliuojančiajai institucijai turi pateikti planuojamų būtinųjų sąnaudų pagrindimą. 
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Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Taryba informuoja, kad šilumos tiekėjų patirtas sąnaudas 

dėl vartotojų informavimo apie naujai taikomą kompensacijų tvarką už būsto šildymą nuo 2022 

metų įvertins šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ar bazinių kainų dedamųjų nustatymo metu, 

šilumos tiekėjams pateikus šias sąnaudas pagrindžiančius dokumentus. 

 

 

 

Tarybos narys    Matas Taparauskas 
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137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
 



 

138 

 

IS-935/660-IV-1 priedas 

 

EM 2022-01-22 pranešimas. Neformalios Europos energetikos ministrų tarybos centre – 

aukštos energijos kainos ir „Gazprom“ galimas manipuliavimas rinka 

TN: tn  

 

 
 

Sausio 20-22 d. Amjene (Prancūzija) įvyko neformali Europos Sąjungos (ES) Energetikos ir 

Aplinkos ministrų taryba Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai metu. 

Energetikos ministrai diskutavo dėl aukštų energijos kainų, kurias šiuo metu patiria Europos 

vartotojai, ir galimų sprendimų jas amortizuoti. Energetikos komisarės Kadri Simson teigimu, 

energijos kainos išlieka aukštos ir nestabilios, taip pat tampa aišku, kad kainos išliks aukštos ilgiau 

nei buvo prognozuota. Šią savaitę gamtinių dujų saugyklų Europoje užpildymo lygis pasiekė 47 

proc., esminė to priežastis – „Gazprom“ sumažintas dujų tiekimas. 

D. Kreivys pažymėjo, kad šiuo metu Europoje stengiamės kovoti su aukštų energijos kainų 

pasekmėmis, tačiau nesprendžiame kainų krizės priežasčių. Visų pirma, turėtų būti atliktas 

nuodugnus Rusijos valdomos „Gazprom“ elgsenos rinkoje tyrimas.  

Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis „Gazprom“ į Europos rinką tiekė 25 

procentais mažiau dujų nei įprastai, kai energijos kainos galėtų sumažėti per pusę, jei Rusija sutiktų 

padidinti dujų pasiūlą 20 procentų. Pasak agentūros direktoriaus F. Birol, maži Rusijos dujų srautai 

į Europą sutampa su padidėjusia geopolitine įtampa dėl Ukrainos, o tai reiškia, kad Rusija atvirai 

naudoja energetiką, kaip politinį įrankį. 

D. Kreivys sakė: „Esu įsitikinęs, kad esamos aplinkybės yra tvirtas pagrindas įtarti galimą 

„Gazprom“ manipuliavimą rinka. Todėl labai palaikau Europos Komisijos vice-prezidentę p. M. 

Vestager, kuri jau pradėjo pirminį tyrimą ir renka informaciją iš energijos tiekėjų. Tyrimas turi 

pateikti galutinius atsakymus dėl Rusijos veiksmų“. Energetikos ministro teigimu, jei ES nesugebės 

tinkamai išspręsti šios problemos, galime ir toliau ateinančiais metais svarstyti aukštų energijos 

kainų ar dujų trūkumo klausimus.  

Taip pat Europos ministrai diskutavo dėl miškų ir medienos produktų vaidmens energetikos 

ir klimato politikose. Lietuva tvirtai pritaria, kad miškai vaidina svarbų vaidmenį tiek energetikos, 

tiek klimato politikoje. Miškai ir biomasė taip pat atlieka labai svarbų socialinį ir ekonominį 

vaidmenį.  

Lietuvoje net 75 proc. centralizuoto šilumos tiekimo priklauso nuo biomasės. Energetikos 

ministras D. Kreivys sakė, kad perėję nuo importuojamų gamtinių dujų prie biomasės, Lietuvoje 

užsitikrinome šildymo sektoriaus nepriklausomybę ir 70 proc. sumažinome sektoriaus anglies 

dioksido emisijas, o namų ūkiai savivaldybėse, kurios naudoja daugiau biomasės nei dujų, šią žiemą 

gavo mažesnes sąskaitas už šildymą“. 

Aukštų energijos kainų krizės šviesoje yra labai svarbu Europoje naudoti darnius ir 

prieinamus energijos išteklius, tokius kaip biomasė. Todėl Lietuva prisijungė prie dešimties 

valstybių narių grupės laiško, kuriuo raginama Europos Komisiją ir pirmininkaujančią ES Tarybai 

Prancūziją užtikrinti teigiamą ir stabilų tvarios biomasės reguliavimą, ypač dabar yra ne laikas siųsti 

neigiamus signalus investuotojams ir rizikuoti atidėti mūsų energijos ir klimato kaitos perėjimą. 

Tarybos metu energetikos ministrai taip pat apsikeitė nuomonėmis energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo ir vandenilio plėtros Europoje klausimais. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/neformalios-europos-energetikos-ministru-tarybos-centre-aukstos-energijos-kainos-ir-gazprom-galimas-manipuliavimas-rinka
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IS-935/660-IV-2 priedas 

 

AM 2022 01 25 pranešimas. Atnaujintas reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

TN: tn 

 

Siekiant suvienodinti statybos produktų, kurie yra svarbūs užtikrinant esminius statinio 

reikalavimus tiekimo Lietuvos rinkai sąlygas ir mažinti jų neatitikties riziką, Aplinkos ministerija 

parengė atnaujintą Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą.  

Sąrašas papildytas naujais perimtais darniaisiais Lietuvos standartais, jų pakeitimais. 

Atsižvelgta ir į suinteresuotų institucijų – Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos, Valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ ir 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto pasiūlymus įtraukti naujus 

produktus.  

Reglamentuojamų statybos produktų sąraše buvo pakeisti ir papildyti kelių tiesimo, langų, 

stoglangių, durų, vartų, karštųjų siūlių sandariklių ir vamzdynų, vandentiekio statybos produktai. 

Pažymėtina, kad sąrašo papildymai ir pakeitimai nekeičia jau egzistuojančio statybos produktų 

reglamentavimo. 

Atnaujintame sąraše yra 27 statybos gaminių grupės, viena daugiau nei galiojusiame iki šiol. 

Tam, kad rinkos dalyviams būtų aiškiau, kaip taikyti Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, ir 

atsižvelgus į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pateiktus pasiūlymus, jame išskirtos kelių 

tiesimo medžiagos.  

Sąraše pateikta informacija apie statybos produktams taikomas technines specifikacijas 

(darniosios ir nedarniosios srities), esminės charakteristikos pagal statybos produkto naudojimo 

paskirtį, bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo ir eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimo bei tikrinimo sistema. 

Atnaujintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas buvo teikiamas notifikavimui 

Europos Komisijai, valstybėms narėms ir Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatui, pastabų 

nebuvo gauta.  

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtintas sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas 

pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2022 m. lapkričio 1 d.  

Su atnaujintu Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu galite susipažinti čia 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintas-reglamentuojamu-statybos-produktu-sarasas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e5caa607ce911ec993ff5ca6e8ba60c
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AM 2022-01-26 pranešimas. Karantino ribojimai taršą šiltnamio dujomis sumažino 1 proc. 

TN: tn  

 

 
 

2020 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta apie 1 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų nei 2019 m. – tai yra 20,2 mln. tonų. Įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus, šalies 

emisijos kasmet turėtų mažėti triskart daugiau. 

Aplinkos viceministrės Gintarės Krušnienės teigimu, analogiškas taršos mažėjimas kaip 

užpernai, kurį lėmė koronaviruso pandemija, padėtų įgyvendinti dešimtmečio įsipareigojimus 

Europos Sąjungai, vis dėlto objektyvių aplinkybių kitais statistiniais metais pasiekti mažesnes 

emisijas nėra – jų mažėjimas turėtų būti nuolatinis. 

„Nuo 2021 m. Lietuvai jau taikomos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kvotos. Jeigu 

įvertinus praėjusius metus pasiektume tokius rodiklius kaip užpernai, per patį pandemijos įkarštį, 

mums nereikėtų atsiskaityti Europai už viršytas kvotas. Deja, tokio pastebimo, kad ir vos vienu 

procentu, emisijų sumažėjimo 2021 m. taršos ataskaitoje jau nebesijaus“, – sako aplinkos 

viceministrė.  

Praėjusių metų šalies šiltnamio dujų rodikliai bus apskaičiuoti kitų metų pradžioje. Už 

Lietuvoje nesuvaldytą taršą šiltnamio dujomis 2021–2030 m. laikotarpiu Lietuvai gresia iki 680 

mln. eurų sankcijos.  

Didžiausias teršėjas – transportas 

Per užpraėjusius metus šiltnamio dujų kiekis labiausiai (10,6 proc.) mažėjo chemijos 

pramonėje, nes susitraukė amoniako ir azoto rūgšties gamybos apimtys. Vis dėlto transporto 

sektoriuje, net ir sumažėjus namuose užsidariusių gyventojų kelionių, šiltnamio dujų buvo išmesta 

vos 2,3 proc. proc. mažiau – tai lėmė 2 proc. sumažėjęs dyzelinio kuro naudojimas automobiliams.  

Tačiau užpernai, dvigubai išaugus gamtinių dujų naudojimui energijai gaminti, emisijos 

gana žymiai didėjo energetikos įmonėse (16,2 proc.). Gerokai intensyvesnis azotinių trąšų 

naudojimas žemės ūkyje lėmė 10,2 proc. emisijų augimą ir augalininkystėje.   

Preliminariais duomenimis, prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje 

nedalyvaujančio sektoriaus emisija lyginant su 2019 m. sumažėjo 1,7 proc. Emisijos mažėjo 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/karantino-ribojimai-tarsa-siltnamio-dujomis-sumazino-1-proc
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daugelyje sektorių (ypač pramonėje – 18 proc.), o žemės ūkio sektoriuje išaugo apie 5 proc.  Taršos 

prekybos sistemoje dalyvaujančių įrenginių emisija ūgtelėjo apie 1 proc.  

2020 m. daugiausia šiltnamio emisijų tradiciškai išmetė transporto sektorius – 30,4 proc. 

Energetikos sektoriaus dalis sudarė 28,1 proc., žemės ūkio – 22,1 proc., pramonės – 15,3 proc., 

atliekų – 4,1 proc. 

Nuo 2005 m. emisijos išaugo 9 proc. 

Vertinant iš Lietuvos klimato įsipareigojimų perspektyvos – lyginant su 2005 m., išmetimai 

prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiame sektoriuje 2020 m. augo 9 

proc. Šis padidėjimas neviršijo leistino 15 proc. augimo 2020 m., vis dėlto Lietuvai tikintis 

sklandžiai pasiekti 2030 m. tikslą į taršos leidimų prekybą neįtrauktos emisijos kasmet turės mažėti 

vidutiniškai po 3 proc.   

Lyginant su 2005 m., emisijos daugiausiai išaugo transporto sektoriuje – daugiau nei 45 

proc., žemės ūkio sektoriuje padidėjo 6 proc. Likusiuose sektoriuose šiltnamio dujų kiekis 

sumažintas: atliekų sektoriuje – 45 proc., pramonės sektoriuje ir mažojoje energetikoje – po 12 

proc. Nuo 2005 m. prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje dalyvaujančiame sektoriuje 

šiltnamio dujų emisija sumažėjo 38 proc.  
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IS-935/660-IV-3 priedas 

 

DĖL BALTARUSIŠKO BIOKURO NEIGIAMŲ PASEKMIŲ JAUČIAMA IKI ŠIOL: TEKS 

LAUKTI KITO ŠILDYMO SEZONO 

Valdas Pryšmantas, BNS, 2022 m. sausio 24 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Dar visai neseniai lietuviško biokuro tiekėjai skundėsi nepajėgiantys konkuruoti su šalį 

užplūdusia pigia baltarusiška produkcija.  

Dabar, pastarosios srautui mažėjant pasirodė, kad tiekimo grandinė Lietuvoje sutrūkusi, o 

staigus vietinio kuro poreikis lėmė kainų šuolį. Situacijos pagerėjimo tikimasi kitą šildymo sezoną, 

tačiau ne visi rinkos žaidėjai su tuo sutinka – manoma, kad ji gali dar labiau blogėti. 

Lietuvos Energetikos ministerija pripažįsta, kad dideliais kiekiais importuotas baltarusiškas 

biokuras išbalansavo rinką ir padarė žalą vietos gamintojams. Verslo atstovai tikina, kad neigiamos 

pasekmės jaučiamos iki šiol, o padėtis, geriausiu atveju, pasitaisys tik prieš kitą šildymo sezoną. 

Lietuviško biokuro tiekėjai sako, kad dabartinė jo kaina yra atitinka nepriklausomybės 

kainą, bei tikina, jog turi pakankamai kuro atsargų. Tuo metu šilumos tiekėjai atkerta, kad tokia 

situacija bandoma pasinaudoti siekiant užsidirbti, o stabilumo nebus, kol Lietuvoje nebus tinkamos 

šių išteklių valdymo strategijos. 

Baltarusija sumažino biokuro eksportą 

Baltarusiško biokuro importas į Lietuvą įprastai sudaro apie 20 proc. viso šalyje 

sunaudojamo šio kuro, tačiau prieš kelerius metus jis buvo padvigubėjęs, kai po stichinių nelaimių 

ir kenkėjų antplūdžio Baltarusijos miškuose atsirado daug menkavertės medienos. „Jie turėjo 

didžiulius žaliavos resursus, pradėjo eksportuoti, o tada režimas pamatė, kad iš to galima gerai 

uždirbti. Kai įvežami kiekiai pasiekė apie 40 proc. visos Lietuvoje naudojamos žaliavos, mes 

pradėjome skambinti pavojaus varpais, juk statėme save į prašančiojo poziciją, tiekėjas tokia 

padėtimi gali pasinaudoti ja kaip svertu, staigiai pakeisti kainas, o sureaguoti greitai nepavyktų“, – 

BNS sakė Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ direktorė Vilma Baturo. 

Dabar, anot jos, tiekimas iš Baltarusijos grįžo į ankstesnį lygį, tačiau tai lėmė sprendimai 

kaimyninėje valstybėje. „Jie suprato, kad uždirbti galima išvežant ne tik pigiausias skiedras, bet ir 

granules, kurias galima parduoti brangiau, todėl pradėjo statyti gana dideles jų gamyklas, apribojo 

eksportą. Lietuvoje granulės beveik nenaudojamos, jos eis kitur. Manau, kad situacijos 

pasikartojimas Lietuvoje negresia“, – kalbėjo asociacijos direktorė. 

Energetikos ministerijos duomenimis, nuo 2019-ųjų iki 2021 metų pradžios importas iš 

Baltarusijos į Lietuvą sudarė nuo 30 iki 40 proc. visos šalies biokuro rinkos, o šiuo metu yra apie 40 

proc. mažesnis nei prieš metus ir tai vertinama teigiamai. „Visuomet laikėmės pozicijos, kad 

mažėjanti vietinių gamintojų dalis Lietuvos rinkoje neatitinka šilumos vartotojų interesų, negalime 

leisti, kad šildymo kaina Lietuvoje priklausytų nuo Baltarusijos centrinės valdžios sprendimų“, – 

teigiama ministerijos atsakyme BNS. 

Įvežamo biokuro mažėjimą nulėmė nuo sausio 1-osios įvesti prekybos apribojimai – biokuro 

eksporto iš Baltarusijos muitas padidėjo nuo 6,5 proc. iki 35 proc. 

Sugriauta tiekimo grandinė 

Privačių miškų savininkų asociacijos direktorius Aidas Pivoriūnas tvirtina, kad net ir 

sumažėjus iš Baltarusijos importuojamos žaliavos, rinkoje situacija išlieka mažai pakitusi, nes 

šilumos gamintojai vis dar naudoja anksčiau įsigytas atsargas. „Tai labai inertiška verslo rūšis, 

ciklas čia trunka nuo pusmečio iki metų. Dėl to Vilnius šiuo metu kūrenamas anksčiau pirktu 

biokuru“, – BNS sakė asociacijos vadovas. 

Anot jo, pigi žaliava iš Baltarusijos pakenkė vietiniam verslui. „Kai į Lietuvą didžiuliais 

kiekiais buvo įvežama baltarusiška produkcija, mūsų verslai bankrutavo pardavė techniką ir tiesiog 

palieka miške supūti taip vadinamą žaliąjį auksą, iš kurio gaminama skiedra, tinkama biokuro 

katilinėms“, – sakė privačių miškų savininkų atstovas. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/del-baltarusisko-biokuro-neigiamu-pasekmiu-jauciama-iki-siol-teks-laukti-kito-sildymo-sezono.d?id=89274039
https://www.delfi.lt/temos/lietuvoje
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/aidas-pivoriunas
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Energetikos ministerija taip pat pripažįsta, kad importas iš kaimyninės šalies išbalansavo 

tiekimo grandinę. „Keletą metų trukęs masinis biokuro importas iš Baltarusijos padarė žalą 

vietiniams biokuro gamintojams. Apie 70 proc. visų Lietuvoje susidarančių kirtimo atliekų šiuo 

metu paliekamos pūti miškuose, nes trūksta darbuotojų, kurie surinktų šiuos kiekius iš miškų. 

Smulkios šakos ir kitos miško liekanos nebepanaudojamas jokiai kitai produkcijai, tačiau šios 

liekanos naudojamos gali būti ir yra panaudojamos pigesnei šilumos gamybai“, – BNS teigia 

ministerija. 

Pokyčiai paveikė ir medienos eksportą iš Lietuvos – ją Klaipėdos uoste kraunančio Malkų 

įlankos terminalo direktorius Julius Kiršis BNS sakė, kad bendrovė taip pat pajuto pabrangusios 

medienos pasekmes. „Nežinau, dėl kokių priežasčių ir kada tiksliai tai įvyko, pavasarį dar buvo, o šį 

šildymo sezoną – jau ne. Nutrūkus skiedrų įvežimui iš Baltarusijos apvali mediena Lietuvoje 

neadekvačiai pabrango, apie 60-70 proc., todėl vietinė sunaudojama čia, nėra poreikio išvežti“, – 

kalbėjo bendrovės direktorius. 

Malkų įlankos terminalas anksčiau kraudavo lietuvišką malkinę medieną, kuri būdavo skirta 

Skandinavijos rinkoms. 

Biokuras pabrango kartais 

Prekybos mediena biržos operatoriaus „Baltpool“ Prekybos skyriaus vadovas Vaidotas 

Jonutis sako, kad paskutinius kelerius metus biokuro kainas Lietuvoje iš esmės reguliavo importas 

iš Baltarusijos. „Deja, bet vyravusi praktika parodė tikrą realybę – biokuro kainos šiuo metu yra 

pakilusios beveik 2,5 karto“, – teigiama jo komentare BNS. 

„Baltpool“ biržos, kurioje biokuro kaina skaičiuojama pagal energetinę vertę, statistika rodo, 

kad praėjusį gruodį medienos skiedrų kainos indeksas buvo 25,91 euro už megavatvalandę (MWh), 

palyginti su lapkričiu, jis pakilo 13,4 proc., o su 2020 metų gruodžiu – net 164 proc. 

2021-2022 metų šildymo sezono metu vidutinė biokuro tiekimo kaina yra 21,35 euro už 

MWh, arba 98 proc. didesnė už praėjusį sezoną. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad toks 

smarkus kainos augimas neatspindi biokuro gamintojų patiriamų sąnaudų ir gali būti laikomas 

proga papildomai užsidirbti. „Turime tokias kainas, kurios mums nėra priimtinos ir neatrodo 

pagrįstos. Sąnaudos tikrai tiek per metus neišaugo. Kai kam tai yra tiesiog galimybė užsidirbti 

pinigų pasinaudojus tuo, kad dujų kaina nežmoniškai auga. Mes matome labai aiškų dėsningumą: 

brangsta dujos – brangsta biokuras. Jeigu jis būtų parduodamas su protinga pelno marža, kainos 

būtų žemesnės“, – sakė jis BNS. 

Jo manymu, biokuro prekybą pelninga veikla, remiantis „Baltpool“ metodika, galima laikyti 

tada, kai indeksas yra apie 15 eurų už MWh. Kai į Lietuvą buvo importuojama daug baltarusiško 

biokuro, šis indeksas buvo nukritęs iki 10 eurų. 

Tuo metu Privačių miškų savininkų asociacijos direktorius dabartines kainas vadina šansu 

Lietuvos tiekėjams. „Mes dar nepasiekėme normalaus biokuro įkainio, nes jis ilgą laiką buvo 

gaminamas nuostolingai. Jeigu norime turėti energetinę nepriklausomybę, reikia suvokti, kad ji 

kainuoja“, – kalbėjo A. Pivoriūnas. 

Normalus įkainis, anot jo, kalbant tik apie miško kirtimo liekanas ir niekam kitam 

netinkančią medieną – žemiausios kokybės biokuro žaliavą, – rinkoje šiuo metu jau priartėjo prie 

norimos ribos. „Dabar kubinis metras kainuoja 35-40 eurų, tai jau panašu į realią kainą, tokią, už 

kurią verslas gali tiekti neturėdamas nuostolio. Kaina šoktelėjo ne dėl to, kad nėra žaliavos, o todėl, 

kad, nutrūkus grandinei, ją sunku greitai paruošti. Čia ne dujos, kur užtenka sklendę atsukti. Reikia 

ruošti projektus, traukti medieną, ją džiovinti, transportuoti“, – teigė jis. 

Trūksta valstybės vaidmens 

A. Pivoriūnas mano, kad padėties stabilizavimo rinkoje būtų galima tikėtis kitą šildymo 

sezoną, jeigu tam nesukliudys gamtos kataklizmai ar atsakingų institucijų neūkiškumas. „Geras 

miesto valdytojas apie kurą turėtų galvoti ne paskutinę sekundę ir kitam šildymo sezonui ruoštis jau 

dabar ir turėti lietuvišką atsvarą brangstančioms dujoms, o ne paskutinę sekundę užkaišioti skyles ir 

mokėti bet kokią kainą. Šilumininkai, sakydami kad nėra žaliavos biokurui, pademonstruotų 

neūkiškumą“, – kalbėjo A. Pivoriūnas. 

https://www.delfi.lt/temos/baltpool
https://www.delfi.lt/temos/vaidotas-jonutis
https://www.delfi.lt/temos/vaidotas-jonutis
https://www.delfi.lt/temos/valdas-lukosevicius
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Jis mano, kad Lietuva yra pajėgi visiškai apsirūpinti biokuro žaliava. „Visiškai atsakingai 

galiu pasakyti, kad nedidinant miško naudojimo yra pajėgi, žaliavos yra daugiau nei reikia, 

keblumų dabar sukelia tik sugriuvusi tiekimo grandinė. Mes turime iš naujo mokytis ją tiekti 

pakankamai tvariai, kad visi dalyviai nuo miško iki vartotojo taip, kad paskutinę sekundę nereikėtų 

gesinti gaisrų“, – BNS kalbėjo A. Pivoriūnas. 

Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas V. Lukoševičius su tuo nesutinka 

primena, kad biokuras Lietuvoje šiuo metu sudaro apie 75 proc. viso šilumos gamybai naudojamo 

kuro, o pradėjus veikti Vilniaus kogeneracinei jėgainei ši proporcija turėtų siekti apie 90 proc., 

tačiau adekvataus dėmesio pagrindiniam šilumos energijos šaltiniui nėra. „Mes nežinome savo 

išteklių, kiek yra tiekėjų, koks jų finansinis pajėgumas. Dar didesnė nesąmonė – pusę šalies miškų 

valdanti Valstybinė miškų urėdija tiekia tik žaliavą ir atkakliai priešinasi tiekti patį biokurą. Mes 

nuolat keliame šiuos klausimus, bet niekas tuo nesirūpina, gal čia kokie politiniai žaidimai. Dėl to 

kainos ir toliau gali neprognozuojamai kilti aukštyn“, – kalbėjo V. Lukoševičius. 

Valstybė, anot jo, galėtų tapti tuo žaidėju, kuris užtikrintų stabilumą. „Ji galėtų tiekti tam 

tikrą kiekį galutinio kuro, turėti rezervą, toks stambus žaidėjas darytų įtaką, lemti patikimumą, kita 

situacija būtų, o dabar – priešingai, daromi bizniai, viešuoju interesu nesirūpinama. Ši situacija turi 

mums būti gera pamoka, nepaprastai svarbu prognozuoti, nes ateityje galim likti be biokuro“, – 

BNS sakė V. Lukoševičius. 

Prasčiausios kokybės miško atliekų jis nelaiko tinkamu ištekliu šilumai gaminti. „Tai labai 

prastas kuras, kuris labai greitai gadina katilinių įrangą, dėl to reikia papildomų didelių išlaidų 

remontui. Tačiau to niekas nenori girdėti“, – sakė V. Lukoševičius. 

„Litbioma“ vadovė taip pat yra įsitikinusi, kad kruopštesnis strategavimas rinkoje padėtų 

išvengti netikėtumų. „Problema ta, kad buvo aklai nuspręsta pirkti pigiai ir daug trumpuoju 

laikotarpiu, užuot pagalvojus, kas bus po kelių metų. Dėl to mes turime tokias kainas dabar“, – BNS 

sakė V. Baturo. 

BNS  

 

http://www.bns.lt/
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IS-935/660-IV-4 priedas 

 

SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ GYVENTOJAMS SUKĖLĖ ŠOKĄ: JUK DAR NET TIKROS 

ŽIEMOS NEBUVO! 

2022-01-26 https://kauno.diena.lt, Arūnas Dambrauskas 

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys 

TN: tn  

 

Gyvenant autonominę katilinę turinčiame naujame name tikimasi, kad sąskaitos už šildymą 

nekels šoko. Bet tokie lūkesčiai gali nuvilti. Tai patyrė Žemųjų Šančių daugiabučio gyventojai. 

Viltys buvo pagrįstos 

„Lietuviškos pensijos ir dabartinės šildymo kainos – tikra tragedija“, – sakė sąskaitą už 

nedidelio buto šildymą ant stalo pasidėjusi kaunietė Rima Pangonienė. 

Jai pritarė kaimynė Birutė Mickevičienė, taip pat neseniai sulaukusi pranešimo iš šilumos 

tiekėjų. 

Žemuosiuose Šančiuose esančių naujų butų savininkių apmaudą didino nuvilti lūkesčiai, 

juolab kad jie buvo paremti ne abstrakčiomis viltimis, bet ekonominio pobūdžio argumentais. 

„Įsigydama naujame name esantį nediduką butą tikėjausi, kad tai ekonomiškas sprendimas, kuris 

padės sumažinti sąskaitas už šildymą. Labai džiaugiausi, kad yra vietinė katilinė ir tikėjau, kad 

dujos bus naudojamos racionaliai. Bet dabar išėjo taip, lyg būčiau nusipirkusi ne mažą butą, bet 

namą“, – apgailestavo R. Pangonienė. 

Anot B. Mickevičienės, pamačius sąskaitą už šildymą, jai pakilo kraujospūdis. „Už gruodį 

sulaukiau 151 eurų sąskaitos. Čia be elektros ir šalto vandens sunaudojimo. Taigi už viską mokėsiu 

apie 200 eurų. Gyvenu viena, o mano buto plotas – tik 36 kv. m. Iš karto nuvažiavau į mūsų namo 

šildymo sistemą prižiūrinčią „Santermitą“ aiškintis. Jie man neturėjo, ką pasakyti. Sakau, infarktą 

sukelsite – mažas butas, ir tokios sąskaitos. Juk dar net tikros žiemos nebuvo. Tai kas tuomet laukia 

ateityje?“ – nerimavo B. Mickevičienė. 

Sakau, infarktą sukelsite – mažas butas, ir tokios sąskaitos. Juk dar net tikros žiemos 

nebuvo. Tai kas tuomet laukia ateityje? 

Šiluma nebedžiugina 

Panašaus dydžio, kaip ir kaimynės B. Mickevičienės, bute gyvenanti R. Pangonienė tvirtino, 

kad šildymą įsijungia retai ir tik trumpam. „Šildymą įjungiu valandai, ilgiausiai – pusantros. Ir visą 

dieną būna šilta. Jei laikyčiau įjungusi pusę dienos, turbūt kelių pensijų neužtektų“, – svarstė R. 

Pangonienė. 

B. Mickevičienės bute – vidutinė temperatūra, apie 25 °C šilumos. „Namas tikrai labai 

šiltas, ryte valandą ar pusantros pasišildai, ir to užtenka. Dabar šildymą esu nustačiusi ant 

minimalios padalos, bet bute šilta. Tačiau kai gauni tokias sąskaitas, šiluma nebedžiugina“, – 

apgailestavo B. Mickevičienė. 

Skirtumai – dideli 

Abi moterys atkreipė dėmesį, kad kai kurie panašaus dydžio butuose gyvenantys kaimynai 

sulaukia kur kas mažesnių sąskaitų. 

Tai „Kauno dienai“ patvirtino vieno iš butų savininkas Arūnas. „Kaip tik šiandien 

apmokėjau sąskaitą – už šildymą buvo 55 eurai. Mano buto plotas – apie 37 kv. m. Patalpos – tikrai 

šiltos. Tiesa, šildome nedaug, kai išvažiuojame, nustatome minimalų šildymo intensyvumą“, – sakė 

pašnekovas. 

Jis tvirtino neįsivaizduojantis, kodėl panašaus ploto butų šildymo sąskaitos skiriasi kone 

trigubai. „Kaip ir visi, dažnai girdžiu kalbų, kad iš katilinės į butus tiekiant šilumą per mėnesį 

susidaro dideli dujų nuostoliai. Žmonės svarsto, kad sąskaitas už nuostolius galbūt išdalija butų 

savininkams. Tikrai nežinau, ar tai yra teisybė“, – sakė Arūnas. 

https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/autoriai/arunas-dambrauskas
https://kauno.diena.lt/print/1061164
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Anot jo, už šildymą pateikiamos sąskaitos yra gana painios, nesuprantamos. „Sunku suvesti 

galus, neaišku, kiek sunaudojame ir už kiek mokame, nes „Santermita“ priskaičiuoja ir nuostolius“, 

– atkreipė dėmesį pašnekovas. 

Kai kurie pašnekovai tvirtino neva girdėję, kad per mėnesį name susidaro 2 tūkst. eurų sumą 

viršijantys dujų nuostoliai. 

Šildo tuščius butus 

Dar viena name plačiai aptarinėjama tema – keli iki šiol neapgyvendinti dideli butai. „Mūsų 

žiniomis, tie butai šildomi, ir šilumos jiems negailima. Ten, kaip mes sakome, yra tikras Taškentas. 

Tai galbūt ir tų butų šildymo sąskaitos paskirstomos kitiems? Tie butai, atrodo, priklauso šį namą 

stačiusios bendrovės „Senekta“ vadovui Eugenijui Kovalkovui“, – sakė pavardės prašęs neviešinti 

pašnekovas (jo tapatybė redakcijai žinoma). 

Kai kurie butų savininkai pasakojo, kad, perkant butus, jų buvo paprašyta sumokėti dalį už 

šildymą kažkieno nesumokėtos sumos – bendra suma buvo 150 eurų. „Sumokėjome, bet pinigų iki 

šiol dar nesulaukėme“, – tvirtino dviejų nedidelių butų savininkai. 

Painiava dėl statuso 

Namą Žemuosiuose Šančiuose stačiusios bendrovės „Senekta“ vadovas E.Kovalkovas 

pabrėžė, kad tai buvo kapitalinė seno namo rekonstrukcija. Atnaujintas 23 butų pastatas pradėtas 

eksploatuoti prieš kelerius metus. 

E. Kovalkovas patvirtino, kad keli asmenys, pirkdami butus, sumokėjo dalį už šildymą tuo 

metu buvusios skolos. Jis tikino, esą jie bet kada gali susigrąžinti pinigus. „Tegul kreipiasi į mane. 

Kiek bendravome, sakė, kad viskas gerai“, – kalbėjo E. Kovalkovas. 

Išgirdęs apie gyventojų nuogąstavimus, kad galbūt jiems tenka mokėti už name esančių 

dviejų tuščių butų šildymą ir tai gerokai padidina jų asmenines sąskaitas, E. Kovalkovas patikino, 

jog tokie įtarimai neturi pagrindo. „Už negyvenamų butų šildymą daugiabučio gyventojams tikrai 

nereikia mokėti. Tie butai yra įmonės, tai mes ir susimokame. Sąskaitų už šildymą padidėjimo 

priežastis yra pabrangusios dujos. Be to, „Santermita“ man sakė, kad namas buvo šildomas kaip 

komercinis objektas ir tai galėjo padidinti kainas. Kiek žinau, dabar „Santermita“ derinasi su dujų 

tiekėjais, kad namui būtų suteiktas gyvenamojo objekto statusas. Išėjo taip, kad pastatas tapo namų 

valda, o dujos tekėjo kaip į komercinės veiklos objektą“, – apie miglotą situaciją aiškino E. 

Kovalkovas. 

Paprašytas pakomentuoti gyventojų įtarimus, kad dujų nuostoliai galbūt susidaro dėl 

nekokybiškų dujų tiekimo trasų, E. Kovalkovas svarstė, kad daugiausia nuostolių gali turėti viena iš 

laiptinių. „Yra šilumos trasos. Jos visos eina iš katilinės į pirmą ir antrą laiptines. Iki pirmos 

laiptinės susidaro gana ilgas atstumas. Gal dėl to atsiranda nuostolių“, – sakė E.Kovalkovas. 

Labai džiaugiausi, kad yra vietinė katilinė ir tikėjau, kad dujos bus  naudojamos racionaliai. 

Bet dabar išėjo taip, lyg būčiau nusipirkusi ne mažą butą, bet namą. 

Nori tobulinti katilinę 

Visi su žurnalistu bendravę daugiabučio gyventojai išsakė priekaištų namo katilinę 

eksploatuojančiai bendrovei „Santermita“. „Ne per seniausiai su šios bendrovės atstovais vyko butų 

savininkų susirinkimas. Žmonės išsakė priekaištų dėl nežinia kaip susidarančių ir kaip padengiamų 

šildymui naudojamų dujų nuostolių. „Santermita“ pasiūlė katilinėje įrengti papildomą įrangą, kuri, 

kaip tvirtinama, katilinės darbą padarys efektyvesnį. Tačiau kaip tas efektyvumas bus pasiektas, 

liko neaišku. Akivaizdu tik tiek, kad ta įranga kainuos ne vieną tūkstantį, o ar bus naudos – 

nežinia“, – dalijosi abejonėmis vieno iš butų savininkas. 

Paprašius pakomentuoti gyventojų įtarimus, kad renovuotame name galbūt kažkur paliktas 

nekokybiškas šilumos tiekimo tinklas ir tai gali būti patiriamų nuostolių priežastis, „Santermitos“ 

paaiškinimas buvo trumpas. „Šiuo metu nekokybiško šilumos tiekimo tinklo nenustatyta“, – 

tvirtinama redakcijai atsiųstame šios bendrovės komentare. 

„Santermita“ konkretizavo patiriamų dujų nuostolių dydį: „Spalio mėnesio nuostoliai – 265 

kub. m (267,78 euro); lapkričio mėnesio nuostoliai – 298 kub. m (358,85 euro); gruodžio mėnesio 

nuostoliai – 493 kub. m (683,99 euro). Nuostoliai paskirstomi visiems gyventojams.“ 
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Bendrovės tvirtinimu, gyventojų gautos sąskaitos už šildymą yra pagrįstos objektyviais 

kriterijais, o pastato paskirtis neturėjo įtakos dujų kainai. „Sodų g. 66 name yra įrengti kontroliniai 

apskaitos skaitikliai kiekvienam butui. Gyventojams mokestis už dujas paskirstomos pagal 

sunaudotą šilumos ir karšto vandens kiekį. Vidutinė lapkričio mėnesio oro temperatūra Lietuvoje 

buvo +4 °C, gruodžio mėnesio –3,3 °C. Dėl šaltesnių orų ir padidėjusios dujų kainos gyventojai 

gavo didesnes sąskaitas“, – rašoma komentare. 

Brangsta visiems 

Dujų kainų augimas yra pasaulinė tendencija, kurią sukėlė gerokai padidėjęs vartojimas, taip 

pat pakeltas išmetamųjų dujų mokestis ir „Gazprom“ sumažintas dujų tiekimas. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) redakciją informavo, kad dujų kainos 

nuo 2020 m. birželio iki 2021 m. lapkričio pabrango net septyniolika kartų. 

Tai nereiškia, kad atitinkamai brangsta buitiniams vartotojams tiekiamos dujos. Gamtinių 

dujų kainą koreguoja vadinamoji tarifo kintamoji dalis, kurią sudaro gamtinių dujų produkto kaina, 

dujų perdavimo paslaugos kaina, dujų skirstymo paslaugos kaina, saugumo dedamosios. „Šiuo metu 

(2022 m. I pusmetis) gamtinių dujų 1 kub. m, tiekiamas UAB „Ignitis“ I pogrupio gamtinių dujų 

buitiniams vartotojams, sunaudojantiems iki 300 kub. m per metus, kainuoja 0,80 euro už 1 kub. m 

(su PVM), II pogrupio vartotojams, sunaudojantiems daugiau nei 300 kub. m per metus, kainuoja 

0,55 euro už 1 kub. m (su PVM). Mažiausi gamtinių dujų tarifai buvo 2020 m. II pusmetį: I 

pogrupio gamtinių dujų vartotojai mokėjo 0,47 euro už 1 kub. m (su PVM), II pogrupio vartotojai 

mokėjo 0,28 euro už 1 kub. m (su PVM)“, – informavo VERT veiklos valdymo vyr. specialistė 

Eglė Juozėnaitė. 
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AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022-01-26 pranešimas. AB Vilniaus šilumos tinklai užsitikrino 

dujų tiekimo diversifikavimą vasariui ir kovui 

TN: tn  

 

AB Vilniaus šilumos tinklai įsigijo 335 000 MWh dujų šilumos gamybai - tai pirmas 

tiesioginis didžiausio šalyje centralizuotos šilumos tiekėjo sandoris su dujų tiekėju UAB „Ignitis“. 

Šio kiekio dujų vilniečių būstams bei vandeniui šildyti iš dalies turėtų užtekti vasario bei kovo 

mėnesiams. Kitą dalį, poreikiui esant bei reaguojant į esamą lauko temperatūrą, bendrovė įsigis 

biržoje arba iš to paties tiekėjo, pagal sutartyje numatytą papildomo kiekio įsigijimo galimybę. 

„Šiuo metu tarp Europos ir Rusijos tvyro geopolitinė įtampa, todėl rusiškų dujų tiekimas į 

Europą yra nepastovus. O svyruojant dujų pasiūlai, nuolat kinta ir pati kaina. Įsigydami didesnį dujų 

kiekį, patiektą importuojant per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, Vilniaus šilumos 

tinklai gali minimizuoti rizikas, susijusias su šiais svyravimais“, - aiškina Vilniaus vicemeras 

Valdas Benkunskas. 

Energetikos ministerijai peržiūrėjus esamus teisės aktus, reglamentuojančius energijos 

gamintojams galiojančią gamtinių dujų įsigijimo tvarką, sausio 8 dieną įsigaliojo galimybė dujas 

įsigyti skubos tvarka dvišaliais sandoriais taip iš dalies minimizuojant aukštų dujų kainų grėsmę bei 

tiekimo nutrūkimą.  

„Bendrovė kiekvieną dieną perka dujas Get Baltic biržoje vienkartiniais sandoriais, už 

kuriuos atsiskaito avansu. Kainų stabilizavimo pasirinkimų iki šiol beveik nebuvo. Dar praėjusių 

metų vasarą stebėdami nuoseklų dujų kainų augimą, norėjome nusipirkti dujų į priekį, tačiau prieš 

šildymo sezoną neturėjome jokių galimybių greitai sudaryti ilgalaikį dujų sandorį taip fiksuojant 

kainą į priekį dėl tuo metu buvusio teisinio reguliavimo. Dirbome su ministerija prašydami esamą 

reguliavimą keisti ir labai gerai, kad pagaliau atsirado teisinė galimybė įsigyti dujas skubos tvarka, 

tad ja iš karto ir pasinaudojome,“ – sako AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius 

Gerimantas Bakanas. 

Atsižvelgiant į Nyderlandų gamtinių dujų kainos indekso (toliau - TTF) ir Baltijos šalių ir 

Suomijos dieninių sandorių rinkos dujų kainų indekso (toliau – BGSI) dinamikos neapibrėžtumą, 

daugiau nei 220 000 klientų turinti bendrovė neskelbiamų derybų metu iš UAB „Ignitis“ įsigijo tik 

dalį šilumos gamybai reikalingo poreikio, tuo pat metu užsitikrindama šaltinių diversifikavimą, 

tiekimo saugumą bei mažindama kainų svyravimo riziką.  

Sudarytas gamtinių dujų įsigijimo sandoris taip pat mažina gamtinių dujų kainos augimo 

riziką vietinėje rinkoje. Pavyzdžiui, dėl ribotos gamtinių dujų pasiūlos ar kitų priežasčių kylant dujų 

kainoms vietinėje „Get Baltic“ biržoje, Bendrovė galėtų mažinti įsigijimus biržoje bei dujas įsigyti 

pagal sudarytą sutartį, kurių kaina priklausytų nuo Europos rinkoje vyraujančių dujų kainų (TTF 

indekso), o ne nuo vietinėje rinkoje vyraujančių dujų kainų. 

Įsigytos dujos bus tiekiamos pagal Bendrovei palankų tiekimo grafiką. Numatytas sutartinis 

gamtinių dujų įsigijimo kiekis siekia apie pusę viso planuojamo Bendrovės gamtinių dujų 

suvartojimo vasario ir kovo mėnesiais. Atskiru susitarimu įsigyjami kiekiai gali būti padidinti iki 

sutartyje numatytų limitų ir padengti visą bendrovės poreikį esant palankiai kainai ar sutrikus dujų 

tiekimui biržoje.  

Primenama, kad 2021 m. pirmoje pusėje pasaulyje pradėjo siausti taip vadinama dujų kainų 

audra - dujų kainos pradėjo kilti gegužės mėnesį ir nenustoja augusios iki šiol. Be to, priešingai nei 

įprasta vasaros laikotarpiu, praėjusią vasarą  kaina ne krito, o atvirkščiai - kilo. Ypatingas dujų 

kainų šuolis smogė prieš Kalėdas - ateities sandorių biržoje dujų kaina buvo pašokusi iki rekordinių 

aukštumų - 180 EUR/MWh, kai tuo tarpu LR Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos kaina sudarė 17 EUR/MWh per paskutinius 5 metus. 

Tikimasi, kad ilgalaikiai sandoriai padės Vilniaus šilumos tinklams ir kitiems energijos 

gamintojams išvengti analogiškų rinkos anomalijų. 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/ab-vilniaus-silumos-tinklai-uzsitikrino-duju-tiekimo-diversifikavima-vasariui-ir-kovui:635
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AB „Vilniaus šilumos tinklai 2022-01-27 pranešimas. Klaidos, kurias daro gyventojai 

norėdami taupyti šilumą  

TN: tn  

 

Dėl dujų kainų krizės augant sąskaitoms už šildymą AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – 

VŠT) sulaukia susirūpinusių gyventojų klausimų dėl priskaityto didesnio šilumos kiekio pastato 

bendroms reikmėms. Klientai skundžiasi ir dėl nešylančių arba pernelyg šylančių radiatorių. Kaip 

spręsti šias problemas? Kaip šilumos energiją vartoti efektyviai ir ką daryti, kad namuose būtų 

šilta? Atsakymai slypi šilumos punktuose ir neretai klaidinguose gyventojų įsitikinimuose.   

Vieniems karšta, kiti – šąla 

Vis dar dažnai pasitaikanti problema – netolygus šilumos paskirstymas butuose. Kitaip 

tariant, vienuose butuose gyventojai dūsta nuo karščio ir priversti net žiemą laikyti atidarytus 

langus, o kiti to paties namo gyventojai skundžiasi vos šiltais radiatoriais, todėl net ir mokėdami 

dideles sąskaitas už šildymą yra priversti šalti. Šioje vietoje vertėtų prisiminti, kad VŠT kaip 

šilumos tiekėjas visiems namams šilumą tiekia vienodai, tačiau nemaža dalis problemų slypi 

šilumos punkte, namo vidaus šildymo sistemoje ir jų priežiūroje. 

Šąlančių ar perkaitintų butų problemą lemia nesubalansuota daugiabučio namo šildymo 

sistema. Paprastai taip nutinka senuose daugiabučiuose, kur įrengta nereguliuojama šildymo sistema 

ir per daugelį metų ji jau būna išsibalansavusi.   

Pasitaiko atvejų, kad sistema išsibalansuoja ir dėl gyventojų savavališkai atliktų remonto 

darbų. Jeigu viename bute radiatoriai pakeičiami našesniais ar didesniais, atiduodančiais daugiau 

šilumos nei numatyta projekte, tai tolimesniuose šildymo sistemos taškuose esantiems butams 

pradeda trūkti šilumos. Padidinus bendrą šilumos srautą kaista tie butai, kuriems anksčiau šilumos 

pakako.  

„Pasenusios, išsibalansavusios sistemos nebegali paskirstyti šilumos srauto taip, kad visi 

butai būtų šildomi vienodai. Tai stipriai didina šilumos energijos sąnaudas ir mažina šių sistemų 

teikiamą komfortą. Vos išgirdę apie šias problemas gyventojams primename apie namų 

administratorių pareigas. Šiuo atveju namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo 

nustatyti tinkamą cirkuliacinio siurblio greitį ir šildymo sistemoje užtikrinti optimalų radiatoriuose 

cirkuliuojančio karšto vandens kiekį. Tada viršutinių ar apatinių (priklausomai nuo paskirstymo 

sistemos tipo) namo aukštų gyventojai neperšildo savo butų, o jų kaimynai, gyvenantys kituose 

aukštuose, gauna optimalų šilumos kiekį“, – sako VŠT Klientų aptarnavimo centro Apskaitos 

prietaisų administravimo grupės vadovas Juozas Paulėkas.   

Ekspertas primena, kad taupyti padeda ir tinkamai šilumos punkte parinktas ir nustatytas 

vidaus sistemų darbo grafikas. Jo pagalba galima nustatyti tokį šilumos režimą, kad, pavyzdžiui, 

nakties metu į radiatorius būtų tiekiama mažiau šilumos, būtų žemesnė ir karšto vandens 

temperatūra. Taip galima sutaupyti iki 10 proc. šilumos energijos.  

Vidaus šildymo sistemų balansavimas ir šilumos punktų tinkamas darbo režimų nustatymas 

 yra vienas iš tų darbų, kuriuos privalo atlikti namo prižiūrėtojas. Gyventojai už šilumos ir karšto 

vandens sistemų priežiūros paslaugas kiekvieną mėnesį atsiskaito su prižiūrėtoju ar namą 

administruojančia įmone ir turi teisę reikalauti iš jo kokybiškų paslaugų. 

Verta prisiminti, kad šilumos punkto tinkamas sureguliavimas turi tiesioginę įtaką 

efektyviam šilumos vartojimui ir gyvenimo komfortui. Šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas gali būti keičiamas, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia daugiau kaip pusė 

gyvenamojo namo visų butų savininkų.  

Užsukti radiatoriai sutaupyti nepadeda   

VŠT dažnai sulaukia klientų skambučių su klausimu, kodėl jų sąskaitoje priskaičiuotas 

didesnis šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms?   

Tokią situaciją lemia klaidingas gyventojų, kurių bute įrengta šildymo sistema su 

individualiais apskaitos prietaisais ir termostatiniais ventiliais, leidžiančiais reguliuoti šilumos 

intensyvumą, įsitikinimas.   

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/klaidos-kurias-daro-gyventojai-noredami-taupyti-siluma:636
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„Išvykdami atostogų ar dėl kitų priežasčių gyventojai radiatorius užsuka arba palieka ant 

minimalaus režimo ilgesniam laikui. Vis dėlto net ir tokiu atveju bute temperatūra paprastai išlieka 

artima norminei, t. y. 18–22 °C. Tokia temperatūra išsilaiko, nes šiluma į nešildomą butą per 

vidines pertvaras patenka iš gretimų butų ir patalpų. Prisiminkime elementarius fizikos dėsnius – 

šiluma juda ten, kur šalčiau, todėl butas šildomas šalia esančių kaimynų sąskaita“, – sako VŠT 

Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas.   

Siekiant apginti kitų vartotojų interesus, teisės aktuose nustatytas minimalios tolygaus 

šildymo sąlygos koeficientas, kuris leidžia apskaičiuoti, kiek nešildomas ar minimaliai šildomas 

butas suvartojo energijos gretimų butų ir patalpų sąskaita. Vartotojui, nesilaikančiam tolygaus 

šildymo sąlygos, t. y. nešildant ar šildant savo patalpas minimaliai, priskiriamas papildomas 

šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (bendrosioms reikmėms).   

Pavyzdžiui, kai pagal buto (patalpos) šilumos skaitiklių rodmenis šilumos suvartojimas 

lygus 0, tokių butų (patalpų) savininkams papildomai priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms 

reikmėms sudaro 40 % (taikomas tolygaus šildymo koeficientas - 0,4) vidutinio šilumos kiekio, 

tenkančio pastato vienam kvadratiniam metrui šildyti. Šis dydis skaičiuojamas visų butų faktines 

šilumos sąnaudas šildymui pagal butų šilumos skaitiklių rodmenis padauginant iš tokio buto 

(patalpos) ploto. Atitinkamai sumažinama bendrosioms reikmėms priskirto šilumos kiekio dalis, 

paskirstoma visiems kitiems butams (patalpoms), kurių šildymo sąnaudos atitinka tolygaus šildymo 

sąlygos reikalavimus.  

„Girdime ir apie gyventojų nesutarimus dėl radiatorių bendro naudojimo patalpose, 

pavyzdžiui, laiptinėse. Užsukti radiatorių laiptinėse taip pat nereikėtų, nes šiluma ir taip išeina per 

lauko duris. Jeigu laiptinėje radiatoriai užsukami, šiluma vėlgi per sienas keliauja į šaltesnes 

patalpas, todėl gyventojai nesutaupo. Labai džiaugiamės klientų pastangomis taupyti ir šilumą 

vartoti efektyviai, tačiau rekomenduojame radiatorius reguliuoti taip, kad nuolat būtų palaikoma 

bent 18 °C temperatūra“, – sako L. Jakubauskas.   

Patarimai, kaip išlaikyti šilumą namuose   

Langų, durų sandarinimas ir profilaktinė patikra. Jeigu name langai yra nekokybiški 

arba seni, reikėtų pasirūpinti, kad šiluma per juos neišeitų į lauką. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo 

bei tarp lango rėmo ir sienos rekomenduojama užsandarinti silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis 

medžiagomis. Taip būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio ir kambaryje temperatūra pakils. Taip 

pat periodiškai reikėtų sureguliuoti langus, kad sandarinimo juostos gerai priglustų prie langų rėmų, 

tą paprastai atlieka tuo užsiimantys specialistai.   

Šilumą atspindintys ekranai. Nuo šilumos prietaisų sklindanti šiluma neretai tenka ne 

kambariui, o įsigeria į lauko sieną, todėl ant už radiatorių esančios sienos rekomenduojama 

priklijuoti šilumą atspindinčius ekranus. Tai – foliją primenanti kiek storesnė medžiaga, kuri 

atspindi iki 90 proc. infraraudonųjų spindulių ir lemia patalpos oro temperatūros padidėjimą 1–2 

laipsniais. Ją nebrangiai galima įsigyti statybinių prekių parduotuvėse.   

Neužstatyti radiatoriai. Patartina neužstatyti radiatorių baldais, neuždengti užuolaidomis, 

nedžiaustyti skalbinių, nes tai trukdo šilumai sklisti į kambarį. Be to, reikėtų nepamiršti, kad dulkės 

taip pat trukdo šilumai sklisti patalpoje, todėl šildymo prietaisų paviršius reikėtų reguliariai 

nuvalyti.   

Teisingas patalpų vėdinimas. Patalpas reikėtų vėdinti ne ilgiau kaip 10-15 minučių iki galo 

atidarius langus ir sudarius trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų 

išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Jeigu bute ant radiatorių yra termostatiniai ventiliai, vėdinimo 

momentu juos reikia nustatyti ant * arba 0 padalos. Geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu 

vėdinti ilgą laiką. Išeinant iš kambario reikėtų uždaryti langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti 

pastovią temperatūrą. Prieškambario, laiptinės ir kitų vėsesnių patalpų duris reikėtų laikyti 

uždarytas.  
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IS-935/660-IV-6 priedas 

 

EKSPERTAI PATARIA RUOŠTIS: DAR DIDESNĖS ŠILDYMO SĄSKAITOS – 

NEIŠVENGIAMA 

 Viktorija Chockevičiūtė 2022 m. sausio 28 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Pasirodžiusios šildymo sąskaitos už gruodžio mėnesį privertė aiktelėti ne vieną, tačiau 

ekspertai gerų žinių neturi – sąskaitos už sausį ir vasarį bus dar didesnės.  

Labiausiai šildymas brango Vilniuje 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius „Delfi TV“ laidoje 

„Piniginiai reikalai“ teigė, kad lyginant su praeitais metais gruodžio mėnesį vidutiniškai kainos 

buvo maždaug 60-80 proc. didesnės. Jis pridūrė, kad atskiruose miestuose padidėjimas labai 

skiriasi. „Yra miestų, kur beveik nepadidėjo arba labai mažai padidėjo ir yra miestų, kur beveik 2,5 

karto padidėjo. Toks neįtikėtinas kainų šuolis. Mes turime gal 12 vietų, kur naudojamas tik 

biokuras, iš esmės gamtinių dujų, kurios lemia didžiausią tą šilumos kainų šuolį, beveik nenaudoja, 

tai žinoma ir kainų prieaugis tuose miestuose pats mažiausias. Jei kalbėti iš didžiųjų miestų, tai taip 

Panevėžys ir Kaunas turi mažesnes kainas, ten daugiau biokuro naudojama. Ir priešingai Vilniuje, 

kur dar daug gamtinių dujų kuro struktūroje, ten tas padidėjimas didesnis. O pačios didžiausios 

kainos šiuo metu mažiausiose įmonėse komunalininkuose, kur vien tik gamtines dujas degina ir 

kadangi gamtinių dujų šuolis buvo neįprastai ar kritiškai didelis, tai atitinkamai ir šilumos kainos 

ten yra pačios aukščiausios, mažose rajonų savivaldybių įmonėse, kurios degina dujas“, – 

informavo jis. 

 Valdas Lukoševičius 

Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) generalinis direktorius Gerimantas Bakanas komentuodamas 

Vilniaus kainas nurodė, kad miestas neturi daugiau pajėgumų deginti biokurą. „Vilniuje yra 8 

nepriklausomi šilumos gamintojai ir VŠT, ir jų bendras kiekis šiai dienai apie 300 Mwh, žiemos 

metu reikia apie 600-700 MWh. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, kad laiku nebuvo Vilniaus 

kogeneracinės jėgainės projektas pastatytas, dėl to ir šiandien susidariusi tokia situacija. Bet vien tik 

neįgyvendinto projekto negalima kaltinti. Tiesiog yra pasaulyje didelė katastrofa energetikai, jei 

taip galima sakyti, tai tiesiog tas ir lemia, kad dujų kaina yra 5 kartus išaugusi su praėjusiais 

metais“, – teigė jis. 

G. Bakanas pateikė pavyzdžius, kaip skiriasi šildymo kainos nuo praėjusių metų 50 kv. 

metrų butui renovuotame ir nerenovuotame name. „Renovuotame name praėjusiais metais 50 kv. 

butas mokėjo apie 30-31 Eur, dabar moka apie 75 Eur. Nerenovuotas butas praėjusiais metais 

mokėdavo apie 47 Eur, dabar šiais metais – 123 Eur. Tai lyginant net šių metų renovuotą ir 

nerenovuotą, kaip minėjau, 75 Eur ir 123 Eur, tai irgi labai daug ką pasako, kad renovacija ir kalbos 

apie ją nėra iš piršto laužtos. Tikrai reikia apie tai susimąstyti“, – teigė jis. 

Vilniuje galėjo būti pigiau nei Kaune 

G. Bakanas laidoje kalbėjo, kad šiuo metu Vilniaus kogeneracinė dirba 25 proc. pajėgumu ir 

šį šildymo sezoną jau niekas nepasikeis. Pašnekovo teirautasi, ar jei projektas būtų įgyvendintas, 

vilniečiai dabar už šildymą mokėtų mažiau nei kauniečiai. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=78995099
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ekspertai-pataria-ruostis-dar-didesnes-sildymo-saskaitos-neisvengiama.d?id=89311165
https://www.delfi.lt/temos/valdas-lukosevicius
https://www.delfi.lt/temos/panevezys
https://g4.dcdn.lt/images/pix/ca48f61f29c02d9d3e-89311269.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vst-0
https://www.delfi.lt/temos/gerimantas-bakanas
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine


 

152 

 Gerimantas Bakanas 

„Taip, tai galėjo įvykti, nes procentaliai žiūrint Vilniuje iš biokuro šilumos būtų 

pagaminama apie 90 proc. Tai Kaune, jei neklystu, šiai dienai pagaminama apie 88 proc. 

VŠT niekaip negalėjo daryti įtakos išoriniams projektams, kurie nėra susiję su įmone. Kaip 

nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris atėjo į rinką, ir kadangi rinka žinojo, kad atsiras 

papildomi 230 MWh šilumos energijos iš atliekų ir biokuro, turbūt dėl to niekas iš rinkos dalyvių 

nėjo į šį sektorių. Reikia atkreipti dėmesį, kad darant tokias investicijas, visi kas investuoja iš karto 

paskaičiuoja atsiperkamumus ir vertinant, kad tų pajėgumų reikia tik žiemos periodui, tik tiems 

šaltiems mėnesiams šešiems, tai atsiperkamumas, aišku, pakankamai ilgesnis tampa, nes vasarą tos 

katilinės praktiškai stovi nenaudojamos. Karšto vandens gamybai praktiškai užtenka vien VŠT 

turimo biokurinio katilo ir dar vieno ar kelių šilumos gamintojų indėlio“, – teigė jis. 

Biokuro kainos turėtų smarkiai nedidėti 

Asociacijos LITBIOMA prezidentas, valdybos pirmininkas bei biokuro gamintojų ir tiekėjų 

sekcijos pirmininkas Marius Valukynas teigė, kad 2019-2020 metais biokuro kainą lėmė daugiau 

išoriniai veiksniai: buvo labai padidėjęs biomasės importas, biokuro buvo daug, tad kaina tuomet 

tapo labai žema. Dėl to dabartines kainas reikėtų lyginti su 2018 metų. 

„Dėl to turime sumažėjusį skaičių biokuro įmonių, nes prie tokių kainų tiesiog nebuvo 

įmanoma išgyventi. Turint omenyje ir šiai dienai, kada darbo užmokestis ir degalų kaina kyla, 

nerealu biokurą pagaminti už savikainą. Kaip žinia, dabar tas importas yra sumažėjęs ir gana 

ženkliai. Ta kaina koregavosi, bet aš tik galėčiau palyginti 2018 metus, tai buvo turbūt arčiausiai tas 

laikas, kada mes galim tą periodą turėti kaip kokį atskaitos tašką, tai kainos nuo 2018 metų grubiai 

apie 40 proc. tik padidėjo. 

Aš manyčiau, kad jis nedidelis, o padidėjimas yra dėl to, kad šiuo metu reikalauja šilumos 

gamintojai tokio biokuro, kuris gaminamas iš malkinės medienos. Kaip žinia, pas mus Lietuvoje 

gerai išvystyta plokščių gamyba, tai biokuro gamintojai turi konkuruoti dėl žaliavos. Tas kainų 

padidėjimas nereiškia, kad biokuro gamintojai dabar kraunasi didžiausius kalnus, net panašumo 

nėra. Lyginant tuos 2018 m., kada buvo naudojama ir daugiau tos prastesnės žaliavos arba kitaip 

tariant, jei tos prastesnės žaliavos, ką puikiai naudoja VŠT ar kai kurie nepriklausomi gamintojai, 

jos būtų bent jau tokiam lygyje sunaudota kaip tada, tai manau, kad tos kainos būtų panašiai kaip 

2018 m.“, – teigė jis. 

 Marius Valukynas 

Komentuodamas sumažėjusį biokuro importą iš Baltarusijos M. Valukynas teigė, kad nebūtų 

buvę galima jaustis ramiai, jog visada turėsime pastovų srautą iš ten. 

„Dabar turime tas pasekmes, kai buvo žemos kainos, tiekimo grandinė sutraukyta ir tiesiog 

prireiks laiko, kad ta tiekimo grandinė atsistatytų“, – pridūrė jis. 
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Prognozuodamas, kaip toliau keisis biokuro kainos M. Valukynas nurodė, kad jos gali kilti 

nebent dėl didelės konkurencijos. 

„Manau, kad jos (kainos – „Delfi“) laikysis panašiame lygyje. Pas mus daugiausia 

naudojamas dviejų tipų biokuras šilumos gamybai – tas kuris iš malkinės medienos paruošiamas, 

dėl kurio žaliavos biokuro gamintojai turi konkuruoti su pramone ir kuo toliau, tuo tas darosi 

sunkiau. Jei tos pačios tendencijos išliks ir bus norima tik tokio kuro, tai gali visko būti, kad ta 

kaina ir didės. 

Aišku, dar reikėtų įvertinti, kad ir darbo užmokestis ir degalai, viskas kyla į viršų. Mes jau 

turime šiais metais, turbūt šešta savaitė iš eilės kainų šildymo sezono metu, kai matomas kainų 

mažėjimas to neva prastesnio biokuro, kuris paruošiamas iš kitų liekanų. Čia viskas iš principo 

priklausys nuo pirkėjų, nuo šilumos gamintojų, energijos gamintojų, jeigu tas balansas to pigesnio 

biokuro bus šiek tiek didesnis arba tiesiog sunaudojimas jo padidės, tai biokuro kaina turėtų net 

mažėti. Tai čia viskas priklauso nuo to, ką pirks ir ką norės“, – situaciją paaiškino M. Valukynas. 

Kokių šildymo sąskaitų tikėtis 

Gyventojai vasarį ir kovą sulauks dar didesnių sąskaitų už šildymą, nei jau buvo gavę. 

Ekspertų teigimu, kainas gali šiek tiek sušvelninti ne itin šalti orai. 

„Šildymo kainos jau daug nedidės pagal tai kokiomis kainomis perkamas biokuras. 

Gamtinių dujų, aišku, čia atskira kalba. Tiek sausio, tiek vasario mėn. šilumos kainos gali didėti 

bent keliais ar keliolika proc., bet turbūt jau nedaugiau. 

Problema kita – tais mėnesiais didžiausias šilumos suvartojimas, daugiausia kWh mūsų 

pastatai suvartoja ir, kai dauginame tas kainas iš šilumos suvartojimo, tai šildymo sąskaitos būna vis 

tiek pačios aukščiausios sausio ir vasario mėnesiais. Tai neišvengiama ir tam reikia ruoštis. 

(…) Priklausys nuo klimatinių sąlygų, negalime prognozuoti, kokia bus žiema. Iki šiol 

sausio mėnuo buvo gana švelnus todėl šilumos suvartojimas nėra labai didelis, duok Dieve, kad taip 

būtų iki žiemos galo“, – teigė V. Lukoševičius. 

G. Bakanas pridūrė, kad vilniečių didesnėms sąskaitoms įtakos turės pirktos brangesnės 

dujos. „Skaičiuojame, kad bus didėjimas. Labai priklauso iš tikrųjų ir nuo klimatinių sąlygų, kokios 

bus temperatūros. Pas mus toks reguliavimas, kad mes savo klientams išstatome sąskaitas ir 

skaičiuojame dujų kainą, kuri buvo prieš du mėnesius. Tai pavyzdžiui dabar, kai mūsų klientai gavo 

gruodžio mėnesio sąskaitas, tai jose buvo įtraukta spalio mėnesio dujų kaina – ji buvo apie 66 Eur. 

Kai gaus sausio mėnesio sąskaitas, bus skaičiuojama dujų kaina, kuri buvo lapkričio mėnesį ir 

lapkričio mėnesį ji buvo 81 Eur“, – nurodė jis. 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) skelbė, kad sausio mėn. vidutinė 

centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 7,55 ct/kWh (be PVM). Palyginus su gruodžio 

mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 12,86 proc., per metus (2022 m. sausis / 2021 m. sausis) – 

kilovatvalandės kaina didėjo 78,07 proc. 

Kaip paskelbė VERT, tarp penkių didžiųjų miestų sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka 

Panevėžio, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Nurodoma, kad didesnes kainas sausį lėmė 

brangusios gamtinės dujos ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos 

kaina. 

 
VERT šildymo kainos 

https://www.delfi.lt/temos/vert
https://www.delfi.lt/temos/pvm
https://www.delfi.lt/temos/nsg
https://g1.dcdn.lt/images/pix/vert-sildymo-kainos-89311237.jpg
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VERT taip pat informuoja, kad visoje Lietuvoje sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka 

UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,50 ct/kWh su PVM), daugiausiai – 

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,53 ct/kWh su 

PVM). 

 
VERT šildymo kainos 

Pritartų PVM mažinimui 

Kiek anksčiau pasirodė žinia, kad Vilniuje socialdemokratai siūlo laikinai centralizuotam 

šildymui taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą, taip siekiant sumažinti gyventojų išlaidas. 

Šią savaitę paaiškėjo, kad apie PVM mažinimą svarsto ir Vyriausybė. 

Tiesa, kaip žiniasklaidai tvirtino šaltiniai, svarstoma sumažinti dabar galiojantį lengvatinį 

PVM tarifą šildymui nuo 9 iki 5 procentų visoje Lietuvoje. 

„Aš tam siūlymui pritarčiau. Tai efektą duotų. Tiesa, tas efektas bendrąja prasme nebūtų 

labai didelis, bet esant tokiai krizinei situacijai tai kiekvienas euras, manau, yra svarbus“, – 

reaguodamas į socialdemokratų siūlymą sakė G. Bakanas. 

„PVM ir taip centralizuotam šildymui sumažintas, taikomas 9 proc. PVM. Jeigu jis būtų 

nulis, tai reikėtų kalbėti ne apie Vilnių, o bendrai apie centralizuotą šildymą. Logikos ir 

argumentacijos yra, kodėl centralizuotas šildymas turi būti labiau žmonėms prieinamas, nes jie 

neturi pasirinkimo“, – reagavo V. Lukoševičius. 

G. Bakanas taip pat primena, kad gyventojai, kuriems finansiškai sunku dėl padidėjusių 

šildymo sąskaitų gali kreiptis į savivaldybės socialinių išmokų skyrių, VŠT klientai gali atidėti 

mokėjimus, juos išdėlioti nuo 6 iki 18 mėn. laikotarpyje. Jo teigimu, susisiekti verta būtų ir su namo 

administratoriumi. „Įmonė nėra atsakinga už tai, kas yra namo viduje, tai yra namo 

administratoriaus atsakomybė. T.y. šilumos punkto atnaujinimas, nes kaip pavyzdys, efektyvesnis 

geriau veikiantis šilumos punktas gali sutaupyti 15-20 proc. sąskaitos. Tai dideli pinigai ir kartais 

mūsų klientai galvoja, kad už tai atsakingi VŠT, bet šilumos tinklai tik iki namo sienos patiekia 

šilumą, viskas, kas namo viduje, jau yra namo administratoriaus atsakomybė. Šioje vietoje galbūt 

reikia būti reiklesniems ir daugiau klausimų kelti namo administratoriams, kad jie atnaujintų, 

https://g2.dcdn.lt/images/pix/vert-sildymo-kainos-89311221.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
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investuotų į tuos šilumos punktus, kurie sąskaitos prasme turėtų nemažą efektą“, – teigia G. 

Bakanas. 

Kalbant apie kainas ateityje V. Lukoševičius nurodė, kad yra aiški tendencija visoje Vakarų 

Europoje – pereiti prie išteklių, kurie iš viso nieko nekainuoja. „Tai saulės, žemės energija, atliekinė 

energija iš pramoninių procesų, nuotekų, kurie šalia biokuro, kurio kiekis turi sumažėti ir 

atitinkamai kainos nukristi, kuris gali būti pagrindas to konkurencingo centralizuoto šildymo, kuris 

žalias ir efektyvus. Tada jis konkurencingas prieš kitas alternatyvas, prasideda masto ekonomijos 

efektas, daugiau vartotojų prisijungia ir sumažina pastoviųjų kaštų dalį. Mes ir tuo keliu einame, bet 

tai didelės investicijos. Dar neatsipirkus biokuro katilams reikėtų investuoti į naujus sprendimus, 

saulės jėgaines ir t.t. Kad sumažintume tas investicijas laukiame europinės paramos, kuri netrukus 

prasidės ir įmonės ruošia projektus, kad šalia tų turimų išteklių, kai pilnai turėsime atsisakyti 

iškastinio kuro, gamtinių dujų, ir šalia biomasės naudoti tuos vadinamus nulinės kainos išteklius, 

kas garantuotų stabilią ekonomiką, stabilias šilumos kainas ilguoju laikotarpiu, kad nereikėtų 

priklausyti nuo geopolitinių procesų“, – teigė jis. 

 
 

https://www.delfi.lt/
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IS-935/660-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl VILNIUS GREEN TECH sesijos „Šilumos ūkis: pažangos sesija“ 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), įkurta 1998 metais ir šiuo metu vienijanti 36 

šilumos tiekimo įmones, bei dar 15 įmonių veikiančių šilumos tiekimo sektoriuje yra pagrindinė 

organizacija Lietuvoje reprezentuojanti centralizuoto šilumos ūkio (CŠT) sektorių ir atstovaujanti 

narių interesus.  

Esame nustebę, jog informaciją apie kasmet žurnalo Valstybė organizuojamą renginį 

VILNIUS GREEN TECH, kuris šiemet vyks sausio 27 d., atsitiktinai gavome tik šiandieną, todėl 

negalėjome iš anksto prisidėti dėl galimų siūlymų atskirų sesijų tematikoms.  

Dar labiau stebina, jog renginio programoje numatytoje sesijoje „Šilumos ūkis: pažangos 

sesija“ iš šilumos ūkio sektoriaus dalyvauja vienintelis atstovas – Vilniaus šilumos tinklų vadovas. 

Jo pranešimo tema „Didžiausi Lietuvos centralizuoto šilumos ūkio iššūkiai – modernizacija ir 

degazpromizacija“ visiškai neatspindi visos Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus padėties. Suprantame, 

kad Vilniaus šilumos tinklai yra viena didžiausių šilumos sektoriaus įmonių, tačiau bendrame 

šilumos gamybos balanse užima tik 30 proc. rinkos, todėl įmonė negali reflektuoti viso sektoriaus 

iššūkių ir modernizacijos pažangos. Norime priminti, kad Lietuvos CŠT sektorius padarė didžiausią 

proveržį žaliosios energetikos srityje, ir jeigu neįskaitysime Vilniaus ŠT įmonės, kuri nėra LŠTA 

narys, ir dar šilumos gamyboje naudoja nemažai gamtinių dujų, bendra atsinaujinančių išteklių dalis 

gerokai viršija 80 %. Praėjusiais metais kiti Lietuvos didmiesčiai įgyvendino visa eilę investicinių 

projektų diegiant absorbcinius šilumos siurblius, saulės elektrinių ir kt. projektus, kurie padidino 

katilinių efektyvumą ir “žaliosios” šilumos gamybos apimtis.  

Manome, jog būtų tikslinga G. Bakano pranešimo pavadinimą patikslinti taip: „Didžiausi 

Lietuvos Vilniaus centralizuoto šilumos ūkio iššūkiai – modernizacija ir degazpromizacija“. 

Apmaudu, kad tokiame garbingame renginyje, kurio misija – suburti ekspertus, verslo, 

mokslo ir politikos atstovus, diskutuoti apie technologinę pažangą ir sprendimus, leidžiančią kurti 

žaliąja ekonomiką ir kt., pačią CŠT sesiją moderuoja, pristato, diskutuoja ne visai tų organizacijų 

atstovai, kurie nedalyvaudami tiesiogiai CŠT sektoriaus veikloje ir, galimai, šių pasiekimų, bent jau 

naujausių, net ir nežino.  

Suprantame, kad demokratijos laikais kas ką nori, tą ir kalba, tačiau toks požiūris ir 

organizacija nerodo pagarbos šilumos tiekimo įmonių žmonėms, kurių dėka pasiekta labai daug 

darant Lietuvos energetiką “žalesne”. 

 

 
Pagarbiai 

Dr. Valdas Lukoševičius 

Prezidentas 

_____________________________________ 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

mailto:info@lsta.lt
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GreenTech Vilnius 

TN: tn  

 

https://www.greentechvilnius.lt/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=forumas_greentech_vilnius_jau_sausio_27_d&utm_term=2022-01-24
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IS-935/660-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. 220131_LŠTA pirmadienio webinaras_Dall Energy_biokuro katilai pritaikyti deginti 

SM3 

 

KVIETIMAS_220131_LŠTA pirmadienio webinaras_Dall Energy_biokuro katilai pritaikyti deginti 

SM3 

 

Kviečiame š.m. sausio 31 d. (pirmadienį) 14.00 val. dalyvauti LŠTA organizuojamame 

šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotoliniame pasitarime, kurio metu Danijos įmonės Dall 

Energy atstovas pristatys šiuolaikinius biokuro katilus pritaikytus deginti SM3 kurą (Biomass 

boilers with low grade fuel). Įmonė veikia nuo 2008 metų, sukūrė naujo tipo technologiją su šiomis 

galimybėmis:  

- Įvairus kuras (1-10% pelenų, 15-60% drėgmės) 

- žemas emisijų kiekis 

- gali veikti 10-100 proc. pajėgumu. 

- mažos eksploatacinės išlaidos 

Dall Energy katilai šiuo metu daugiausiai statomi Danijos, Prancūzijos CŠT rinkose. Bus 

pristatyti įgyvendintų projektų faktiniai rezultatai. Pristatymas vyks anglų k. (su vertimu). 

 

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 INFO. 2022-02-14 Vilnius economics mokymai ŠT įmonėms – kainodara 

 

Š.m. vasario 14 d. (pirmadienis) 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras ŠT įmonėms, kurio metu 

Vilnius economics konsultuos praktinės dabartinės ir naujos kainodaros klausimais (mokymai 

klausimų-atsakymų formatu). 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

______ 

 

LŠTA INFO. 2022-02-21 pirmadienio webinaras_KE pristatymas_LORA tinklas 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI3ZjQ4M2QtMjUxOS00Y2MwLWEzMTYtMjdiMWM0ZjQzNDZi%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_ZGI3ZjQ4M2QtMjUxOS00Y2MwLWEzMTYtMjdiMWM0ZjQzNDZi@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ3NGQzNzQtMWRlNi00YWNjLTkyZTUtNjI3MDkxNDA5ZDM5%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_NTQ3NGQzNzQtMWRlNi00YWNjLTkyZTUtNjI3MDkxNDA5ZDM5@thread.v2&messageId=0&language=en-US


 

163 

Š.m. vasario 21 d. 14 val, LŠTA webinaras apie „Kauno energija“ diegiamą inovatyvų „LoRa“ 

tinklą: nuotolinis skaitiklių rodmenų nuskaitymas (pranešėjas Tomas Janušas) 

 

Prisijungimo nuoroda 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________ 

______ 

 

LŠTA INFO. 2022-03-28 mokymai šilumos tiekimo įmonėms: kibernetinis saugumas 

 

Š.m. kovo 28 d. 14:00 val. LŠTA mokymai centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms apie 

kibernetinio saugumo reikalavimus ir jų įgyvendinimą praktikoje (lektorius: MRU prof. Dr. Darius 

Štilitis). 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options 

______ 

 

INO_220124_LŠTA vebinaro medžiaga_Absorbciniai šilumos siurbliai_Kaune ir Klaipėdoje 

 

Siunčiame vakar, sausio 24 d. vykusio LŠTA nuotolinio seminaro apie absorbcinių šilumos siurblių 

diegimą šilumos gamybos objektuose medžiagą: 

- AŠS Kauno Petrašiūnų katilinėje (pranešėjas: Ernestas Verikas, AB „Kauno energija“) 

 Kauno_ASS_2022.01.24.pdf 

- AŠS Klaipėdos RK (pranešėjas: Darius Zakarauskas, AB „Klaipėdos energija“) 

 Klaipėdos AŠS pristatymas.pdf 

 

Video įrašas:  LŠTA pirmadienio webinaras_Absorbciniai šilumos siurbliai_Kaune ir Klaipėdoje-

20220124_140108-Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

________ 

 

Webinaro pranešimai: „AŠS Kauno Petrašiūnų katilinėje (pranešėjas: Ernestas Verikas, AB „Kauno 

energija“)“ ir „AŠS Klaipėdos RK (pranešėjas: Darius Zakarauskas, AB „Klaipėdos energija“)“ (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-935/660-VI-1-1 priedas 2022-01-31.zip). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgxM2RlYzAtMjNlNC00YTk2LWJmOWQtZTk1YjU5MzRhOTEy%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_ODgxM2RlYzAtMjNlNC00YTk2LWJmOWQtZTk1YjU5MzRhOTEy@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFkN2ZhZTQtMGE3ZS00MWJmLWEyZjUtOGZmMTQ1MzE1ODVi%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_MzFkN2ZhZTQtMGE3ZS00MWJmLWEyZjUtOGZmMTQ1MzE1ODVi@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EVF4-SOlwq1LiISNrONjf90B2x1XPuP9qo-rdP25HhzCsg?e=otzU6Z
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EVF4-SOlwq1LiISNrONjf90B2x1XPuP9qo-rdP25HhzCsg?e=otzU6Z
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQR9pdmuMsxMpbsSecIQe8cBolXVtuoHSoeRlxnecrScZg?e=3KCkaC
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQR9pdmuMsxMpbsSecIQe8cBolXVtuoHSoeRlxnecrScZg?e=3KCkaC
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUTppfH3C6tBp03dtRCKiZ4B-Vsep5ZSKDFw6PmdIZz10w?e=iVK3wk
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUTppfH3C6tBp03dtRCKiZ4B-Vsep5ZSKDFw6PmdIZz10w?e=iVK3wk
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUTppfH3C6tBp03dtRCKiZ4B-Vsep5ZSKDFw6PmdIZz10w?e=iVK3wk
http://www.lsta.lt/
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IS-935/660-VI-2 priedas 

 

 
_______ 

 

Quarterly Report on European Electricity markets Q3 2021_v1.2_1 ir Quarterly report on European 

gas markets Q3_2021_FINAL TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

935/660-VI-2-1 priedas 2022-01-31.zip). 

https://ec.europa.eu/info/news/quarterly-market-reports-confirm-influence-global-gas-prices-eu-third-quarter-2021-2022-jan-17_en
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IS-935/660-VI-3 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-01-26 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ INVESTICIJOMS Į APLINKOS TARŠOS MAŽINIMĄ 

SKIRTOS IR KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠOS 

 

AB „Panevėžio energija“ ir toliau siekia mažinti aplinkos taršą diegdama pažangiausias 

šilumos gamybos technologijas. 2022-2023 metais AB „Panevėžio energija“ planuoja Senamiesčio 

g. 113 esančioje Panevėžio elektrinės katilinėje įgyvendinti Vandens šildymo katilo su 

kondensaciniu ekonomaizeriu ir kaminu statybos projektą. Šiam projektui Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. T1-344 bendrovei skirta 387402 Eur parama pagal priemonę „Taršių technologijų 

keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. Bendra projekto investicijos suma sieks 1380 tūkst. Eur. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama išmontuoti esamą susidėvėjusį vandens šildymo 

katilą, įrengti naują, atitiksiantį Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl išmetamų pramoninių 

teršalų reikalavimus, įsigaliosiančius nuo 2023 metų 13 MW galios vandens šildymo katilą su 

kondensaciniu ekonomaizeriu ir pastatyti naują kaminą. 

Įgyvendinus Projektą planuojamas 212,17 t per metus šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(CO2) kiekio sumažinimas. Per 15 m. Projekto vertinamąjį laikotarpį į aplinką šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (CO2) bus išmetama 3182 tonomis mažiau. Sumažėję šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimai Bendrovei kas metai leis papildomai sumažinti šilumos gamybos sąnaudas apie 18 

000 Eur per metus. 

Taip pat naujas katilas su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, pereinamaisiais šildymo 

sezono mėnesiais (spalio ir balandžio mėn.), leis netik sumažinti gamtinių dujų vartojimą, bet ir 

efektyviau išnaudoti esamus biokurą naudojančius katilus. Naujas mažesnės minimalios šiluminės 

galios katilas, per rytinius ir vakarinius karšto vandens vartojimo pikus, esant nedideliam 

papildomos galios poreikiui galės dirbti mažesne galia ir nenukraunant biokurą naudojančių katilų. 

Atnaujinta 2022-01-26 

_______ 
 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-01-26 pranešimas. 

TN: tn  

 
ATNAUJINTAS AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KLIENTŲ SAVITARNOS PORTALAS 

 

AB „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens vartotojų patogumui atnaujintas klientų 

savitarnos portalas interneto adresu https://siluma.pe.lt. Į savitarnos portalą galima prisijungti ir iš 

bendrovės interneto svetainės www.pe.lt. 

Svarbiausia portalo atnaujinimo naujiena – portalo dizainas ir sprendiniai pritaikyti 

naudojimui vartotojo išmaniuose įrenginiuose – mobiliuose telefonuose ar planšetiniuose 

kompiuteriuose. Kviečiame šilumos ir karšto vandens vartotojus – bendrovės klientus, aktyviai 

https://www.pe.lt/news/529/47/AB-Panevezio-energija-investicijoms-i-aplinkos-tarsos-mazinima-skirtos-ir-Klimato-kaitos-programos-lesos
https://www.pe.lt/news/530/47/Atnaujintas-AB-Panevezio-energija-klientu-savitarnos-portalas
https://siluma.pe.lt/
http://www.pe.lt/
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naudotis savitarnos portalu, kuriame pagrindiniai privalumai: sąskaitą gausite greičiau nei paštu, 

sąskaitą tiesiai iš portalo galėsite apmokėti elektroniniu būdu; sąskaitas galėsite palyginti su kitų 

mėnesių sąskaitomis; jei nenorite sąskaitos apmokėti tiesiai iš portalo, sąskaitą galėsite 

atsispausdinti ir apmokėti ją įmokų priėmimo vietose; galėsite deklaruoti karšto vandens skaitiklių 

rodmenis; portale matysite karšto vandens skaitiklio(-ių) duomenų deklaravimo istoriją; pastatų 

savininkai galės deklaruoti šilumos skaitiklių rodmenis ir kt. Šiuo metu bendrovės klientų 

savitarnos portalu naudojasi per 6 tūkst. vartotojų - gyventojų ir įmonių. 

Portalo tolesniam vystymui ir tobulinimui vartotojai gali teikti pasiūlymus el. p. 

bendrove@pe.lt arba tel. 8 45 501050. 

Atnaujinta 2022-01-26 

 
 

mailto:bendrove@pe.lt
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IS-935/660-VI-4 priedas 

 

 
 

ŠILUMOS SIURBLIAI IR A+ BEI A++ KLASĖS - DVI VIENOS MONETOS PUSĖS 

2022-01-26 UAB "Ekoklima" informacija 

TN: tn  

 

Ar verta įsirengti šilumos siurblį, ypač dabar, kai pabrango elektros energija ir vis dar 

manoma, kad šilumos siurblys naudoja daug elektros energijos? Skaičiavimai, praktika ir naujausių 

technologijų šilumos siurbliai rodo, kad sutaupoma dar daugiau. 

Įsibėgėjus A+ ir A++ energinės klasės pastatų statybai, pasikeitė požiūris į šildymo sistemą 

bei komfortą. Komfortą suprantame ne tik kaip šilumą, bet ir kaip pakankamą patalpų vėdinimą, 

gerą oro kokybę, autonominį šildymo sistemos veikimą. Kaip rodo registro duomenys, beveik 

visuose A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. 

A+ ir A++ klasė ir šildymas 

A+ ir A++ energinė klasė yra ne kas kita, kaip žingsnis link taupių, naudojančių itin mažai 

energijos pastatų, kuomet energija imama iš atsinaujinančių šaltinių. Idėja įgyvendinta atsiradus 

A++ klasei, t.y., sandariems pastatams naudojantiems labai mažai šilumos energijos. Tačiau visuose 

juose reikalingas intensyvus vėdinimas, karšto vandens ruošimas, vėsinimas. Ar tai reiškia, kad jie 

prikimšti įvairių sistemų ir agregatų? Ne visai taip. Technologijos jau tiek pažengusios, kad vienas 

agregatas gali būti daugiafunkcis. 

Šiuolaikiniai šilumos siurbliai gali šildyti ir ruošti karštą vandenį. Pavyzdžiui, ištraukiamo 

oro šilumos siurbliai ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, 

bet ir vėdina, gali šildyti vandenį. Plačiau apie ištraukiamo oro siurblius ir technines jų savybes 

rasite straipsnyje "Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą". 

Jau ir šiandien, jeigu peržvelgsime pas mus pastatytų A klasės pastatų sertifikatų registrą, 

kone visuose šilumos šaltiniais nurodyti šilumos siurbliai. Nors dar visai neseniai šilumos siurbliai 

laikyti tik papildomu šilumos energijos šaltiniu, atseit, mūsų klimate per šalčius negalintys prišildyti 

patalpų iki reikiamos temperatūros. Tai jau praeitis. Praktika rodo, kad energiškai efektyviam, 

sandariam pastatui šilumos siurblio pagaminamos šilumos energijos visiškai pakanka, juolab, kad ir 

šilumos siurblių technologijos tobulėja. Be to, šiuolaikiniai šilumos siurbliai gamina ne tik šilumos 

energiją, bet ir vėdina, ruošia karštą vandenį, vėsina patalpas. 

Vienas pavyzdžių - pirmasis A++ energinės klasės gyvenamosios paskirties 130 kv.m ploto 

namas Pasvalio rajone. 

 

 
2016 metais Lietuvoje sertikuotas pirmas A++ klasės gyvenamosios paskirties namas. 

 

https://www.ekoklima.lt/
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19381/silumos-siurblys
https://www.ekoklima.lt/sildymas/silumos-siurbliai-naujos-statybos-namams/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/istraukiamo-oro-silumos-siurbliai/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/istraukiamo-oro-silumos-siurbliai/
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Metinės projektinės šio namo energijos sąnaudos šildymui - 1,68 kWh/kv.m. Praktiškai tai 

reiškia, kad tokiame name šildymas visai minimalus. Jame įrengti du šilumos siurbliai: šildymui ir 

vėsinimui - ,,oras-oras", o karšto vandens ruošimui - ,,oras-vanduo" šilumos siurblys bei aukšto 

naudingumo rekuperacijos įranga. 

 

 
 

UAB „Ekoklima" vadovas Robertas Kleštornas mano, kad tokio ploto namui šiandien būtų 

galima surasti dar patogesnę daugiafunkcę šilumos siurblio sistemą. 

Kuo šilumos siurbliai pranašesni už kitus energijos šaltinius, kokių jų yra ir kaip jie 

parenkami? 

Kodėl aukštos energinės klasės pastatuose vyrauja šilumos siurbliai? 

"A+ ir A++ klasei šilumos siurbliai pasirenkami visiškai ne dėl to, kad egzistuotų kažkokie 

specialūs, būtent aukšto energinio efektyvumo pastatams skirti šilumos siurbliai. Pastatas aukštą 

energinį įvertinimą gali gauti ir be šilumos siurblio, tačiau dėl šios įrangos ypatybių jos naudojimas 

tokios klasės pastatuose yra logiškas sprendimas. 

Vienas iš be jokių skaičiavimų matomų šilumos siurblių pranašumų - tai patogumas, 

saugumas ir švara. Neišskiria dūmų, neteršia oro, nereikia kaminų, skysto kuro talpų, dujų 

vamzdžių, nėra degimo proceso ir pan. Ten, kur ugnis, reikalingos gaisrinės saugos priemonės, yra 

pavojus kilti gaisrui. Patalpos, kur montuojami šilumos siurbliai, visiškai švarios ir gali būti 

naudojamos dar ir kitoms reikmėms. 

Kitas aspektas - kuo namas yra šiltesnis ir sandaresnis, o A+ ir A++ klasės namai tokie ir 

yra, tuo mažiau jo šildymui reikia šilumos energijos. Darosi svarbesni kiti poreikiai - vėdinimas, 

vėsinimas. Tad tokiame name daugiau kalbame ne apie šildymo sistemą, o apie mikroklimato būste 

užtikrinimo sistemą. Čia ir išryškėja šilumos siurblio pranašumai: tas pats įrenginys gali ir šildyti, ir 

karštą vandenį ruošti, ir vėdinti, ir vėsinti. Jeigu pasirenkamas šildymas dujiniu katilu, reikia 

papildomai investuoti į vėsinimo, vėdinimo sistemas, avesti dujų vamzdynus, montuoti katilus. 

Viską suskaičiavus patrauklesniu gali pasirodyti sprendimas rinktis šilumos siurblį. Taip dažniausiai 

ir nusprendžia tie, kurie suskaičiuoja visus "už" ir "prieš". 

Dar vienas šilumos siurblių naudos privalumas yra formalus: ES turi ilgalaikę politinę kryptį 

remti atsinaujinančius energijos šaltinius ir riboti tradicinio iškastinio kuro naudojimą. Ta politika 

realiai atsiranda norminiuose dokumentuose. Pavyzdžiui, Lietuvoje, atnaujinant šildymo sistemą, 

https://www.ekoklima.lt/sildymas/silumos-siurbliai-naujos-statybos-namams/
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2022 metais galima gauti paramą net pagal dvi programas - taršiems katilams keisti galima pateikti 

paraišką pagal iškastinio kuro katilo keitimo ir pagal katilų keitimo namų ūkiuose praogamas. Tai 

liečia tuos, kurie būstus eksploatuoja jau ne mažiau kaip 5 metus. Plačiau apie tai rasite „Parama 

šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?". 

Sertifikuojant naujai pastatytą pastatą šilumos siurbliai traktuojami kaip atsinaujinantis 

energijos šaltinis, o pačios aukščiausios, A++ energinės klasės pastate pusę reikalingų energijos 

sąnaudų privalo būti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Manau, ateityje atsinaujinančios energijos 

šaltiniai bus remiami dar stipriau", - situaciją, kodėl populiarėja šilumos siurbliai, komentuoja UAB 

„Ekoklima" vadovas. 

UAB „Ekoklima" konsultuoja šilumos siurblių taikymo, parinkimo klausimais, 

bendradarbiauja su įmonėmis, kurios importuoja šildymo sistemas, yra didžiausio Europoje šilumos 

siurblių gamintojo - „Nibe" atstovas Lietuvoje. Šio gamintojo oras-vanduo 14 kW galios šilumos 

siurblys 2009 metais buvo sumontuotas viename Alytaus daugiabutyje. Beveik 10 tūkst. Eur 

investicija 19-os butų 1200 kv. m šildomo ploto name atsipirko per porą metų. Buvo apskaičiuota, 

kad perduodant namo šildymui 1 kW šilumos sunaudojama nuo 0,4 kW elektros energijos. 

2011 metais šio namo bendrija įsirengė geoterminį šilumos siurblį ir, kaip sako bendrijos 

pirmininkas Vytautas Kazlauskas, daugiabutyje iš centralizuotų šilumos tiekėjų šalčiausią mėnesį 

buvo perkama vos 12 kWh vietoje 45 kWh, o namą modernizavus - dar mažiau. 

 

 
Pirmasis Lietuvoje daugiabutis pradėjęs šildytis oras-vanduo šilumos siurblio gaminama šiluma. 

 

Kokį šilumos siurblį rinktis privačiam namui ir didesnio ploto pastatui? 

„Ekoklima" vadovas sako, kad atsakyti į šį klausimą - tai tas pats, kas patarti, kokį 

automobilį pirkti. „Nėra vieno, visiems tinkančio sprendimo. Priklauso nuo pastato dydžio, 

energijos poreikio, norų, investicijų. Yra labai daug sprendimų. Kai reikia pirkti automobilį, juk 

kiekvienas turime savų argumentų, kodėl renkamės dyzelinį ar benzininį, automatinę ar mechaninę 

pavarą, visureigį ar sedaną ir t.t." 

Visi šilumos siurbliai skirstomi pagal šaltinį, iš kurio imama energija: 

• Geoterminiai (ima energiją iš grunto ar gręžinių); 

• Oras-vanduo (energiją ima iš oro); 

• Ištraukiamojo oro (energiją ima iš išmetamo vėdinamų patalpų oro); 

Vienintelė šilumos siurblio eksploatacijai reikalinga energija - tai elektros srovė 

kompresoriui, tik esant labai šaltai aplinkai šilumos energijai gaminti naudojamas elektrinis 

kaitintuvas (tenas). 

Bet kurio šilumos siurblio charakteristikoje svarbiausias rodiklis yra jo naudingo veikimo 

koeficientas. 

Šilumos siurblio naudingumo koeficientai ir šildymo sistema 

Visai neseniai vieninteliu šilumos siurblio efektyvumo rodikliu buvo jo COP (Cofficient of 

Perfomance). Jis parodo į šildymo sistemą patiektos galios (kW) ir šilumos siurblio darbui 

sunaudotos elektros energijos (kW) laboratorinį santykį, deklaruojamą gamintojo pagal visuotinai 

priimtus šilumos siurblių gamintojų standartus. 

2015 metais įsigaliojo ES direktyva 2010/30/EU, kurioje numatyta vieninga šilumos siurblių 

ženklinimo sistema B, C ,A, A+ , A++ , A +++ . Taip pat įvestas SCOP koeficientas, rodantis 

https://www.ekoklima.lt/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/geoterminis-silumos-siurblys/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/silumos-siurbliai-oras-vanduo/
https://www.ekoklima.lt/sildymas/istraukiamo-oro-silumos-siurbliai/
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vidutinį metinį šilumos siurblio efektyvumą. Šis skaičius yra labai svarbus, nes tik jis parodo, 

koks per visus metus, esant besikeičiančioms aplinkos sąlygoms, bus šilumos siurblio sunaudotos 

elektros energijos ir išgautos šilumos energijos santykis. Šį rodiklį galima vertinti kaip visos 

sistemos naudingumo koeficientą. Paprasčiau kalbant, jis yra orientyras, norint žinoti, kiek reikės 

mokėti už šildymą, tiksliau - šilumos siurblio sunaudotą elektros energiją. 

Naudojamas ir COP koeficientas, tačiau jis yra svarbesnis technikams profesionalams. 

Abu parametrai: COP - momentinis, ir SCOP - metinis našumo rodiklis, turi būti kuo 

aukštesni, kad elektros energijos prireiktų kuo mažiau. 

Pagal kokius rodiklius rekomenduojate rinktis šilumos siurblio energijos šaltinį? 

"Yra daug kriterijų ir nėra vieno vienintelio sprendimo tinkančio visiems: pavyzdžiui, 

geoterminis šilumos siurblys yra labiausiai energiją taupantis būdas, šaltį vėsinimui vasarą 

gaminantis išvis nemokamai, komfortiškas, tačiau taip pat ir brangesnis už kitus. Oras - vanduo - 

mažiau energijos gaminantis, lauke atsiranda įrenginys, kuris gali trukdyti, gadinti vaizdą, kelti 

triukšmą, tačiau jį įrengiant nereikia gręžti, kasti žemės, įrenginys gali būti pigesnis. Ištraukiamojo 

oro šilumos siurblys nevėsina, nors kitais požiūriais jo kaina ir technologija gana racionali", - 

komentuoja "Ekoklima" vadovas. 

Dėl šildymo sistemos tipo pasirinkimo specialistas sako, kad didžiausias ekonominis 

efektyvumas pasiekiamas, kai iš aplinkos išgaunama kuo aukštesnė temperatūra, o šildymo sistema 

veikia kuo žemesnėmis temperatūromis. Tai gali būti grindų šildymo, radiatorių ar konvektorių 

sistema, pirmenybė teikiama žematemperatūrei grindų šildymo sistemai. 

"Šildymo sistemos tipas daugiau turi įtakos žmonių komfortui ir savijautai. Yra atlikta 

pakankami tyrimų, kuriais įrodytas teigiamas didelių žematemperatūrių paviršių poveikis, tiek 

šildymo, tiek ir vėsinimo sistemoms. Jei šildymo sistemą vertiname energijos taupymo požiūriu, 

tada vienareikšmiškai - kuo žemesnė temperatūra reikalinga šildymo sistemai (pavyzdžiui, šildomos 

lubos), tuo šilumos siurblys generuos geresnį naudingumo koeficientą", - teigia R. Kleštornas. 

Renkantis šilumos siurblio ir šildymo sistemos tipą, pirmiausia išgryninami poreikiai: 

šildymo, karšto vandens, vėdinimo, vėsinimo, svarbu, ar bus baseinas. 

"Mes turime specialias modeliavimo programas, įvedus skaičius gauname išbaigtą vaizdą 

dėl šilumos šaltinio, šildymo ir vėdinimo sistemų, taip pat ir finansinius duomenis - metines 

sąnaudas, atsipirkimo laiką ir t.t.", - paaiškina UAB "Ekoklima" vadovas. 

Užtenka vieno šilumos siurblio ar reikia dviejų - t.y. atskiro karšto vandens ruošimui? 

Kai maksimaliai norima panaudoti vėdinimo sistemos laukan išleidžiamo oro šilumos 

energiją, naudingas atskiras siurblys vandens ruošimui, kuris geba paimti laukan išleidžiamo oro 

šilumą ir perduoti į šildymo sistemą ir karštam vandeniui. Tai yra ištraukiamo oro šilumos siurblys. 

Jeigu tenkinamasi racionaliu, nebrangiu sprendimu ir atsisakoma patalpų vėsinimo, tada 

galima pasirinkti ištraukiamojo oro šilumos siurblį, kuris šildo, vėdina patalpas ir ruošia karštą 

vandenį - ir tai viename įrenginyje! "Nibe" turi tokį šilumos siurblį ir jis dėl optimalios investicijos 

gana populiarus Švedijoje. Vienintelis jo trūkumas - nėra vėsinimo ir gali apšildyti ne didesnį kaip 

200 kv. m ploto, ne žemesnės nei A klasės namą. 

 

 
Ištraukiamojo oro šilumos siurblio blokas panašus į šaldytuvą, statomas viduje. 

 

https://www.ekoklima.lt/sildymas/silumos-siurbliai-naujos-statybos-namams/
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Pasirinkus ištraukiamo oro šilumos siurblį, lauke nereikia laikyti jokios įrangos, nevyksta 

atitirpimo procesas, jam įrengti nereikia kasti žemės, gręžti. Bet namas turi būti ne žemesnės kaip A 

energinės klasės, atitinkamai apšiltintomis atitvaromis, langais. 

Ištraukiamo oro šilumos siurblys 

Išmetamo (ištraukiamo) oro šilumos siurbliai - palyginti nauja technologija, vieni pirmųjų 

pasaulyje ją pradėjo naudoti "Nibe". Kol kas netgi tinkamo lietuviško šio prietaiso pavadinimo nėra, 

nes ištraukiamo oro šilumos siurblys (angl. Exhaust air heat pumps) - gana gremėzdiškas. 

Šio siurblio veikimo principas toks pat kaip ir kitų tipų šilumos siurblių, pagrįstas panaudoto 

oro šilumos grąžinimu, tik ši šiluma ne tik pašildo tiekiamą šiltą orą, bet ir vandenį šildymo ir 

karšto vandens sistemoms. 

  

Ištraukiamo oro šilumos siurblio veikimo principas 

 

https://www.ekoklima.lt/sildymas/istraukiamo-oro-silumos-siurbliai/
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Ištraukiamo oro šilumos siurbliai gali būti montuojami tiek naujos, tiek senos statybos 

pastatuose, juos įrengiant jokių papildomų remonto darbų nereikia. Jie yra pritaikyti žemų 

temperatūrų šildymo sistemoms: radiatoriams arba grindų šildymui. Šilumos siurblys dirba 

kintamos kondensacijos principu, todėl viduje turi 25 litrų išsiplėtimo indą. 

Pavyzdžiui, 150 kv.m ploto A klasės energinio efektyvumo gyvenamojo namo šiluminės 

energijos sąnaudos šildymui per metus turi būti ne didesnės kaip 50 kWh/kv.m per metus. Tai 

reiškia, kad tokio namo šildymui ir karšto vandens ruošimui pakaks iki 5 kW galios šilumos šaltinio 

esant lauke skaičiuojamajai temperatūrai - 23 C0. 

 

 
Ištraukiamojo oro šilumos siurblio naudojamų oro srautų pasiskirstymas patalpose. 

1. Oro srautas juda per duryse įrengtus pratekėjimo kanalus; 2. Šviežias oras 

tiekiamas į namą per pritekėjimo kanalus; 3. Šiltas, panaudotas oras įtraukiamas į 

vėdinimo sistemą; 4. NIBE F750 aprūpina namą karštu vandeniu ir šiluma 

radiatoriams; 5. Šiltas panaudotas oras tiekiamas į NIBE F750 šilumos 

susigrąžinimui; 6. Per šilumos siurblį praėjęs panaudotas oras išmetamas laukan. 

Prieš išmetant lauk, iš oro paimama šiluma, kuri sugrąžinama radiatoriams ir karštam 

vandeniui.  

 

Automatizuotas šildymas, vėdinimas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas 

Rinkdamiesi šilumos siurblį renkatės visišką laisvę ir nepriklausomybę - nei kuro pirkti, nei 

prižiūrėti. Be to, sistemos valdymas automatizuotas, ją galima suderinti su kita namo įranga. 

"Nibe" turi išskirtinių sprendimų, pavyzdžiui, šilumos siurblio valdiklyje jau integruotą 

funkciją Smart price adaption - t.y. išmanus kainų taikymas. Esant šiai funkcijai, įrenginys pagal 

pačių vartotojų ar tiekėjų nustatytus prioritetus (kainos tarifas, anglies dvideginio emisija ir kt.) 

pasirenka optimalius energijos šaltinius esant besikeičiančiai situacijai. Pavyzdžiui, jei turime 

sistemą oras-vanduo kartu su papildomu dujiniu šildymu, sistema pagal įvestus duomenis pasirinks 

pati, koks energijos šaltinis tam tikru momentu bus naudojamas. 

"Nibe" visų šilumos siurblių valdiklis gali būti susietas su elektros tinklų tiekimo serveriu, 

pagal kurio tiekiamą informaciją apie kainas bus optimaliai vykdomas įrenginio valdymas. Karšto 

vandens ruošimo sistema „studijuoja" namo karšto vandens poreikius ir bando visada prisitaikyti. 

Unikali + atjust funkcija leidžia oras-vanduo šilumos siurbliui komunikuoti su šildymo sistemos 

valdikliu (pavyzdžiui, "Uponor" kolektoriuje), taip optimizuoja valdymą ir patalpos niekada nebūna 

nei per karštos, nei per vėsios. 

Unikali yra "Nibe" šilumos siurblių valdymo internetu sistema UPLINK. Neseniai ji 

praplėsta naujomis funkcijomis. Yra galimybė praplėsti funkcijas suteikiant galimybę prisijungti 

trečiai šaliai per API. Pirmiausiai tai "Nibe" partneris "Schneider electric", kurio sistemose "Nibe" 

vartotojams suteikiama galimybė valdyti oras-vanduo šilumos siurblį per Wiser sistemą. 

Kokią papildomą vertę tai sukuria? 

"Įsigijus nedidelį komplektą už keletą šimtų eurų ir atsisiuntus į savo mobilųjį atitinkamą 

programėlę, turėsite protingus namus savo telefone. Sistema renka statistiką apie energijos 
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suvartojimą, automatiškai nusprendžia, kada jūsų nėra namie ir reikia pereiti prie kitų režimų, valdo 

apšvietimą, kiekvieną termostatą, žaliuzes, audio sistemą, vartus, kiemo apšvietimą, apsaugos 

kameras. Ribų nėra", - naujausius "Nibe" privalumus vardija šių šilumos siurblių fanatai Lietuvoje - 

UAB "Ekoklima" specialistai. 

Parengta pagal UAB "Ekoklima" informaciją, gamintojų nuotraukos 

 

 

https://www.ekoklima.lt/
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IS-935/660-VI-5 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-01-27 pranešimas. 

TN: tn  

 

VASARĮ ŠILUMOS KAINA KLAIPĖDOJE KOPS AUKŠTYN 13 PROC. 

 

 
 

Iki šiol neregėtas kuro kainų brangimas Europoje turės įtakos ir AB „Klaipėdos energija“ 

centralizuotai tiekiamos šilumos kainai. Vasarį šiluma Klaipėdos ir Gargždų klientams, lyginant su 

sausiu, brangs 12,9 proc. ir kainuos 7,35 ct/kWh (be PVM). 

„Tokio kuro kainų šuolio nei Klaipėda, nei Lietuva dar nėra mačiusi. Per metus mūsų 

perkamos gamtinės dujos pabrango 320 procentų, biokuras – 75 proc., nepriklausomų tiekėjų 

parduodama šiluma – 62 proc. Ir, lyg to būtų maža, už elektros energiją, būtiną šilumos gamybos ir 

perdavimo procesams, kurią mums tiekia „Ignitis“, mokame 500 proc. brangiau nei prieš metus“, – 

pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

Palyginimui A. Katinas  pateikė nedžiuginančią statistiką: 2020 metų lapkritį ir gruodį už 

dujas bendrovė tiekėjams „Get Baltic“ ir  ‚Amber Grid“ sumokėjo 843 988 eurus, o 2021 metų tais 

pačiais mėnesiais suma viršijo 4,5 mln. eurų, arba 540 proc. brangiau. 

Nepaisant visuotinio energijos išteklių brangimo, bendrovės vadovas patikino, kad su kuro 

įsigijimu ar apyvartinių lėšų stygiumi, skirtingai nei sostinę šildanti bendrovė, AB „Klaipėdos 

energija“ nesusiduria.   

„Mus gelbsti biokuras. Nors ir pabrangęs, jis išlieka keleriopai pigesnis už gamtines dujas ir 

bendrame kuro balanse sudaro daugiau nei pusę mūsų naudojamo kuro. Ankstesnė bendrovės 

strategija – investuoti į biokuro katilus – pasiteisino ir nesikeičia. Imamės investicinių projektų, kad 

dar labiau sumažinti gamtinių dujų vartojimą bei patiems gaminti elektros energiją savo reikmėms“, 

– sakė Antanas Katinas. 

Kaip jau skelbta, bendrovė savo katilinių teritorijose ir ant pastatų stogų plečia saulės 

elektrinių jėgaines, planuoja savo reikmėms statyti  kogeneracinę elektrinę. Finišo tiesiojoje yra 

bankrutavusios UAB „Geoterma“ įrenginių perėmimo procedūra. Dėl šių 1,5 kilometro gylyje 

esančių karšto vandens versmių panaudojimo šilumos gamybai bendrovė kreipėsi tiek į Lietuvos, 

tiek į ES institucijas, prašydama finansinės paramos technologiniam atnaujinimui. Bus bandoma 

išnaudoti „Geotermos“ akumuliacinę karšto vandens talpą, kaupiant dienos metu saulės suteikiamą 

energiją, o atgaivinus gręžinius – ir žemės šilumą. Svarstoma galimybė įsigyti bei Klaipėdoje 

pastatyti dar vieną blogiausios kokybės biokurą galintį deginti katilą. 

„Turime suprasti, kad pasaulinių iškastinio kuro kainų negalime įtakoti. Bet galime ir turime 

pasitelkti vietinius atsinaujinančius gamtinius resursus, visas technologines naujoves, kad šilumos 

gamyba ir tiekimas būtų kuo efektyvesnis, pigesnis mūsų klientams“ – teigė A. Katinas.     

Per pastarąjį dešimtmetį brangesnė šiluma Klaipėdoje buvo tik 2012 m., kai šilumos 

kilovatvalandė kainavo 7,86 euro cento. 

https://www.klenergija.lt/vasari-silumos-kaina-klaipedoje-kops-aukstyn-13-proc/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/01/10-13-scaled.jpg
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IS-935/660-VI-6 priedas 

 

LŠTA info. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio pasitarimas 

 

Kviečiame rytoj, sausio 27 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį LŠTA vadovų pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

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 2022-01-27 d. pasitarimas Aktualijos 

 

Iki sausio 24 d. renkama info apie elektros en. Sąnaudas. Asociacija kreipsis į VERT dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų, kad ženkliai padidėjusios elektros energijos 

sąnaudos (negautos pajamos) būtų dažniau įskaičiuojamos į šilumos tarifą (pvz. kartu su mėnesio 

perskaičiavimais). 

Sausio 20 d. raštas aplinkos ministerijai „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ GRIOVIMO 

PRAKTIKOS, VADOVAUJANTIS STR 1.01.08:2002“. LŠTA prašo skubos tvarka pateikti 

Aplinkos ministerijos nuomonę dėl nebenaudojamų šilumos tinklų griovimo (šalinimo). 

Sausio 25 d. raštas EM, AM, VERT, Baltpool, Litbioma „DĖL SM3 KOKYBĖS BIOKURO 

NAUDOJIMO SKATINIMO“. LŠTA pateikė konkrečius siūlymus, Reguojant į LITBIOMa 

išplatintą raštą. 

Sausio 25 d. raštas EM+AM „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO NUOSTATŲ PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO ATIDĖJIMO“. LŠTA siūlo metams 

atidėti Įstatymo nuostatų, susijusių su šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų rengimu (iki 

2022 m. gruodžio 31 d.) 

Sausio 26 d. pastabos EM „DĖL 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 teikia savo pastabas ir pasiūlymus, neapsiribojant vien tik Projekto nuostatomis.  

Gauti Seimo nario G. Palucko taip pat AM paklausimai apie įsiskolinimus už šilumą. Prašo 

detalios info (LŠTA pateikė 2019, 2020 m. renkamus duomenis, nukreipėm į VERT) 

Sausio 19 d. Švedijos, Suomijos, Slovėnijos, Lenkijos, Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, 

Latvijos, Čekijos ir Vengrijos energetikos ministrai įteikė bendrą kreipimąsi Europos Komijai dėl 

naujame AEI direktyvos projekte (REDIII) siūlomo biomasės tvarumo kriterijų peržiūros. Laiške 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE4ZjY5M2UtOTIxNS00ODRjLWFlZjItNWNmMjA5MmY0YmEz%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_NGE4ZjY5M2UtOTIxNS00ODRjLWFlZjItNWNmMjA5MmY0YmEz@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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pabrėžiama, jog per anksti peržiūrėti biomasės tvarumo kriterijus, nes numatomi pakeitimai sukelia 

 papildomus prieštaringus reikalavimus biomasei ir didina administracinę naštą.  

Sausio 26 d. info žiniasklaidoje: Vyriausybė svarsto šildymo PVM tarifą sumažinti iki 5 

proc  

Sausio 21 d. BALTPOOL pranešimas dėl galimų biokuro pristatymo trukdžių. 

LŠTA sutarė su TES, kurie paruoš ESSF 2021-2027 m. priemonių finansavimo sąlygų 

aprašus, pagrindimus su visom ekonominėms ir kt. analizėm. Pagal poreikį dalyvaus ir informaciją 

teiks derinant šiuos klausimus su EM, taip pat priemonių sąrašą NEKSVP atnaujinimui. 

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. Dėl slėgio perkryčio reguliatorių susitikimas su Danfoss, V. 

Narkūnu. 

Išplatinta Sausio 24 d. vebinaro info absrobcinių šilumos siurblių diegimas Kauno 

Petrašiūnų katilinėje ir Klaipėdos RK.  

Sausio 25 d. LŠTA oficialus šaukimas - ataskaitinis narių susirinkimas vasario 24 d. (TV 

bokšte, Vilniuje) 

Iki sausio 31 d. laukiama iš narių info apie pajamas 2022 m. nario mokesčiui apskaičiuoti. 

Tarybos sprendimu į LŠTA priimtas naujas asocijuotas narys IRTC. 

Sausio 31 d. LSTA webinaras - Dall Energy- šiuolaikiniai biokuro katilai pritaikyti deginti 

SM3 

Vasario 14d. Vilnius economics mokymai ŠT įmonėms – kainodara. 

Vasario 21 d. pirmadienio webinaras:Kaunoo energija apie diegiamą LORA tinklą – 

nuotolinis apskaitos prietaisų nuskaitymas 

________ 

 

LŠTA INFO. SVARBU_dėl paskolų iš VIVA_CŠT įmonėms_energetinei krizei įveikti 

 

Po šios dienos vadovų pasitarimo, kai kurios įmonės išreiškė susirūpinimą, jog susiduria su 

apyvartinių lėšų trūkumu kuro įsigijimui (ypač ten, kur dar perkamos gamtinės dujos). Esama 

kainodara ir nuolat brangstantis kuras didina skirtumą tarp įmonių gaunamų pajamų ir sąnaudų.  

Reaguojant į besiklostančią situaciją Asociacija planuoja kreiptis į Valstybinė investicijų 

valdymo agentūrą (VIVA), kuri valdo Pagalbos verslui fondą, padedantį stambiam ir vidutiniam 

verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 ir pnš. Tokią informacija apie VIVA paskolas jau buvom 

siuntę spalio mėn. tuomet VIVA klausė mūsų nuomonės, ar CŠT įmonėms reikia finansinės 

pagalbos dėl energetinės krizės įveikimo,? Pavyzdžiui, trumpalaikių paskolų apyvartinėms lėšoms 

suformuoti ar investicinių projektų (ko)finansavimui ir pan.  

VIVA gali teikti finansinę pagalbą (paskolas) tik tuo atveju, jeigu komerciniai bankai 

atsisako skolinti, pavyzdžiui, dėl užstato nebuvimo, dėl savivaldybių laidavimo limito panaudojimo. 

Agentūra pagalbą verslui teikia per paskolas, investuodami į įmonių skolos vertybinius 

popierius, akcijas ir mišrias priemones. Finansinė pagalba skiriama toms įmonėms, kurios negali 

gauti finansų rinkose joms būtino finansavimo, todėl norėdamos tęsti veiklą jos patiria rimtų 

sunkumų. 

Prašome skubiai pateikti informaciją ar Jūsų įmonei yra sunkumų gauti paskolas iš bankų 

(atsisakoma finansuoti) ir reikėtų valstybės finansinės pagalbos iš VIVA. Jeigu taip, tai kokio 

pobūdžio paskolų reikėtų, kokios apimties? 

Atsakymų laukiame iki pirmadienio (sausio 31 d.) darbo dienos pabaigos, atsakantį šį 

el.laišką.  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

https://viva.lt/
https://viva.lt/
http://www.lsta.lt/

