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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS
AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI
Šio skyriaus IS-939/664-I-1 priede pateikiama:
• LAT 2022 m. vasario 11 d. nutartis, Teisminio proceso Nr. 2-69-3-13605-2017-5, TN: tn,
Ginčas dėl buto atsijungimo ir sutarčių nutraukimo įsigaliojimo laiko.

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;
Šio skyriaus IS-939/664-II-1 priede pateikiama;
• STT 2022 m. vasario 25 d. išvada Nr. 4-01-1624 ANTIKORUPCINIO VERTINIMO
IŠVADA DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAIS REGISTRACIJOS NR.
21-34592(2)), TN: tn,
o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau – Įstatymas) 1, 2, 8, 9,
10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie
dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar
atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-II-1-1
priedas 2022-02-28.zip).
Šio skyriaus IS-939/664-II-2 priede pateikiama:
• LRV 2022-02-23 pranešimas. Premjerė: pirmiausia Seimui teikiame reformoms vykdyti
reikalingus įstatymų projektus, TN: tn,
• TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS
DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS. IŠRAŠAS,
Šio skyriaus IS-939/664-II-3 priede pateikiama:
• VERT 2021-02-21 pranešimas. VERT viešajai konsultacijai skelbia Šilumos gamybos ir (ar)
supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą, TN: tn,
o Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir
Projektą lydintys dokumentai, TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių
archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-939/664-II-3-1 priedas 2022-02-28.zip).
Šio skyriaus IS-939/664-II-4 priede pateikiama:
• EM 2022-02-23 teikimas Nr. (22.2-24Mr) 3-249 dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d.
įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
projekto, TN: tn,
o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys
1

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant
poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių,
žyma:IS-939/664-II-4-1 priedas 2022-02-28.zip).
Šio skyriaus IS-939/664-II-5 priede pateikiama:
• 2022 m. vasario 22 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu)
darbotvarkė, TN: tn,
• Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2022-02-22 išvada Nr. 117-P-4 DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIVP-1164, TN: tn.

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA
Šio skyriaus IS-939/664-III-1 priede pateikiama
• Baltpool 2022-02-22 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. TN: tn.
Šio skyriaus IS-939/664-III-2 priede pateikiama
• VERT 2022-02-25 pranešimas. 2022 m. sausio mėnesio elektros rinkos apžvalga, TN: tn,
o 2022 m. sausio mėnesio elektros rinkos apžvalga, TN: tn, (šie dokumentai taip pat
saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome
kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-III-2-1 priedas 2022-0228.pdf).
Šio skyriaus IS-939/664-III-3 priede pateikiama
• LŠTA INFO. Diskusija dėl diferencijuotos kainos taikymo.
Šio skyriaus IS-939/664-III-4 priede pateikiama
• VERT 2022-02-21 pranešimas. Ką svarbu žinoti apie atsiskaitymus už suvartotą šilumą,
keičiantis šilumos energijos tiekėjams? TN: tn,
• VERT 2022-02-22 pranešimas. VERT: ESO, prijungdamas naują vartotoją, turi gauti kitų
žemės sklypų savininkų sutikimą, TN: tn,
• VERT 2022-02-22 pranešimas. VERT: UAB „Ignitis“ teisingai priskyrė vartotojui apmokėti
skaitiklio gedimo laikotarpiu suvartotus elektros energijos kiekius, TN: tn.
Šio skyriaus IS-939/664-III-5 priede pateikiama
• AB „Kauno energija“ 2022-02-24 raštas Nr. E20-274 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO
PAKEITIMO INICIAVIMO.

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;
Šio skyriaus IS-939/664-IV-1 priede pateikiama:
• SOSTINĖS VALDŽIA PRIEŠ 12 METŲ PATI PRISIDIRBO, TAČIAU KALTŲ IEŠKO
KITUR, Vakaris Deksnys 2022-02-21 www.lrytas.lt, TN: tn.
Šio skyriaus IS-939/664-IV-2 priede pateikiama
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•

TEISMAS ATMETĖ VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ SKUNDĄ DĖL SKIRTOS
SANKCIJOS, 2022-02-24 ELTOS inf. (https://kauno.diena.lt), TN: tn.

Šio skyriaus IS-939/664-IV-3 priede pateikiama
• PAMOKYKIME EUROPĄ, KAIP ATSIKRATYTI „GAZPROM“ DUJŲ ADATOS, 202202-22 www.vz.lt, „Verslo žinios“ Redakcijos nuomonė, TN: tn.

V SKYRIUS. RENGINIAI
Šio skyriaus IS-939/664-V-1 priede pateikiama
• 2022-03-02 tarptautinis seminaras_Improving old legacy DH systems – benchmark Europe
and China. Renginio PROGRAMA.
Šio skyriaus IS-939/664-V-2 priede pateikiama
• TGS Baltic INFO. Kviečiame į Tarptautinę Asmens Duomenų Apsaugos Konferenciją!.

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA
Šio skyriaus IS-939/664-VI-1 priede pateikiama
• AB „Kauno energija“ 2022-02-22 pranešimas. KOMPENSACIJOS UŽ ŠILDYMĄ IR
KARŠTĄ VANDENĮ KAUNE – REKORDINĖS. KREIPIASI NET TIE, KAM
SUBSIDIJA NEPRIKLAUSO, TN: tn.
Šio skyriaus IS-939/664-VI-2 priede pateikiama
• AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-23 pranešimas.
„GEOTERMOJE“: VARIANTŲ YRA NE VIENAS, TN: tn.

SPECIALISTŲ

VIZITAS

Šio skyriaus IS-939/664-VI-3 priede pateikiama
• AB „Šiaulių energija“ 2022-02-24 pranešimas. MOKĖTI MAŽIAU BEI GYVENTI
ŠILČIAU – MISIJA ĮMANOMA? TN: tn.
Šio skyriaus IS-939/664-VI-4 priede pateikiama
• LŠTA INFO. Mokymai 2022-04-21_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai
DGN _ įgyvendinimas per LŠTA
Šio skyriaus IS-939/664-VI-5 priede pateikiama
• INFO_220221_LŠTA webinaro mežiaga_Kauno energija_LORA tinklas (tiesioginės
nuorodos tekste),
o AB Kauno energija pranešimas: LORA tinklas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA
serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į
asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-5-1 priedas 2022-02-28.pdf).
• LŠTA INFO. 2022-02-28 d. pirmadienio webinaras_biomasės katilai ir kt AEI
technologijos.
Šio skyriaus IS-939/664-VI-6 priede pateikiama
• VERT INFO. dėl 6 Metodo taikymo,
o UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2022-01-20 raštas Nr. S-22-0053 (šie dokumentai
taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
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prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-6-1 priedas
2022-02-28.pdf)
Šio skyriaus IS-939/664-VI-7 priede pateikiama
• Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste),
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar
atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-7-1 priedas
2022-02-28.zip).
Šio skyriaus IS-939/664-VI-8 priede pateikiama
• ERRA INFO. ERRA tyrimas dėl reguliavimo dalyvavimo įvairiose atsinaujinančiose
technologijose (tiesioginės nuorodos tekste),
o ERRA tyrimas dėl reguliavimo dalyvavimo įvairiose atsinaujinančiose technologijose
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti
ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-8-1
priedas 2022-02-28.pdf).
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IS-939/664-I-1 priedas
TN: tn
Nr. DOK-705
Teisminio proceso Nr. 2-69-3-13605-2017-5
(S)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS
NUTARTIS
2022 m. vasario 11 d.
Vilnius
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Virgilijaus
Grabinsko, Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Vasarienės,
susipažinusi su 2022 m. vasario 2 d. paduotu ieškovės AB „Kauno energija“ kasaciniu skundu dėl Kauno
apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. gruodžio 14 d. nutarties peržiūrėjimo,
nustatė:
Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės buto savininkės 1805,50 Eur įsiskolinimą už laikotarpiu nuo 2011 m. spalio
1 d. iki 2013 m. gegužės 1 d. patiektą šilumą patalpų šildymui, 65,70 Eur delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo
priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Kauno apylinkės teismas 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį atmetė, šį sprendimą paliko nepakeistą
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2021 m. gruodžio 14 d. nutartimi.
Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punkte įtvirtintais kasacijos pagrindais.
Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių)
teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK
346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos
pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK
346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, kad kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet
ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės
problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti
priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei
nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies
3 punktas).
Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina
nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos
(nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi
esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos
neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.
Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina
nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių
faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis)
skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo
nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų
sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės
taikymo ir aiškinimo praktika.
Ieškovė kasaciniame skunde nurodė tokius esminius argumentus:
1. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17
d. sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovų reikalavimas pripažinti šilumos tiekimo ir vartojimo sutartį
nutraukta nuo šildymo būdo pakeitimo, paliko nepakeistą. Taigi atsakovų atsijungimo nuo centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos teisėtumo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiais teismų procesiniais
sprendimais. Šiuose sprendimuose konstatuota, jog atsakovai, atjungdami savo buto šildymo sistemą nuo
centrinio šildymo tiekimo tinklų, nesilaikė atjungimo metu galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių nuostatų, nepateikė reikiamų dokumentų, dėl ko buto nuo centrinio šildymo tiekimo tinklų
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atjungimas laikytinas neteisėtu, dėl to ir šilumos tiekimo ir vartojimo sutartis taip pat negali būti laikoma
nutraukta. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje taip pat buvo nustatyta, jog byloje
nebuvo pateikta duomenų, kad ieškovai po 2011 m. rugsėjo 30 d. būtų atlikę buto šildymo įrenginių
atjungimo nuo centrinės šildymo sistemos įteisinimo veiksmus. Jokių naujų įrodymų, susijusių su šiais
nagrinėjamais faktais į šią civilinę bylą iš atsakovų pusės taip pat nebuvo pateikta. Tačiau skundžiama
nutartimi apeliacinės instancijos teismas padarė priešingą išvadą, nei buvo konstatuota Kauno apygardos
teismo 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje. Todėl apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė
prejudicinių faktų taisykles, nustatytas CPK 182 straipsnio 2 punkte.
2. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje nustatytu
prejudiciniu faktu, kad nėra pagrindo pripažinti šalių tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo už buto šildymą ir
karštą vandenį sutartį vienašališkai nutraukta ir pagrįstai su juo susijusių faktinių aplinkybių iš naujo šioje
civilinėje byloje nenustatinėjo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas tiek atsakovų, tiek ir
ieškovės apeliacinius skundus, iš naujo pasisakė dėl vartojimo ir atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą
vandenį sutarties nutraukimo aplinkybių ir, net ir nesant atsakovų naujai pareikšto reikalavimo pripažinti
šilumos tiekimo ir vartojimo sutartį nutraukta nuo 2011 m. rugsėjo 6 d., jį savarankiškai išsprendė ir
tenkino, nutarties motyvuose nurodęs, kad šilumos energijos tiekimo sutartis buvo vienašališkai nutraukta
nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. Taip apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalį,
peržengdamas bylos nagrinėjimo ribas, nes tyrė aplinkybes, kurios ne tik kad nebuvo iš naujo
nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme nagrinėjant šią civilinę bylą, bet ir negalėjo būti pakartotinai
nagrinėjamos, kadangi yra draudžiama teismui iš naujo nustatyti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar
teisinius santykius.
3. Apeliacinės instancijos teismas neįvertino viso gyvenamojo namo atsijungimo nuo centralizuoto šildymo
fakto ir paneigė ieškovės teisę gauti įsiskolinimo apmokėjimą už faktiškai patiektą šilumos energiją. Šiuo
atveju ieškovė, teisės aktų nustatyta tvarka skaičiavusi atsakovei mokestį už šilumos energiją, lieka su iš to
kylančiomis neigiamomis pasekmėmis (negautu apmokėjimu už faktiškai pateiktą šilumos energiją), o
atsakovė, neteisėtai atsijungusi nuo šildymo sistemos įrenginių, yra atleidžiama nuo prievolės apmokėti
įsiskolinimą. Tokie teismų spendimai yra iš esmės ydingi ir negali būti palikti galioti, kadangi asmenys,
pasielgę neteisėtai, išvengia atsakomybės ir taip pažeidžia trečiųjų asmenų, šiuo atveju ieškovės (šilumos
tiekėjos), teisėtus lūkesčius, kuriuos suformavo tuo metu galiojančios teisės normos, t. y. kad visiems
vartotojams, siekiantiems atsijungti nuo centrinės šilumos tiekimo sistemos, yra ir turi būti taikomi bendri
galiojantys reikalavimai. Teismai neapgynė ieškovės, kaip kreditorės teisės atgauti įsiskolinimą iš
atsakovės, neteisėtai atjungusios buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, tokiu būdu nukrypo
nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokio pobūdžio
bylose, kuriose išaiškinta, jog savininkas, kuris savo patalpų šilumos ir karšto vandens sistemas nuo
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas teisės aktais nustatytą tvarką, išlieka šių
sistemų tiekiamos šilumos buitinis vartotojas iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto
vandens sistemų atjungimą, ir jiems tenka pareiga mokėti už šilumos energiją (Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2007; 2013 m. kovo 13 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2013; 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334687/2017); 2021 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-13-469-2021; ir kt.).
Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų
motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų,
kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos
vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiami jame nurodomi kasacinio skundo pagrindai dėl nurodytų
teisės normų pažeidimo ir nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos.
Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto
reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).
Atsisakant priimti kasacinį skundą, grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).
Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4
punktais ir 4 dalimi,
nutaria:
Kasacinį skundą atsisakyti priimti.
Grąžinti ieškovei AB „Kauno energija“ (j. A. k. 235014830) 42 (keturiasdešimt du) Eur žyminio mokesčio,
sumokėto 2022 m. vasario 2 d. AB Swedbank mokėjimo nurodymu Nr. 484.
Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Teisėjai

Virgilijus Grabinskas
Antanas Simniškis
Dalia Vasarienė
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IS-939/664-II-1 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
3-145
El. p. info@enmin.lt

Į 2022-02-03

Nr.

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA
DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAIS REGISTRACIJOS NR. 2134592(2))
2022 m. vasario 25 d. Nr. 4-01-1624
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba),
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4
punktų nuostatomis, atliko Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau –
Įstatymas) 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 (TAIS registracijos Nr. 21-34592(2))1 (toliau
– Projektas) antikorupcinį vertinimą.
Vertinimo metu nustatyta, kad Projekto nuostatos, kuriomis siūloma keisti karšto vandens
tiekimą bei jo būdų pasirinkimą, parengtos atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m.
liepos 7 d. atliktame antikorupciniame vertinime Nr. 4-01-5263 „Dėl karšto vandens tiekimo ir
atsiskaitymo už jį būdų teisinio reglamentavimo“ pateiktas pastabas bei pasiūlymus ir manome, kad
priėmus šias nuostatas Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymai būtų įgyvendinti.
Dėl likusių Projekto nuostatų teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:
1.1. Projekto 8 straipsniu keičiamoje Įstatymo 101 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti,
kad „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.“ Šioje nuostatoje nurodytoje situacijoje nėra
nustatyti kriterijai ir nenurodyti teisės aktai, kuriais vadovaudamasi Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba (toliau – VERT) turėtų priimti sprendimą nustatyti kitokį šilumos gamybos ir
(ar) supirkimo būdą, tokiu būdu VERT suteikiama neribota diskrecija kriterijus sukurti pačiai ir
juos taikyti nustatant šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdą. Specialiųjų tyrimų tarnybos
vertinimu suteikta neribota diskrecija sprendimus priimančiam subjektui, kuris juos priima
vadovaudamasis ne aukštesnės galios teisės aktais, o savo paties nustatytais kriterijais ir principais
yra korupcijos rizikos veiksnys, kuris mažina šilumos gamybos ir (ar) supirkimo proceso skaidrumą
bei sudaro galimybes analogiškose situacijose priimti skirtingus sprendimus.
1

Prieiga
internete:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8775feb084ef11ecb8b0fe92fb660e20?positionInSearchResults=0&searchModelUU
ID=ce439c3d-7767-4e74-bd29-009299040819
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1.2. Projekto 11 straipsniu siūloma papildyti Įstatymą 181 straipsniu, kuriame siūloma
reglamentuoti garantinio šilumos tiekimo procesą bei garantinio šilumos tiekėjo atrankos bei
paskyrimo procedūras. 181 straipsnio 10 dalyje yra nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti garantinis
šilumos tiekėjas. 181 straipsnio 10 dalies 2 punkte nustatyta, kad garantinio šilumos tiekėjo
finansinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė, o 3 punkte – įsiskolinimo
lygis turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė. Šios nuostatos svarstytinos šiais aspektais:
1.2.1.
Projekto 181 straipsnio 10 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų
reikšmes nustatytų pati VERT norėdama konkurso būdu išrinkti garantinį šilumos tiekėją. Tačiau
kokiais objektyviais duomenimis ar kokiais teisės aktais vadovaudamasi VERT tai padarytų nėra
reglamentuota. Pagal siūlomą teisinį reglamentavimą VERT suteikiama teisė pačiai nustatyti ir
keisti kriterijų reikšmes, kas sietina su galima korupcijos rizika priklausomai nuo situacijos ar
regiono pritaikyti jas konkrečiam subjektui. Toks reglamentavimas, kai konkurso būdu atrenkant
viešųjų paslaugų teikėjus juos kontroliuojantis subjektas organizuojantis konkursą turi galimybę
pats nustatyti ir keisti kriterijų reikšmes savo nuožiūra yra laikytinas ydingu antikorupciniu
požiūriu.
1.2.2.
181 straipsnio 15 dalyje nustatyta, kad „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.“ Pagal siūlomą teisinį reglamentavimą neaišku, kaip konkrečioje
savivaldybėje pradėjus teikti garantinio šilumos tiekimo paslaugas keistųsi šilumos kainos
vartotojams. Pagal esamą teisinį reglamentavimą šilumos kainos nustatomos vadovaujantis
Įstatymo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96
„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Šilumos kainų metodika) nuostatomis. Iš
siūlomo teisinio reglamentavimo neaišku, ar nustatant garantinio šilumos tiekimo paslaugų kainą
bus taikomi galiojančiame teisniame reglamentavime nustatyti šilumos kainodaros principai bei
metodai, ar bus kuriami nauji. Taip pat neaišku, ar pradėjus teikti garantinio šilumos tiekimo
paslaugą vartotojams bus užtikrinamas šilumos tiekimas tomis pačiomis kainomis, nei buvo
nustatytos ir patvirtintos VERT iki garantinio šilumos tiekimo paslaugos teikimo pradžios.
Siekdami skaidraus garantinio šilumos tiekimo kainodaros proceso ir atsižvelgiant į tai, kad šilumos
tiekėjo veiklai vartotojai neturi jokios įtakos, siūlome tobulinant Projekto nuostatas pagrindinius
garantinio šilumos tiekimo paslaugos kainos nustatymo principus bei saugiklius apsaugančius
vartotojus nuo nepagrįsto kainų didinimo garantinio šilumos tiekimo atveju nustatyti Įstatyme.
2. Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:
2.1. Projekto 5 straipsniu siūlomo papildyti Įstatymo 83 straipsnio 2 dalies 8 punkte
nustatyta, kad dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plane turi būti nurodyta:
„<...galimybės pereiti prie ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti
žemos temperatūros tinklus;“. Projekte nėra išaiškintos „ketvirtos kartos centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos“ ir „žemos temperatūros tinklų“ sąvokos. Taip pat nėra nurodyti teisės aktai,
kuriuose šios sąvokos yra išaiškintos. Todėl diskutuotina, ar Įstatyme nustačius tokius reikalavimus
ir atsiradus, pavyzdžiui, penktos kartos centralizuotoms šilumos tiekimo sistemoms ar dar
pažangesniems tinklams, šilumos tiekėjai, norėdami nepažeisti Įstatymo nuostatų, vis tiek turės į
planus įtraukti galimybę pereiti prie Projekte įvardintų sistemų ir tinklų. Nepakankamai aiškus ir
išsamus teisinis reglamentavimas sudaro sąlygas skirtingam sąvokų interpretavimui bei formaliam
šilumos ūkio plėtros planavimui, todėl, siekdami skaidraus šilumos ūkio plėtros planavimo proceso,
siūlome tobulinti nuostatas, išaiškinant Projekte nurodytas sąvokas ir nustatyti reikalavimą plėtros
planuose numatyti galimybes pereiti prie pažangiausių centralizuoto šildymo sistemų ir tinklų,
nurodant teisės aktus, kuriuose turi būti nustatyti tokių sistemų ir tinklų standartai ir techniniai
reikalavimai.
2.2. Projekto 7 straipsniu siūloma pakeisti Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį ir nustatyti, kad
<...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,
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ne aukštesne kaip Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina...>.
Projekto 8 straipsniu siūlomoje keisti Įstatymo 101 straipsnio 2 dalyje iš superkamos šilumos, esant
vienodoms kainoms, prioritetinės eilės siūloma išbraukti pramonės įmonių įrenginių eksploatavimo
metu susidariusią atliekinę šilumą. Pagal šias nuostatas darytina išvada, kad visais atvejais atliekinė
šiluma bus superkama prioriteto tvarka ne aukciono būdu, nepriklausomai nuo to kokiuose
energijos gamybos ar pramonės įrenginiuose ir kokius energijos išteklius naudojant ji yra pagaminta
bei kokia jos kaina. Taip pat Projekte nėra reglamentuoti atliekinės šilumos supirkimo kainos
nustatymo principai ir kriterijai, kuriais turėtų vadovautis Taryba nustatydama didžiausią leistiną
atliekinės šilumos supirkimo kainą. Nesant išsamaus ir detalaus atliekinės šilumos supirkimo kainos
nustatymo reglamentavimo ir Projekte siūlant nustatyti ją kaip prioritetinę kitų šilumos gamybai
naudojamų energijos šaltinių atžvilgiu, gali susidaryti situacijos, kai atliekinės šilumos kaina būtų
didesnė už šilumos kainą pagamintą iš kitų energijos šaltinių, todėl galėtų didėti ir bendra galutinė
šilumos kaina vartotojams. Siekdami, kad nebūtų sudarytos galimybės pasinaudoti neišsamiu ir
nepakankamai detaliu teisiniu reglamentavimu parduodant ar superkant atliekinę šilumą, o
atliekinės šilumos supirkimo ir kainų nustatymo procesas būtų skaidrus, siūlome Projekte nustatyti
atitinkamus principus ir kriterijus, kuriais vadovaudamasi Taryba nustatytų atliekinės šilumos
supirkimo tvarką ir kainą.
2.3. Projekto 11 straipsniu siūlomame papildyti Įstatymą 181 straipsnio 10 dalies 3 punkte
nurodyta, kad garantinis šilumos tiekėjo „įsiskolinimo lygis turi būti ne mažesnis kaip Tarybos
nustatyta vertė.“ Taikant šią siūlomą nuostatą garantiniu šilumos tiekėju galėtų tapti tik toks
šilumos tiekėjas, kuris turi tam tikro, VERT nustatyto, lygio įsiskolinimą. Šilumos tiekėjas turintis
mažesnį įsiskolinimą ar visai neturintis įsiskolinimo dalyvaudamas konkurse pagal šį kriterijų
pralaimėtų šilumos tiekėjui, kuris turėtų VERT nustatyto arba didesnio lygio įsiskolinimą.
2.4. Projekto 17 straipsniu keičiamame Įstatymo 32 straipsnyje siūloma keisti šilumos
kainodaros reglamentavimą. 32 straipsnio 12 dalyje siūloma nustatyti, kad šilumos bazinio pajamų
lygio koregavimas gali būti peržiūrimas VERT tais atvejais, kai planuojamas šilumos metinis
pajamų lygis viršija galiojantį šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau arba VERT
atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatomas mažėjantis šilumos
tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei leistina investicijų grąža. Pagal siūlomą teisinį
reglamentavimą VERT nustačiusi, kad šilumos tiekėjo veiklos rezultatai ar naujai nustatyta šilumos
kaina atitinka šioje nuostatoje išvardintus kriterijus, neturės pareigos peržiūrėti šilumos bazinio
pajamų lygio koregavimo. Šilumos bazinio pajamų lygio koregavimą VERT turės teisę peržiūrėti
savo nuožiūra, todėl neaišku kokiais atvejais ir kokiais kitais savo nustatytais kriterijais
vadovaudamasi VERT priims sprendimą dėl šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo peržiūros.
Taip pat nėra reglamentuota kokį sprendimą peržiūrėjusi šilumos bazinio pajamų lygio koregavimą
gali priimti VERT, ir koks tokio sprendimo teisinis poveikis savivaldybių tarybų ir šilumos tiekėjų
nustatomiems šilumos baziniams pajamų lygiams. Neaiškus ir neišsamus teisinis reglamentavimas,
kuris sudaro sąlygas VERT savo nuožiūra priimti sprendimus atlikti šilumos bazinio pajamų lygio
koregavimo peržiūrą, nepriklausomai nuo to, kad šilumos tiekėjų veikla ar nustatyta nauja šilumos
kaina atitinka Įstatyme nustatytus kriterijus, yra laikytinas korupcijos rizikos veiksniu, kadangi
VERT sudaromos sąlygos savo nuožiūra pasirinkti kokiais atvejais ir kokių subjektų atžvilgiu
įgyvendinti Įstatymo jiems suteiktą kontrolės ir priežiūros funkciją, kas mažina šilumos kainodaros
proceso skaidrumą bei didina galimybes pasireikšti korupcijai.
2.5. Projekto 17 straipsniu keičiamo Įstatymo 32 straipsnio 12 dalyje VERT suteikiama
teisė atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą, siekiant nustatyti,
kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal Įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas.
Projekte nėra nustatyta kriterijų ar nurodyta teisės akto, kuriais vadovaudamasi VERT pasirenka
kuriuos šilumos tiekimo subjektus tikrinti. Nesant išsamaus šilumos tiekimo paslaugą teikiančių
subjektų patikrinimų atlikimo proceso teisinio reglamentavimo VERT sudaromos sąlygos savo
nuožiūra, pasirinkti tikrinamus subjektus. Nepakankamai detalus reglamentavimas sudaro sąlygas
kiekvieną kartą pasirinkti tikrinamus subjektus taikant skirtingus kriterijus, todėl mažėja VERT
veiklos skaidrumas ir didėja galimybės pasireikšti korupcijai atliekant šių subjektų patikrinimus.
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3.
Kitos pastabos ir pasiūlymai:
Projekto 5 straipsniu siūlomo papildyti Įstatymo 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
šilumos ūkio tiekėjai kas 4 metus privalo įvertinti galimybę panaudoti centralizuoto šilumos ir (ar)
vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo paslaugas. Projekte nėra išaiškinta
„lankstumo paslaugų“ sąvoka, todėl neaišku, kokios paslaugos yra laikomos lankstumo
paslaugomis. Siekiant aiškaus ir išsamaus teisinio reglamentavimo siūlome tobulinti Projekto
nuostatas išaiškinant lankstumo paslaugų sąvoką arba nurodant teisės aktus, kuriuose jos yra
apibrėžtos.
Atsižvelgdami į antikorupcinio vertinimo metu nustatytus teisinio reglamentavimo
trūkumus ir pateiktus argumentus siūlome tobulinti teisinį reglamentavimą aiškiai ir detaliai
reglamentuojant šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdus, garantinio šilumos tiekėjo parinkimo ir
paskyrimo procedūras, šilumos kainodarą, kad būtų užtikrintas skaidrus šilumos tiekimo,
supirkimo, kainų nustatymo vartotojams procesas.
Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies nuostatomis,
prašome per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie tai, kaip
atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į antikorupcinio
vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodyti priežastis ir motyvus,
užpildant antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą, kurios forma pateikta Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio
vertinimo tvarkos aprašo 3 priede2, ir pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į ją.
Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Kaziliūnaitė

Aivaras Raišys, tel. 8 706 63331, el. p. aivaras.raisys@stt.lt
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau – Įstatymas) 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12,
15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais
įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA
serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-939/664-II-1-1 priedas 2022-02-28.zip).

2

Prieiga
internete:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelU
UID=9f575944-a544-4a78-aa6f-e1a39cfa9e4e
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IS-939/664-II-2 priedas
LRV 2022-02-23 pranešimas. Premjerė: pirmiausia Seimui teikiame reformoms vykdyti
reikalingus įstatymų projektus
TN: tn
Šiandien ministrų kabinetas patvirtino Seimo pavasario sesijos darbų programos projektą.
Vyriausybė siūlo Seimui svarstyti 121 teisės akto projektų paketą.
„Didžiausias dėmesys teisėkūros plane skiriamas tiems įstatymų projektams, kurie
įgyvendina Vyriausybės programą ir yra skirti numatytoms reformoms. Svarbu pradėti valstybės
tarnybos reformą, įtvirtinti žaliąją darbotvarkę, pertvarkyti žemės valdymą, padidinti savivaldybių
finansinį savarankiškumą ir spręsti kitus svarbius Lietuvos žmonėms klausimus“, – teigia premjerė
Ingrida Šimonytė.
Iš 121 teisės akto projektų paketo 94 yra susiję su Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimu, kiti – su Europos Sąjungos direktyvų, Konstitucinio Teismo ir kitų teismų nutarimų,
Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimu.
Pakeitus įstatymą, bus siekiama efektyvinti valstybės tarnybą. Itin svarbūs šios kadencijos
Vyriausybės numatytoms reformoms Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimai, kurie lems
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą, sudarys svarbias prielaidas kitai – ilgalaikės slaugos
reformai.
Vyriausybė teiks Seimui mokesčių įstatymų pakeitimus. Numatoma motorinių transporto
priemonių registracijos mokestį keisti transporto priemonių taršos mokesčiu. Mokesčių įstatymų
pakeitimų projektų paketas įteisins neterminuotų lengvatų peržiūrą, savivaldybių finansinio
savarankiškumo didinimą.
Seimo pavasario sesijai bus pateikti įstatymų paketai, kurie svarbūs atskirų valdymo sričių
reformoms darbams iš ministrų strateginės darbotvarkės.
Žemės įstatymų paketas įgalins keisti viešosios politikos formavimą žemės valdymo srityje.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisos leis pertvarkyti ir sujungti
vandentvarkos įmones – pabaigti bene dešimtmetį užsitęsusią reformą. Pakeitus atitinkamus
įstatymus, bus vykdoma saugomų teritorijų, baudžiamosios politikos ir bausmių vykdymo sistemos
reforma.
Taip pat numatyta sukurti patrauklią imigracijos sistemą, ypač aukštos profesinės
kvalifikacijos specialistams. Ketinama efektyvinti Užimtumo tarnybos taikomas darbo rinkos
priemones, siekiant bedarbius sparčiau sugrąžinti į darbo rinką.
Ketinama keisti Darbo kodeksą ir sudaryti prielaidas įtvirtinti neperleidžiamas vaiko
priežiūros atostogas, lankstesnes darbo sąlygos auginantiems vaikus.
Penki įstatymų paketai susiję su atskirties mažinimu ir socialiai pažeidžiamiausių
visuomenės grupių įgalinimu.
Kovojant su krizėmis bus papildytas ir pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – šis
mokestis už šilumos energiją ir karštą vandenį bus laikinai dengiamas iš valstybės biudžeto.
Visas Vyriausybės siūlomų Seimui svarstyti įstatymų paketas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr.
priedas
IŠRAŠAS
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SIŪLO ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV
(PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Teikia
(ministras, -ė)

Teisės akto
projekto
registracijos
Nr. Seime

17.

G. Skaistė

XIVP-1314

33.

S. Gentvilas

nereg.

35.

D. Kreivys

nereg.

38.

S. Gentvilas

nereg.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teisės akto projekto siūlomi esminiai pakeitimai

Projekto
siūlomas
svarstymo
Seime
mėnuo
kovas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX751 papildymo 125(2) straipsniu ir 125(2)
straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymo projektas

Laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti pridėtinės
vertės mokestį (toliau – PVM), apskaičiuotą už šilumos energiją ir
karštą vandenį, 9 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu (nuo 9 iki 0
procentų skirtumas). Tokia tvarka būtų taikoma nuo 2022 m. sausio 1
d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms prekėms

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo
įstatymo projektas
Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 pakeitimo
įstatymo projektas

Pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybę – pašalinti
taikant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymą nustatytus trūkumus
Numatyti pakeitimus, skatinančius ilgalaikį centralizuotos šilumos
tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines priemones
investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos
vartojimo efektyvumo didinimu, šilumos vartojimo paklausos ir
šilumos nuostolių sumažinimu

gegužė

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo
įstatymo projektas

Sukurti mechanizmą, didinantį vandentvarkos įmonių efektyvumą,
kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos viešosios geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

birželis

gegužė
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44.

S. Gentvilas

XIVP-1185
ES

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 43, 58(1), 59 straipsnių, II
skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, 40
straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir
Įstatymo papildymo 3 priedu įstatymo
projektas

90.

D. Kreivys

nereg.

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881
7, 9, 71 ir 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 72(1)straipsniu įstatymo projektas

100.

D. Kreivys

nereg. ES

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir
Įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu
įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo
projektas

2023–2025 m. siaurinti iškastiniam kurui taikomų akcizų lengvatų
apimtis arba jų atsisakyti, taip pat nuosekliai didinti gazoliams,
akmens anglims, koksui ir lignitui taikomus akcizų tarifus. Nustatyti
akcizus šildymui skirtoms durpėms ir nuosekliai juos didinti,
atsižvelgiant į tai, kad, panaikinus iškastiniam kurui taikomas akcizų
lengvatas arba susiaurinus lengvatų apimtis, šildymui skirtų durpių
paklausa galimai išaugtų, nes tai taptų viena pigiausių šildymo
alternatyvų, ir siekiant neskatinti vartotojų rinktis šio taršaus kuro,
kuris šiuo metu nėra akcizų objektas. Nuo 2025 m. (kai bus
panaikinta ar susiaurinta dalis iškastiniam kurui taikomų akcizų
lengvatų) į kai kuriems energiniams produktams taikomus akcizų
tarifus įtraukti CO2 dedamąją, kuri būtų proporcinga kuro rūšies CO2
išmetimui, priklausomai nuo kaloringumo. Toks sprendimas ilgainiui
skatintų atsisakyti šių aplinkai žalingų kuro rūšių. Panaikinti
nebeaktualias akcizų lengvatas, taikomas I kartos biodegalams.
Numatyti, kad akcizai netaikomi etilo alkoholiui, skirtam
moksliniams tyrimams arba naudojamam medicinos priemonių
gamybos procesuose, jeigu galutiniame produkte nėra alkoholio
Sudaryti analogiškas laikino elektros energijos persiuntimo iš (į)
elektros tinklų (tinklus) nutraukimo ir apribojimo sąlygas tinklų
naudotojams ir gamintojams, nesant tinklų naudotojų ir gamintojų
kaltės. Taip pat reglamentuoti elektros energijos persiuntimo
skirstomaisiais tinklais atnaujinimo jam nutrūkus trukmę bei sąlygas,
įskaitant nuostolių, atsiradusių dėl tokio nutrūkimo trukmės viršijimo,
atlyginimo sąlygas. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai suteikti galimybę metų eigoje perskaičiuoti ir patvirtinti
pakoreguotas kainų viršutines ribas
Įgyvendinti Direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti
atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatas, susijusias su elektros
energijos, šilumos ir vėsumos gamyboje naudojamo biomasės kuro
tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau –
ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijais, ir užtikrinti tinkamą biomasės
kuro atitikties tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio sumažėjimo
kriterijams patikrinimo tvarką tiek pagal savanoriškas tarptautines
schemas, tiek pagal savanorišką nacionalinę schemą bei skaidrią
biomasės kuro kainodarą ir realią vidutinę biomasės kuro biržos kainą

kovas

balandis

gegužė
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101.

D. Kreivys

XIVP-1164
ES

104.

D. Kreivys

XIIIP-5200
– XIIIP5202(2) ES

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, Nustatyti konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų
20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir
patalpų savininkams, kurie naudojasi šilumos tiekėjams nuosavybės
Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas teise priklausančiu šilumos punktu, apmokėti (atlyginti) šilumos
tiekėjams jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų
sąnaudas, sudaryti galimybę visiems šilumos vartotojams vienodas
konkurencinėmis sąlygomis pasirinkti pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją), pakeisti komplikuotą
nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojų atsiskaitymų už
rezervinę galią šilumos tiekėjams nustatymo teisinį reglamentavimą ir
įgyvendinti Direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) nuostatas
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Perkelti Direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti
Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20,
atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatas dėl konsultavimo vieno
20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 langelio principu atsinaujinančių išteklių vystymo klausimais,
straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo
gaminančių vartotojų ir kt. Įtvirtinti ilgalaikius nacionalinius
pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1)
atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros tikslus, reglamentuoti
straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo
jūrinio vėjo skatinimo mechanizmą ir detalizuoti atsinaujinančių
netekusiu įstatymo projektas ir lydimieji
išteklių planų rengimą savivaldybėms
įstatymų projektai

kovas

kovas
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IS-939/664-II-3 priedas
VERT 2021-02-21 pranešimas. VERT viešajai konsultacijai skelbia Šilumos gamybos ir (ar)
supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Šilumos
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą, pastabas ir pasiūlymus
siųskite iki 2022 m. kovo mėn. 14 d.
Projektu siekiama įtvirtinti lankstesnį pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo modelį bei
padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybes.
Esminiai numatyti pakeitimai:
• Įtvirtintos sąvokos „Šilumos gamybos vienetas“ ir „Balansavimo šilumos poreikis
(kiekis)“.
•
Pakeista šilumos aukciono pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo tvarka, numatant, kad
pasiūlymai teikiami šilumos gamybos vienetais, nuo kiekvieno šilumos gamybos
vieneto gali būti pasiūlyta iki 5 gamintinų šilumos kiekių su skirtingomis šilumos
kainomis.
• Reglamentuota šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo
organizavimo ir vykdymo tvarka.
• Nustatyta, kad sistemose, kuriose organizuojami šilumos aukcionai dėl balansavimo
šilumos kiekio supirkimo, sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką balansavimo
šilumos poreikis užtikrinamas atsižvelgiant į vyksiančių šilumos aukcionų dėl
balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatus.
• Numatyta, kad šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimo ir (ar)
netinkamo veikimo gamybą sumažinusių ir (ar) nutraukusių šilumos gamybos vienetų
kitais jo šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus atvejį, kai
tas aukciono dalyvis sutinka, kad iš kitų jo šilumos aukcione dalyvavusių šilumos
gamybos vienetų superkamos balansavimo šilumos kaina būtų lygi balansuojamo
šilumos gamybos vieneto aukcione pasiūlytai šilumos kainai.
• Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc.
maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra užtikrinamas
šilumą gaminant šilumos poreikio piko pajėgumais.
⁎⁎⁎
• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje
(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el.
paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-03-14 (imtinai).
• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.
Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir Projektą lydintys
dokumentai, TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui
susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-II-3-1
priedas 2022-02-28.zip).
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IS-939/664-II-4 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Pagal gavėjų sąrašą

2022-02-23

Nr. (22.2-24Mr) 3-249

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m.
spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – Įsakymo projektas).
Įsakymo projekto tikslas – patikslinti Gamtinių dujų kokybės reikalavimus3 (toliau –
Reikalavimai) ir numatyti teisę perdavimo sistemos operatoriui organizuojant gamtinių dujų srautus
tarp gretimų perdavimo sistemų sutartiniu pagrindu deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5
molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų.
Pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą perdavimo sistemos operatorius šiuo
metu turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2
molio procentų tik išduodant biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas.
Toks Reikalavimų pakeitimas perdavimo sistemos operatoriui sudarant jungties sutartis (jų
pakeitimus) su gretimų šalių perdavimo sistemos operatoriais, sutartyse numatyti didesnes
deguonies ir vandenilio ribines vertes, kurios sudarytų sąlygas skatinti biodujų įrenginių prijungimą
(biodujų gamintojų prijungimas turi įtakos ir dujų kokybės reikalavimams tarptautinėse jungtyse).
Priėmus Įsakymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Siūlomai Įsakymo projekto
nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų
lėšų nereikės. Įsakymo projektu nenumatomi nauji informaciniai įpareigojimai, todėl administracinė
našta nevertinama.
Teikiamas Įsakymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“
reikalavimus.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos4 4 punktu,
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Įsakymo projekto įsigaliojimo data – 2022 m. gegužės 1 d., siekiant užtikrinti, kad
perdavimo sistemos operatorius tinkami pasirengtų naujų Reikalavimų nuostatų taikymui.
Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
4
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“.
3
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Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas
Dainius Bražiūnas, tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt), tiesioginis rengėjas –
patarėjas Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt).
Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinami skelbiant juos Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Kitų konsultavimosi
būdų su visuomene nenumatoma.
Prašome pateikti išvadas dėl Įsakymo projekto Vyriausybės darbo reglamento5 27 punkto
nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 1 lapas.
2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

Energetikos viceministrė

Inga Žilienė

Gintautas Danaitis, tel. 8 602 47 315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat
saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į
asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-II-4-1 priedas 2022-02-28.zip).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.
rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.
5

19

IS-939/664-II-5 priedas
2022 m. vasario 22 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu)
darbotvarkė
TN: tn

Projekto
Nr.

Pagrindinis ar
papildomas
komitetas (stadija)

Komisijos
išvados rengėjas,
atsakingas
tarnautojas

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

1.

2022-02-22
09.30–09.35
III r. 220 k.

Posėdžio darbotvarkės
tvirtinimas

J. Urbanavičius

2.

2022-02-22
09.35–10.15
III r. 220 k.

Šilumos ūkio įstatymo Nr.
IX-1565 2, 12, 17, 20, 22,
28, 29 straipsnių
Papildomas
pakeitimo ir Įstatymo
(svarstymas)
papildymo priedu
įstatymo projektas

J. Urbanavičius
R. Bėčiūtė

3.

2022-02-22
10.15–10.55
III r. 220 k.

Dėl Europos Komisijos
papildomo klimato srities
deleguotojo akto –
Taksonomijos

J. Urbanavičius
R. Bėčiūtė

4.

2022-02-22
10.55–11.00
III r. 220 k.

Kiti klausimai

J. Urbanavičius

XIVP1164

Svarstomas klausimas

Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdis (nuotoliniu būdu)
2022-02-22 09:30
Kazimiero Antanavičiaus salė, III r. 2 a.
Transliacija
https://www.youtube.com/watch?v=3pA__kVrECQ,
Darbotvarkė
Kontaktinis asmuo: Rūta Bėčiūtė, ruta.beciute@lrs.lt, tel. +370 (5) 2396813
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TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJA
PAPILDOMOS KOMISIJOS IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP1164
2022-02-22 Nr. 117-P-4
Vilnius
1. Komisijos posėdyje dalyvavo: Komisijos nariai prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Zigmantas
Balčytis, Vytautas Gapšys, Kęstutis Masiulis, Laima Nagienė, Arvydas Nekrošius, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas,
Mindaugas Skritulskas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus, Seimo kanceliarijos patarėja Rūta Bėčiūtė, Seimo
kanceliarijos Teisės departamento Privatinės teisės skyriaus vedėja Daina Petrauskaitė, Seimo Ekonomikos komiteto
biuro patarėjas Žilvinas Klimka, Kviestieji asmenys prisijungę elektroninėmis ryšio priemonėmis: Inga Žilienė,
Energetikos viceministrė; Karolis Švaikauskas, Energetikos ministerija, Energetikos konkurencingumo grupės vadovas;
Vida Dzermeikienė, Energetikos ministerija, Energetinio konkurencingumo grupės patarėja; Dalius Krinickas,
Ministrės pirmininkės, patarėjas; Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,
Ekonomikos politikos grupės patarėja; Matas Taparauskas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba),
narys; Rasa Valatkevičienė, Taryba, Šilumos ir vandens departamento direktorė; Eglė Goculenko, Taryba, Šilumos
bazinių kainų vedėja; Andrius Daščioras, Taryba, Techninės priežiūros departamento direktorius; Kristina EngelgardtTkačuk, Taryba, Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja; Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija, prezidentas; Mantas Paulauskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, vyriausiasis specialistas;
Antanas Algimantas Miškinis, Buitinių vartotojų sąjunga, prezidentas.
2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):
Komite
Siūloma keisti
Argumentai,
Eil.
Pasiūlymo
-to
Pasiūlymo turinys
pagrindžiantys
Nr.
teikėjas, data
nuomonuomonę
str. str. d.
p.
nė
1.
Seimo
8
1
Įstatymo
2022. Projekto
8 Pritarti
kanceliarijos
nuostatos turėtų
straipsnio 1 dalimi
Teisės
būti
vertintinos
siūloma
papildyti
departamentas
sistemiškai viso
įstatymo 29 straipsnį 4
,
įstatymo
dalimi ir joje nustatyti,
2021-12-02
kontekste.
kad
„Šilumos
Įstatymo
29
vartotojai turi teisę
straipsnio
4
ir
5
nutraukti šilumos ir
dalyse
nustatomas
(ar) karšto vandens
reglamentavimas
pirkimo–pardavimo
nepanaikina
sutartį ir atjungti viso
ankstesnių
pastato šildymo ir (ar)
Įstatymo nuostatų
karšto
vandens
reglamentuojančių
sistemos
įrenginius
,
vartotojams
nuo šilumos tiekimo
suteiktą
galimybę
sistemos, jeigu ji
pakeisti
patalpų
neatitinka efektyvaus
šildymo ir (ar)
centralizuoto šilumos
apsirūpinimo
tiekimo
sistemos
karštu vandeniu
kriterijų, nurodytų šio
būdą, o tik nustato
įstatymo 2 straipsnio
papildomas
10 dalyje, ir šilumos
sąlygas,
kai
ūkio
specialiajame
šilumos
tiekimo
plane nėra numatyta
sistema neatitinka
iki 2025 m. gruodžio
efektyvaus
31 d. jų pasiekti, ir
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Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Siūloma keisti
Pasiūlymo turinys
str.

str. d.

p.
jeigu
šilumos
vartotojai
pastato
energinio naudingumo
sertifikatu
gali
pagrįsti,
kad
numatytas
pastato
apsirūpinimo šiluma ir
(ar) karštu vandeniu iš
atsinaujinančių
išteklių
energijos
būdas užtikrins ne
mažiau
kaip
20
procentų
didesnį
šilumos
tiekimo
sistemos
energinį
naudingumą.“ Pagal
projektu
siūlomą
įstatymo 29 straipsnio
5 dalį, šio straipsnio 4
dalyje nurodyta teise
galima
pasinaudoti,
jeigu nuo šilumos
tiekimo
sistemos
atjungiami
viso
pastato šildymo ir (ar)
karšto
vandens
sistemos
įrenginiai.
Pastebėtina, kad pagal
galiojančio įstatymo
29 straipsnio 1 ir 2
dalis taip pat yra
galima situacija, kai
daugiabučio pastato
šilumos
vartotojai
pakeičia viso pastato
šildymo ir aprūpinimo
karštu vandeniu būdą,
atlikdami
pastato
remontą
Statybos
įstatymo
nustatyta
tvarka. Tačiau šiuo
atveju nėra jokių
reikalavimų pagrįsti,
kad
numatytas
alternatyvus šilumos
tiekimo
sprendimas
užtikrins
gerokai
didesnį
energinį
naudingumą,
o
šilumos ir (ar) karšto
vandens
tiekėjo
sutartys
laikomos
nutrauktomis
nuo
statybos
užbaigimo
akto
surašymo
momento.
Taigi
galima lengvai apeiti
siūlomas naujas 29
straipsnio nuostatas.

Komite
-to
nuomonė

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos kriterijų.
Kadangi Šilumos
ūkio įstatymo 29
straipsnis nustato
bendrą
teisinį
reglamentavimą
dėl
šilumos
pirkimo–
pardavimo
sutarčių
nutraukimo
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.“
Ši įstatymo 29
straipsnio 1 dalies
nuostata
imperatyviai
taikoma
visais
atvejais atliekant
daugiabučio namo
inžinerinių
sistemų
pertvarkymą, t.y.
ir įstatymo 29
straipsnio 4 ir 5
dalyse nustatytais
atvejais turės būti
taikoma Statybos
įstatymo nustatyta
tvarka.
Dėl
teisinio
aiškumo
papildome 29 str.
4 dalį nuostata,
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Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Siūloma keisti
Pasiūlymo turinys
str.

str. d.

p.

Komite
-to
nuomonė

Be to, iš projekto nuostatų
neaišku, kokia tvarka būtų galima
atjungti viso pastato šildymo ir (ar)
karšto vandens sistemos įrenginius
nuo šilumos tiekimo sistemos pagal
projektu siūlomas įstatymo 29
straipsnio 4 ir 5 dalyje nustatytas
sąlygas, t.y. ar šiais atvejais nebus
reikalingas remontas, o jeigu taip,
tai kokia tvarka jis turės būti
atliekamas, nes šiuo atveju nėra
nuorodos į Statybos įstatymą.

2.

Seimo
kanceliarijos
Teisės
departamentas
,
2021-12-02

8

2

2. Projekto 8 straipsnio 2
dalimi siūloma papildyti įstatymo
29 straipsnį 5 dalimi ir joje
nustatyti, kad „Šio straipsnio 4
dalyje
nustatyta
teise
gali
pasinaudoti pastato
savininkai, daugiabučio namo butų
ir
kitų
patalpų
savininkai,
kurie Civilinio
kodekso
4.85
straipsnyje nustatyta sprendimų
priėmimo tvarka priima sprendimą
nutraukti šilumos ir (ar) karšto
vandens
pirkimo–pardavimo
sutartis, ir nuo šilumos tiekimo
sistemos atjungti viso pastato
šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos įrenginius“. Atkreipiame
dėmesį, jog šiuo atveju bus taikoma
ir Civilinio kodekso 4.85 straipsnio
2 dalis, nustatanti, kad jei šio
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka
sušaukus butų ir kitų patalpų
savininkų susirinkimą nesusirenka
sprendimui priimti pakankamas
butų ir kitų patalpų savininkų
skaičius,
pakartotiniame
susirinkime, sprendimai priimami
susirinkime dalyvavusių balsų
dauguma, bet ne mažiau kaip ¼
visų butų ir kitų patalpų savininkų
balsų, išskyrus kitus įstatymuose
nustatytus sprendimus, kuriems
priimti reikalinga butų ir kitų
patalpų savininkų balsų dauguma.
Šiame kontekste manome, kad ¼
visų butų ir kitų patalpų savininkų
balsų yra akivaizdžiai per maža
dauguma
priimti
tokiam
reikšmingam sprendimui, kuriuo
būtų nutraukta šilumos ir (ar) karšto
vandens
pirkimo–pardavimo
sutartis, ir nuo šilumos tiekimo
sistemos atjungti viso pastato
šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos įrenginiai. Manytina, kad

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę
kad
„Daugiabučio
namo šildymo ir
(ar)
apsirūpinimo
karštu vandeniu
būdas keičiamas
Lietuvos
Respublikos
statybos įstatymo
nustatyta tvarka
remontuojant
pastatą.“

Pritarti

Įvertinant tai, kad
daugiabučiuose
namuose sudėtinga
sukviesti ir (ar)
surasi visus 100
proc. daugiabučio
namo
butų
savininkus (išvykę,
emigravę,
nenori
dalyvauti
sprendimų
priėmime) siūlome
neapsunkinti
teikiamų įstatymo
nuostatų taikymo ir
palikti sprendimo
priėmimo galimybę
savininkas priimti
sprendimą
savininkų
balsų
dauguma.
„5. Šio straipsnio 4
dalyje
nustatyta
teise
gali
pasinaudoti
pastato savininkai,
daugiabučio namo
butų
ir
kitų
patalpų
savininkai,
visų
savininkų
balsų
dauguma priėmę
sprendimą
nutraukti šilumos
ir
(ar)
karšto
vandens pirkimo–
pardavimo
sutartis, ir nuo
šilumos
tiekimo
sistemos atjungti
viso
pastato
šildymo ir (ar)
karšto
vandens
sistemos
įrenginius.“
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Eil.
Nr.

3.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Seimo
kanceliarijos
Teisės
departamentas
,
2021-12-02

Pasiūlymo turinys

Komite
-to
nuomonė

siekiant užtikrinti visų butų ir kitų
patalpų
savininkų
teises
ir
interesus, keičiamame įstatyme
turėtų būti nustatyta, jog toks
sprendimas gali būti priimamas tik
visų butų ir kitų patalpų savininkų
balsų dauguma.
3. Projekto 10 straipsnį,
vadovaujantis teisinio aiškumo
principo reikalavimu, siūlome
papildyti
nuostatomis,
nurodančiomis, ar projekto 3
straipsniu siūloma įstatymo 12
straipsnio 5 dalis taikoma tik tiems
remonto
darbams
ir
administracinėms
sąnaudoms,
kurie bus vykdomi ir atsiras po
įstatymo įsigaliojimo.

Pritarti
iš
dalies

Siūloma keisti
str.

str. d.

p.

10

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Įstatymo projekto
10
straipsnis
nustato, kad šis
įstatymas įsigalioja
2022 m. gegužės 1
d., pažymėtina, kad
įstatymo nuostatos
negaliojimo
į
praeitį (lex retro
non agit).

2022. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:
Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

1.

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

2.

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.
DĖL
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
ŠILUMOS
ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565
2, 12, 17, 20, 22, 28, 29
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO
PAPILDYMO
PRIEDU
ĮSTATYMO
PROJEKTO
AIŠKINAMOJO
RAŠTO
Vyriausybė seimui 2020 11 26 yra
pateikusi Lietuvos respublikos
šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565
2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo
priedu įstatymo projektą, kuris
netrukus bus svarstomas.
Ryšium su tuo teikiame jam
pastabas, pagrįstas Šilumos ūkio
įstatymo ir jo poįstatyminių teisės
aktų stebėsena.
2022.
Dėl
šilumos
punktų priežiūros.
Projektas
šilumos
tiekėjams
suteikia teisę būti daugiabučių
namų Šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtoju.
Tuo tarpu LRKT 2016-06-07
nutarime Nr. KT17-N8/2016 bylos
Nr. 5/2014
DĖL
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
ŠILUMOS
ŪKIO ĮSTATYMO (2007 M.
LAPKRIČIO
20
D.

Komisijos
nuomonė

Nepritarti

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Paaiškinimas
dėl
kečiamo
teisinio
reguliavimo
teikiamas
aiškinamajame
rašte.
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Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.

Komisijos
nuomonė

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

REDAKCIJA) 20 STRAIPSNIO
2, 4 DALIŲ (2012 M. BIRŽELIO
28
D.
REDAKCIJA)
ATITIKTIES
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJAI
paaiškino:
7.3. Vadinasi, pastato šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo (eksploatuotojo), kuris
vartotojų interesais turi siekti, kad
šilumos energija būtų vartojama
ekonomiškai ir racionaliai, ir
šilumos tiekėjo bei su juo susijusių
asmenų, priklausančių susijusių
ūkio
subjektų
grupei
pagal
Konkurencijos įstatymą, interesai
yra iš esmės skirtingi.
O rengiant bylą Konstitucinio
Teismo posėdžiui buvo pateikti
Seimo atstovo Seimo nario Jurgio
Razmos rašytiniai paaiškinimai,
kuriuose teigiama, kad ginčijamas
teisinis reguliavimas neprieštarauja
Konstitucijai.
Suinteresuoto
asmens
atstovo
pozicija
grindžiama
šiais
argumentais:
2022.
Įstatymo
20
straipsnio 2, 4 dalyse
(2012 m. birželio 28 d.
redakcija)
įtvirtintos
priemonės,
kuriomis
užtikrinama, kad pastato
šildymo ir karšto vandens
sistemų
prižiūrėtojai
(eksploatuotojai)
veiktų
šilumos
vartotojų
interesais.
Išvengti
interesų konflikto, kuris
neišvengiamai kyla, kai
daugiabučių namų šildymo
ir karšto vandens sistemų
priežiūrą atlieka asmenys,
nuosavybės, valdymo ar
netiesioginiais papildomos
naudos santykiais susiję su
šilumos tiekėju, galima tik
ribojant su šilumos tiekėju
tam tikrais ryšiais susijusių
asmenų
dalyvavimą
atliekant pastatų šildymo ir
karšto vandens sistemų
priežiūrą.
Ginčijamu teisiniu reguliavimu
nustačius, jog šie asmenys negali
būti pastato šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtoju
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Eil.
Nr.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.

Komisijos
nuomonė

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

(eksploatuotoju),
siekiama
užtikrinti, kad pastato šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
(eksploatuotojo)
priimami
sprendimai
būtų
objektyvesni, o paslaugų kaina ir
kokybė
labiau
atitiktų
daugiabučio namo gyventojų
interesus.
Tuo
tarpu
Vyriausybės
aiškinamajame
rašte
Seimui
rašoma priešingai:
Nuo 2012 m. galiojančio Įstatymo
20 straipsnio 2 dalis draudžia
vidaus šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtoju būti šilumos
tiekėjui, kuris tiekia šilumą tam
namui, nors vidaus sistemų
priežiūra yra konkurencinė veikla,
o 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.
Šis Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies
draudimas, Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, galioja
tik trims didiesiems Lietuvos
miestams
–Vilniui,
Kaunui,
Klaipėdai.
Draudžiamoji išimtis suponuoja
prielaidą,
kad
didžiuosiuose
miestuose neskatinama pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojo
(eksploatuotojo)
konkurencija, taip pat apribota
galimybė šilumos vartotojams
pasirinkti atitinkamą kvalifikaciją
bei darbo patirtį turinčius pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojus (eksploatuotojus).
Įvertinant tai, būtina visiems
atitinkamą kvalifikaciją turintiems
rinkos
dalyviams
sudaryti
konkurencines
sąlygas
vykyti
pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiūros veiklą, tuo
užtikrinant šilumos vartotojams
galimybę pasirinkti kvalifikuotą
pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos
prižiūrėtoją
(eksploatuotoją) konkurencingomis
kainomis.
Įstatymo
projektą
parengti
paskatino tai, kad šiuo metu
Lietuvos trijuose didžiuosiuose
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Eil.
Nr.

3.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.
miestuose Įstatymo nuostatomis
ribojant galimybę šilumos tiekėjui
vykdyti pastato šildymo ir karšto
vandens
sistemos
prižiūrėtojo
(eksploatuotojo) veiklą iškreipiama
konkurencinė
aplinka
pastatų
vidaus šildymo ir karšto vandens
priežiūros
rinkoje,
ribojama
šilumos vartotojų pasirinkimo
galimybė, diskriminuojami didžiųjų
miestų šilumos tiekėjai ir šilumos
vartotojai, Įstatymo nuostatomis
taikant
nevienodas
teisinio
reguliavimo sąlygas, atsižvelgiant į
tai 2021 m. rugsėjo 9 d. įvykusiame
tarpinstituciniame pasitarime „Dėl
institucijų veiksmų dėl artėjančio
šildymo sezono“ (protokolas Nr.
LV-393 5 klausimas) buvo priimtas
sprendimas, kuriuo buvo pritarta
tikslingumui numatyti galimybę
šilumos tiekėjams vykdyti pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos
priežiūros (eksploatavimo) veiklą,
taip pagerinant paslaugų kokybę,
sumažinant energinius nuostolius
bei
užtikrinant
konkurenciją
šilumos punktų paslaugų teikėjų
rinkoje.
Tuo
tarpu
Seimo
Teisės
departamentas pastabų Šilumos
ūkio įstatymo 20 straipsnio
pakeitimams pastabų nesuprantama
kodėl nepareiškė.........
II.
Dėl
šilumos
tiekėjams
nuosavybės teise priklausančių
šilumos punktų nuosavybės.
Nors ir LR Konstitucija nustato:
Nuosavybė
neliečiama.
Nuosavybės
teises
saugo
įstatymai. Nuosavybė gali būti
paimama tik įstatymo nustatyta
tvarka visuomenės poreikiams ir
teisingai atlyginama.
Tačiau galiojantis Šilumos ūkio
įstatymas nustato:
44. Šilumos punktas – prie šilumos
įvado prijungtas pastato šildymo ir
karšto vandens sistemos įrenginys,
su šilumnešiu gaunamą šilumą
transformuojantis pristatymui į
pastato šildymo prietaisus.
Daugiabučio namo šilumos punkto
įrenginiai, būtini namo tinkamam
eksploatavimui ir naudojimui, yra
neatskiriama namo dalis ir šio
namo butų ir patalpų savininkų
bendroji dalinė nuosavybė, kurią

Komisijos
nuomonė

Nepritarti

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Pastaba
nesuprantama,
nepateiktas
konkretus
pasiūlymas.

27

Eil.
Nr.

4.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.
draudžiama perduoti tretiesiems
asmenims (kurie nėra šio namo
butų ir patalpų savininkai).
Visų pirma tai šilumos punktas
(kuriame beje ruošiamas ir karštas
vanduo) yra vientisas, nedalomas
įrenginys įrenginys
Todėl apie jo atskirus įrenginius iš
vis nedera kalbėti.
Juo labiau iš to daryti išvadą, kad –
šilumos
tiekėjo
nuosavybėje
esantis šilumos punktas yra namo
butų ir patalpų savininkų
bendroji dalinė nuosavybė.
Betgi štai paaiškinamajame rašte
rašoma:
Parengti
Įstatymo
projekto
pakeitimus paskatino tai, kad 2011
m. rugsėjo 29 d. priimtais Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(toliau – Įstatymas) pakeitimais
šilumos punktai buvo pripažinti
neatskiriama namo dalimi bei
daugiabučio namo butų ir kitų
patalpų savininkų bendrąja daline
nuosavybe.
Tuo
tarpu
Seimo
Teisės
departamentas savo nuomonės dėl
tokio neteisingo Šilumos ūkio
įstatymo nuostatos traktavimo ir
taikymo nieko neišsakė ....
Aplamai nuostata:
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).
Yra niekinė, nes Civilinio kodekso
4.82 straipsnis nustato, kad
daugiabučio
namo
savininkas
negali perduoti savo bendrosios
nuosavybės dalies šilumos punkte.
III. Dėl apmokėjimo už šilumos
tiekėjams
nuosavybės
teise
priklausančių šilumos punktų
priežiūrą.
Civilinis kodeksas daugiabučių
namų butų ir patalpų savininkams
nustato prievolę apmokėti bendrojo
naudojimo
objektų
priežiūros
išlaidas.
Civilinis kodeksas taip pat nustato,
kad pastarieji neprivalo apmokėti
išlaidų, dėl kurių jie nėra davę

Komisijos
nuomonė

Nepritarti

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Paaiškinimas
dėl
teisinio
reguliavimo
teikiamas
aiškinamajame
rašte.
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Eil.
Nr.

5.

Pasiūlymo
teikėjas, data

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

Siūloma keisti
str.

str.
d.

Pasiūlymo turinys
p.
sutikimo ir kurios nesusijusios su
įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytais privalomaisiais statinių
naudojimo
ir
priežiūros
reikalavimais.
Šilumos tiekėjo šilumos punktai
daugiabučiuose
namuose
yra
centralizuotai tiekiamos šilumos ir
decentralizuoto karšto vandens
tiekimo sistemų neatskiriamos
dalys.
O daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkus su šilumos ir
karšto vandens tiekėjais sieja
sutartiniai santykiai.
Ir centralizuotai tiekiamų šilumos ir
decentralizuotai – karšto vandens
kainos turi būti pagrįstos tiekėjų
patirtomis sąnaudomis.
Į jas turi įeiti ir šilumos tiekėjams
nuosavybės teise priklausančių
daugiabučiuose
namuose
besirandančių
šilumos
punktų
priežiūros, remonto ir kitos
sąnaudos.
Tokiu būdu sumoje įstatymo
projekto nuostata, kad šilumos
vartotojai daugiabučiuose namuose
privalo apmokėti proporcingai
daugiabučio namo butų ir kitų
patalpų savininkų daliai bendroje
dalinėje
nuosavybėje
šilumos
tiekėjui už daugiabučio namo
šilumos punkto, nuosavybės teise
priklausančio šilumos ir (ar) karšto
vandens tiekėjui, remonto darbus ir
t.t. yra neteisinga.
Tuo
tarpu
Seimo
Teisės
departamentas savo nuomonės dėl
tokios
akivaizdžiai
neteisingo
Šilumos ūkio įstatymo projekto
nuostatos nieko neišsakė ....
IV. Dėl šilumos tiekėjų šilumos
punktų daugiabučiuose namuose
perėmimo.
Daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkai Šilumos ūkio
įstatymo nustatyta tvarka gali
įsigyti šilumos tiekėjo šilumos
punktus, esančius jų pastatuose.
Dalyje šalies miestų ir rajonų taip ir
yra padaryta, tačiau pvz. Vilniuje, iš
~6000 šilumos punktų maždaug
pusė jų priklauso šilumos tiekėjui.
Savaime suprantama, kad butų
žymiai mažiau įvairių problemų,
kada visi daugiabučių namų
šilumos punktai būtų daugiabučių

Komisijos
nuomonė

Nepritarti

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Rengiant
Šilumos
ūkio
įstatymo
projektą buvo
svarstoma
ir
BVS
siūloma
alternatyva
–
šilumos punktų
sąnaudas
įtraukti
į
šilumos ir karšto
vandens kainas,
tačiau
konsultacijų
metu,
šios
nuostatos buvo
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Eil.
Nr.

6.

Siūloma keisti

Pasiūlymo
teikėjas, data

str.

Pasiūlymo turinys

str.
d.

p.
namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrojo naudojimo objektai.
Šis procesas pamažu vyksta, pvz.
Vilniuje renovuojant daugiabučius
namus šilumos tiekėjas nederina
renovacijos projekto, jeigu jo
šilumos punktas neišsiperkamas (už
0,29 € be PVM).
Šį procesą paspartintų šilumos
tiekėjų šilumos punktų priežiūros ir
kt. sąnaudų įtraukimas į šilumos ir
karšto vandens kainas.
Šilumos ir karšto vandens vartotojai
turėtų galimybę pasirinkti mažesnę
šilumos kainą ir atsisakyti karšto
vandens kainos.
Sumoje, vertinat dar ir tai, kad šis
įstatymo
projektas
nebuvo
apsvarstytas Šilumos taryboje,
kurioje yra ir vartotojų atstovai, kad
ministerija aplamai nevykdo teisės
aktų
stebėsenos,
siūlome
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO
NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28,
29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
IR ĮSTATYMO PAPILDYMO
PRIEDU
ĮSTATYMO
PROJEKTĄ gražinti tobulinimui
dėl neatitikimo Konstitucijai ir
Civiliniam
kodeksui.
LRKT
nutarimui.

Buitinių
vartotojų
sąjunga,
2021-12-08

Argumentai,
pagrindžiantys
nuomonę

Komisijos
nuomonė

atsisakyta
dėl
skirtingos
šilumos punktų
būklės ir jų
nuosavybės
formos,
kas
komplikuotų
šilumos kainų
nustatytą
ir
galimai pažeistų
vartotojų teises.

Nepritarti

Šilumos ūkio
įstatymo
projektas buvo
viešai
svarstomas
ir
visi
suinteresuoti
asmenys tame
skaičiuje
ir
Šilumos tarybos
nariai
turėjo
galimybę
pateikti Šilumos
ūkio įstatymo
projektui savo
pastabas
ir
pasiūlymus.

Eil.
Nr.
1.

Pasiūlymo
teikėjas,
data
Energetikos
ir darnios
plėtros
komisija
2022-02-22

Siūloma keisti
str.

str. d.

8

1

p.

Pastabos

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta
5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta
6. Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:
6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIVP-1164 ir siūlyti
pagrindiniam Ekonomikos komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems
Komisija pritarė.
6.2. Pasiūlymai:
Pasiūlymo turinys

Komisijos
nuomonė

Argumentai: Atsižvelgiant į
Seimo
kanceliarijos
Teisės
departamento pastabą Nr. 1.

Pritarti

Argumentai,
pagrindžiant
ys nuomonę

Pasiūlymas:
Papildyti
29
straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„4. Šilumos vartotojai turi teisę
nutraukti šilumos ir (ar) karšto
vandens
pirkimo–pardavimo
sutartį ir atjungti viso pastato
šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos įrenginius nuo šilumos
tiekimo
sistemos,
jeigu
ji
neatitinka
efektyvaus

30

2.

Pasiūlymo
teikėjas,
data

Energetikos
ir darnios
plėtros
komisija
2022-02-22

Siūloma keisti
str.

8

str. d.

2

p.

Pastabos

Eil.
Nr.

Pasiūlymo turinys
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos kriterijų, nurodytų šio
įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir
šilumos ūkio specialiajame plane
nėra numatyta iki 2025 m.
gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir jeigu
šilumos
vartotojai
pastato
energinio naudingumo sertifikatu
gali pagrįsti, kad numatytas
pastato apsirūpinimo šiluma ir
(ar)
karštu
vandeniu
iš
atsinaujinančių išteklių energijos
būdas užtikrins ne mažiau kaip
20 procentų didesnį šilumos
tiekimo
sistemos
energinį
naudingumą. Kai šilumos ir (ar)
karšto
vandens
pirkimo–
pardavimo sutarties nutraukimas
yra susijęs su šilumos vartotojų
įrenginių atjungimu nuo šilumos
tiekimo sistemos, šilumos ir (ar)
karšto
vandens
pirkimo–
pardavimo sutartį nutraukti
galima tik tuo atveju, jeigu
šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekėjui
kompensuojamos
išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl
fizinio
atjungimo,
ir
neamortizuota
turto
dalis
(likutinė
vertė),
reikalinga
šilumai ir (ar) karštam vandeniui
vartotojui tiekti. Daugiabučio
namo
šildymo
ir
(ar)
apsirūpinimo karštu vandeniu
būdas
keičiamas
Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka remontuojant
pastatą.“
Argumentai: Atsižvelgiant į
Seimo
kanceliarijos
Teisės
departamento pastabą Nr. 2.

Komisijos
nuomonė

Argumentai,
pagrindžiant
ys nuomonę

Pritarti

Pasiūlymas:
Papildyti
29
straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„5. Šio straipsnio 4 dalyje
nustatyta teise gali pasinaudoti
pastato savininkai, daugiabučio
namo butų ir kitų patalpų
savininkai, visų savininkų balsų
dauguma priėmę sprendimą
nutraukti šilumos ir (ar) karšto
vandens
pirkimo–pardavimo
sutartis, ir nuo šilumos tiekimo
sistemos atjungti viso pastato
šildymo ir (ar) karšto vandens
sistemos įrenginius.“
7. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 1.
8. Komisijos paskirti pranešėjai: Justinas Urbanavičius.
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Komisijos pirmininkas

(Parašas)

Justinas Urbanavičius

(Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos patarėja aptarnaujanti Seimo komisijas, Rūta Bėčiūtė)
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Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU
ĮSTATYMAS
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:
„3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.“
2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį.
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.
3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:
„5. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti proporcingai daugiabučio namo butų
ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, remonto darbus (įskaitant
medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius) bei su tuo susijusias administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos
į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje
(mokėjimo pranešime) turi būti atskirai nurodytos darbų, medžiagų, atsarginių dalių ir įrenginių kainos,
pagrįstos administracinės sąnaudos, šilumos vartotojui privalomos mokėti sumos bei pateikta informacija apie
galimybę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyti bendrąją dalinę nuosavybę į šilumos punktą
šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.“
4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„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, šilumos tiekėjui moka dvinarę
kainą, kuri apskaičiuojama pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką ir kuri taikoma
rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Aplinkos ir
sveikatos apsaugos ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas
rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą.“
5 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
2022. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„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
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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). 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. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas,
tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai su
darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo
bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys
susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas
(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui,
cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo
metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba 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 pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“
3. Pripažinti netekusia galios 20 straipsnio 4 dalį.
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.
6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi:
„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).“
7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu:
„4) saugų, patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės teise
priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.“
8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas
Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi:
„4. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį ir
atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, jeigu ji
neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kriterijų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 10
dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta iki 2025 m. gruodžio 31 d. jų pasiekti, ir jeigu šilumos
vartotojai pastato energinio naudingumo sertifikatu gali pagrįsti, kad numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir
(ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos būdas užtikrins ne mažiau kaip 20 procentų didesnį
šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą. Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties
nutraukimas yra susijęs su šilumos vartotojų įrenginių atjungimu nuo šilumos tiekimo sistemos, šilumos ir (ar)
karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį nutraukti galima tik tuo atveju, jeigu šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl fizinio atjungimo, ir neamortizuota turto dalis (likutinė
vertė), reikalinga šilumai ir (ar) karštam vandeniui vartotojui tiekti.“
2. Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi:

2022.

34

„5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali pasinaudoti pastato savininkai, daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkai, kurie Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka priima
sprendimą nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, ir nuo šilumos tiekimo sistemos
atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos įrenginius.“
9 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu
Papildyti Įstatymą priedu:
„Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

2022. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją.“

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ
TAIKYMO
PRAKTIKA
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IS-939/664-III-1 priedas

Baltpool 2022-02-22 pranešimai apie BK kainas ir indeksus.
TN: tn

Paskutinis taškas 2022-02-22

Vėliausio 2022-02-22 aukciono rezultatai
BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00
Kitas aukcionas

Vėliausias aukcionas

Laikotarpis

Produktas

Sandorių
kiekis,
MWh

Pirkimo
Vėliausia
kaina,
Eur/MWh

Kainos
pokytis

Amount,
MWh

Pardavimo

Average
price,
Eur/MWh

Average
price,
Eur/MWh

Amount,
MWh

Smulkinta mediena
SPOT

Smulkinta mediena

78 050

28.86

-10.53 %

35 210

28.98

31.06

12 530

M03-2022 Smulkinta mediena

88 900

24.95

+9.82 %

0

0.00

0.00

0

M04-2022 Smulkinta mediena

2 800

23.00

+2.48 %

72 520

18.76

24.29

14 000

Q02-2022 Smulkinta mediena

0

-

0.00 %

34 650

13.58

0.00

0

SUM-2022 Smulkinta mediena

0

-

0.00 %

20 020

14.35

0.00

0

WIN-2022 Smulkinta mediena

0

-

0.00 %

72 240

15.30

0.00

0

Medienos granulės
Medienos granulės

2 440

45.20

+9.12 %

570

37.71

0.00

0

SUM-2022 Medienos granulės

0

-

0.00 %

1 300

51.60

0.00

0

WIN-2022 Medienos granulės

0

-

0.00 %

1 200

51.60

0.00

0

15.00

18.00

70

SPOT

Kuro durpės
SPOT

Kuro durpės

210

21.33

0.00 %

70
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BK prekybos rodikliai po aukciono
Vėliausias aukcionas
Laikotarpis

SPOT
M04-2022
Q02-2022
SUM-2022
WIN-2022

Produktas

Smulkinta mediena
Smulkinta mediena
Smulkinta mediena
Smulkinta mediena
Smulkinta mediena

SPOT
Medienos granulės
M04-2022 Medienos granulės
SUM-2022 Medienos granulės
SPOT

Kuro durpės

Sandorių Vėliausia
Kainos
kiekis,
kaina,
pokytis
MWh Eur/MWh
Smulkinta mediena
73 990
28.50 +1.33 %
0
- 0.00 %
0
- 0.00 %
0
- 0.00 %
0
- 0.00 %
Medienos granulės
1 450
45.24 +4.84 %
200
44.70 0.00 %
1 300
51.60 0.00 %
Kuro durpės
70
18.00 0.00 %

Kitas aukcionas
Pirkimo
Pardavimo
Average
Average
Amount,
Amount,
price,
price,
MWh
MWh
Eur/MWh
Eur/MWh
14 700
51 520
30 800
1 820
67 200

29.30
18.95
13.10
17.00
14.67

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

110
0
0

42.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0

0.00

0.00

0
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IS-939/664-III-2 priedas
VERT 2022-02-25 pranešimas. 2022 m. sausio mėnesio elektros rinkos apžvalga
TN: tn
2022 m. sausio mėnesį vidutinė elektros kaina Lietuvos prekybos zonoje kitos paros
prekybos rinkoje (angl. day — ahead) buvo 146 Eur/MWh. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, sausį
susiformavo 31 proc. mažesnė kaina (2021 m. gruodžio mėnesį kainos vidurkis buvo 212
Eur/MWh). Elektros kainos pokytį lėmė:
• 32 proc. didesnė nei 2021 m. gruodžio mėn. vėjo generacija;
• 4 proc. mažesnis elektros energijos vartojimas nei gruodžio mėnesį;
• mažėjanti dujų kaina (sausio mėn. „GET Baltic“ dujų kaina — 92,36 Eur/MWh,
fiksuojamas kainos žemėjimas pirmą kartą nuo 2021 m. vasario mėn.);
• didesnė nei daugiametė norma oro temperatūra — sausio mėn. vidutinė oro temperatūra
Lietuvoje buvo -0,2 °C (2,7°C aukštesnė nei daugiametė norma[1]).
Latvijoje sausį elektros kaina siekė 144 Eur/MWh, Estijoje — 142 Eur/MWh. „Nord Pool“
biržos sisteminė kaina sumažėjo 36 proc. ir siekė 94 Eur/MWh (2021 m. „Nord Pool“ sisteminė
kaina siekė 147 Eur/MWh).
Žymiai išaugo vėjo generacija — ataskaitinį mėnesį vėjo sugeneruota elektros energija siekė
apie 200 GWh — 32 proc. daugiau nei 2021 m. gruodžio mėn. (gruodžio mėn. vėjo sugeneruota
energija siekė apie 126 GWh).
Vidutinė gamtinių dujų kaina 2021 m. gruodžio mėn. „GET Baltic“ biržoje siekė 92,36
Eur/MWh, 2022 m. sausio mėn. vidutinė kaina neženkliai sumažėjo ir siekė 91,48 Eur/MWh.
Išsamesnę 2022 m. sausio mėnesio elektros rinkos apžvalga rasite čia.
[1] http://www.meteo.lt/2022-sausis
2022 m. sausio mėnesio elektros rinkos apžvalga, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA
serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-939/664-III-2-1 priedas 2022-02-28.pdf).
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IS-939/664-III-3 priedas
LŠTA INFO. Diskusija dėl diferencijuotos kainos taikymo
Tai, kol kas tikrai negaišinam institucijų ir visų kitų kolegų laiko – darbo yra kur tik galvą
pasuksi.
O mes savo ruožtu pirma namų darbus pasidarysime, prie ko esame priėję ir bus matyti
toliau poreikis.
Nes visų bendrovių vadovų pozicija bus, reikia priversti kad jungtųsi ir jokių čia sąlygų
mokėti mažiau lai PVM jau susigražina ir taip gyvena.
O šiai dienai, bent Tauragėje ką pastebiu ir bendrauju nuo garažiuko iki stiprios pramonės
verslu, jie tiesiog užsisako taip pat studijas darosi nebe turgaus lygio o padidėjęs mentalitetas,
konsultantai ir energijai paskaičiuoti studijos ir t.t., susirenka mūsų dedamąsias ir sako taigi per
metus mes suskaičiavome tau ar bendrovei lieka tiek ir tiek, tai aš žiūriu kaip ištemti bendrove už
ausų ir gal nepatraukliais sprendimais bei apsikrovimas darbu.
Nes skaičiuojant investicijas, grąžas ekonominis naudingumas tiku tikiu su atsiperkamumu,
o kad pastovių sąnaudų kas metai visiems vartotojams mažina po 126 k.eur, kai viskas kyla ir
besąlygiškai kils nes medžiagos darbai ir t.t., kyla – jūs tą žinote geriau net. Tai lai visiems
vartotojams lieka mažinimas ne 126 k.Eu/metus, o 100 k.Eur/metus.
Tai kol nebus kažkokio teigiamo ar neigiamo varianto nėra, ko gaišinti Jūsų LŠTA
bendruomenės, kitų atsakingų institucijų.
Ačiū, Ramune už info labai svariai prisidėjo prie sprendimo priėmimo.
Geros dienos.

Jeigu ši tema realiai aktuali, siūlau surengti preliminarų metodinį pasitarimą TŠT, VERT
ir LŠTA, kuriame aptartume iš principo metodines galimybes, kryptis, parametrus ir t.t. Po to kai
turėsite skaičius galėtume ten pat aptarti diferencijuotos kainos projektą. Nesinori dirbti tuščiai, tad
reikia įtraukti ir VERT nuo pat pradžių.
VL
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>
Sent: Wednesday, February 23, 2022 9:36
To: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>
Cc: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Evaldas
Čepulis – LŠTA <evaldas@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas
<morkvenas@lsta.lt>; Leta Zimkuvienė <leta.zimkuviene@tst.lt>
Subject: RE: dėl diferencijuotos kainos taikymo

2020 m. darėm apklausą kas taiko diferencijuotą ar individualią kainą. Įmonių atsakymai
tokie:
Eil.
Nr.
1
1

Bendrovė
2
AB „Vilniaus šilumos tinklai“

Ar taikoma
diferencijuota
kaina?
6

Ar taikoma
individuali
kaina?
7

NE

NE
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2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

AB „Kauno energija“
AB „Klaipėdos energija“
UAB „LITESKO“
t.sk. fil. „Marijampolės šiluma
t.sk. fil. „Telšių šiluma“
t.sk. fil. „Kelmės šiluma“
t.sk. fil. „Biržų šiluma“
t.sk. fil. „Druskininkų šiluma“
AB „Panevėžio energija“
AB „Šiaulių energija“
VĮ „Visagino energija“
UAB „Alytaus šilumos tinklai“
UAB „Utenos šilumos tinklai“
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
AB „Jonavos šilumos tinklai“
UAB „Šilutės šilumos tinklai“
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
UAB „Ukmergės šiluma“
UAB „Palangos šilumos tinklai
UAB Tauragės šilumos tinklai
UAB „Plungės šilumos tinklai“
UAB „Radviliškio šiluma“
UAB „Varėnos šiluma“
UAB „Raseinių šilumos tinklai“
UAB „Akmenės energija“
UAB „Kretingos šilumos tinklai“
UAB „Trakų energija“
UAB „Kaišiadorių šiluma“
UAB „Anykščių šiluma“
UAB „ Šalčininkų šilumos tinklai“
UAB „Fortum Švenčionių energija“
AB „Prienų šilumos tinklai“
UAB „Širvintų šiluma“
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
UAB Ignalinos šilumos tinklai
UAB „Birštono šiluma“
UAB „Molėtų šiluma“
UAB „Šakių šilumos tinklai“
UAB „Fortum Joniškio energija“
UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
UAB „Pakruojo šiluma“
UAB „Lazdijų šiluma“
UAB „Komunalinių paslaugų

NE
NE

NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Ne
TAIP*
NE
NE
ne
ne
ne
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Ne
NE
NE
NE
ne
ne
ne
NE

NE
NE
NE
ne
ne
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ne
ne
NE
ne
ne
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
ne
ne
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ne
ne
NE
ne
ne
NE
NE
NE
NE

ne
NE

ne
NE
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centras“
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
ne
ne
IŠ VISO:
* Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo Nr.x-1329, 32 straipsnio 3 punktą šilumos
kainos diferencijuojamos pagal vartotojų grupes.
From: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>
Sent: Wednesday, February 23, 2022 9:27 AM
To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>
Cc: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Evaldas
Čepulis – LŠTA <evaldas@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA
<ramune@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>; Leta Zimkuvienė <leta.zimkuviene@tst.lt>
Subject: Re: dėl diferencijuotos kainos taikymo

Ačiū už atsakymą.
Tai mes manau tapsime pilotinis variantas, nes Tauragėje vedu derybas su dideliu
industriniu parku, kurį prijungus stabilizuotusi kaina Tauragiškiams viso apie 300 000 kWh per
metus plius keli potencialūs jungtusi ir aplink Kitus objektus vertintume sakykime pramones
rajonus centralizuoti.išluošiam:
1. klimato kaitos išdaigas, kaip pavyzdys sausis rekordiškai šiltesnis + 2,5 laipsnio pagal
celsiju;
2. Renovacijos įtaka;
3. Oro taršos Tauragės rajone mažinimą CO2.
Tai būtų prašymas gal kas padėtu iš LŠTA komandos ? su kainodaros klausimais ko reikia
kaip viska sutikslinti ir koks tas intervalas mažinimui ir įvertinti kur galima didinti jeigu investuoti į
plėtra sprendžiant aplinkosauginius klausimus ir kitka.
Mūsų kolega ekonomistė Leta, šį klausimą nagrinės.
P.s. Tikėtina, kad mums mažėms tiekėjams nieko daug nepavyktu, bet dideli galėtu ne tik
renovacija bet ir pramonės rajonus jungti ir centralizuoti.
UAB Tauragės šilumos tinklai
Direktorius
Audrius Arcišauskas
+37067308673

Nuo: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>
Išsiųsta: Wednesday, February 23, 2022 8:35:28 AM
Iki: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>
Kopija: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>;
Evaldas Čepulis – LŠTA <evaldas@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Ramunė
Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>
Tema: RE: dėl diferencijuotos kainos taikymo
Mano žiniomis, tikros diferencijuotos šilumos kainos niekas nenaudoja. Tiksliau žino Ramunė.
Taikomos individualios kainos stambiems ar konkurenciniams vartotojams (Utenos alui,
pavyzdžiui). Labai gerai būtų kad kas nors sukurtų precedentą (praktiką), nes per šią kainą būtų gali
pritraukti ar atsikratyti vartotojų, plėsti CŠT sistemas ir pan.
dr. Valdas Lukoševičius
LŠTA prezidentas
Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069
El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt
www.lsta.lt
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From: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>
Sent: Wednesday, February 23, 2022 8:19
To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė –
LŠTA <ramune@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Valdas Lukoševičius
<valdas.lukosevicius@lsta.lt>
Subject: FW: dėl diferencijuotos kainos taikymo
From: Audrius Arcišauskas <audrius.arcisauskas@tst.lt>
Sent: Tuesday, February 22, 2022 8:31 AM
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>
Subject: dėl diferencijuotos kainos taikymo

Gal turite informacija kuriose šilumos tiekimo bendrovėse yra taikomos diferencijuotos kainos ?
norėtume pasikonsultuoti.
Dėl diferencijuotos kainos taikymo bus daug visokių papildomų klausimų. Iš Šilumos ūkio įstatymo
(toliau – Įstatymas):
V.
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.
Iš Šilumos kainų skaičiavimo metodikos:
12. Šilumos kaina nustatoma vienoda visai šilumos tiekėjo aptarnaujamai teritorijai, išskyrus
atvejus, kai šilumos tiekėjas priima sprendimą diferencijuoti šilumos kainas. Šilumos kainos gali būti
diferencijuojamos pagal Įstatyme numatytus kriterijus. Šilumos kainas diferencijuoja šilumos tiekėjas,
atitinkamos savivaldybės institucijai pritarus. Diferencijuodamas šilumos kainas, šilumos tiekėjas privalo
užtikrinti sąnaudų priežastingumo principo įgyvendinimą, neviršijant Tarybos nustatytos reguliuojamų
paslaugų (produktų) metinių pajamų apimties. Jei šilumos tiekėjas priima sprendimą diferencijuoti šilumos
kainas, šilumos kaina nustatoma vienoda to paties kriterijaus vartotojams.
Ačiū.
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IS-939/664-III-4 priedas
VERT 2022-02-21 pranešimas. Ką svarbu žinoti apie atsiskaitymus už suvartotą šilumą,
keičiantis šilumos energijos tiekėjams?
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir
UAB „Kaišiadorių šiluma“, nutarė, jog vartotojo reikalavimas atlikti mokesčių už šilumos energiją
perskaičiavimą ir anuliuoti priskaičiuotus delspinigius, nepagrįstas.
Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog du kartus sumokėjo už šilumą ir karštą vandenį,
keičiantis šilumos ir karšto vandens tiekėjams. Vartotojo manymu, už tą patį laikotarpį buvo
sumokėta naujam tiekėjui UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir anksčiau šilumą ir karštą vandenį tiekusiai
Pravieniškių pataisos namų – atvirajai kolonijai. Vartotojas prašė UAB „Kaišiadorių šiluma“
perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją, nes, vartotojo manymu, jis neturi mokėti už buto
šildymą dar kartą. Įmonei to neatlikus, vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Kaišiadorių šiluma“
atlikti mokesčių perskaičiavimą ir anuliuoti priskaičiuotus delspinigius už nepagrįstai priskirtus
mokesčius.
VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog šilumos energijos vartotojų šilumos
įrenginių perjungimo nuo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos centralizuotų šilumos
tiekimo tinklų prie UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos tiekimo tinklų momentu buvo fiksuotas
pastato atsiskaitomojo apskaitos prietaiso rodmuo.
Už faktiškai suvartotą šilumos energiją vartotojai iki pastato įvadinio šilumos skaitiklio
rodmens turėjo atsiskaityti su anksčiau šilumą ir karštą vandenį tiekusia Pravieniškių pataisos namų
– atvirąja kolonija, o už nuo šio rodmens suvartotą šilumos energijos kiekį – su nauju tiekėju –
UAB „Kaišiadorių šiluma“. Vartotojams buvo paskirstytas nuo abiejų tiekėjų suderinto įvadinio
šilumos skaitiklio rodmenis iki rodmens, užfiksuoto mėnesio pabaigoje, suvartotas šilumos kiekis.
UAB „Kaišiadorių šiluma“ priskyrė vartotojui apmokėti dalį įvadiniu šilumos apskaitos
prietaisu apskaityto šilumos energijos kiekio, todėl vartotojas nebuvo UAB „Kaišiadorių šiluma“
pakartotinai apmokestintas už tą patį šilumos kiekį, už kurį sumokėjo buvusiam tiekėjui. Dėl šios
priežasties vartotojo reikalavimai dėl mokesčių perskaičiavimo bei delspinigių anuliavimo yra
nepagrįsti.
Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.
VERT 2022-02-22 pranešimas. VERT: ESO, prijungdamas naują vartotoją, turi gauti kitų
žemės sklypų savininkų sutikimą
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusio ginčo aplinkybes, priėmė sprendimą atmesti
vartotojo reikalavimą įpareigoti bendrovę nedelsiant prijungti jam priklausantį objektą prie
bendrovės elektros tinklų.
Vartotojas teigė, kad ESO išdavė jam nuosavybės teise priklausančio objekto prijungimo
prie elektros tinklų sąlygas, pagal kurias vartotojas turėjo susipažinti su prijungimo paslaugos
sutartimi, numatoma apskaitos įrengimo vieta, sumokėti prijungimo įmoką ir pateikti statybą
leidžiantį dokumentą. Vartotojas visus nurodytus veiksmus atliko ir sumokėjo prijungimo įmoką,
tačiau prijungimo paslauga nebuvo suteikta.
Išnagrinėjus ginčo aplinkybes buvo nustatyta, kad ESO vykdo elektros įrengimo projektą šio
ir kitų objektų gyvenamųjų namų kvartale. ESO informavo vartotoją, jog negalėjo gauti trečiojo
asmens (žemės sklypo savininko) atstovo sutikimo ir dėl šios priežasties neturėjo galimybės
užbaigti projektą (elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos tik gavus į šias apsaugos zonas
patenkančių žemės sklypų savininkų rašytinius sutikimus dėl apsaugos zonų nustatymo). ESO taip
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pat informavo, kad šiuo metu yra pateikusi ieškinį teismui dėl teisės suteikimo įrengti elektros
tinklus bei nustatyti apsaugos zonas be žemės sklypo savininko trečiojo asmens sutikimo.
VERT konstatavo, kad negali įpareigoti bendrovės nedelsiant prijungti vartotojo objekto
prie elektros tinklų, kol nėra gautas trečiojo asmens sutikimas bei nėra galimybės įregistruoti naujai
nutiestos 0,4 kV kabelio linijos apsaugos zonos, nes toks įpareigojimas pažeistų trečiojo asmens
nuosavybės teisę.
Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.
VERT 2022-02-22 pranešimas. VERT: UAB „Ignitis“ teisingai priskyrė vartotojui apmokėti
skaitiklio gedimo laikotarpiu suvartotus elektros energijos kiekius
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bei UAB „Ignitis“ kilusio ginčo aplinkybes, priėmė
sprendimą atmesti vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus. Vartotojas, sugedus skaitikliui, nesutiko
su UAB „Ignitis“ pateiktomis papildomomis sąskaitomis (priskirta skola) už gedimo laikotarpiu
priskaičiuotą elektros energiją.
Vartotojas teigė, kad deklaruojant skaitiklio rodmenis buvo pastebėtas gedimas, apie kurį iš
karto informavo tiekėją. Skaitiklio naktinio režimo rodikliai nebuvo pakitę.
UAB „Ignitis, remiantis ESO surašytu gedimo aktu, kuris, anot vartotojo, yra vienašališkas
ir netikslus, pateikė vartotojui papildomas sąskaitas. Skaitiklio gedimo laikotarpis yra nuo
paskutinių deklaruotų rodmenų iki gedimo šalinimo. Vartotojas teigia, kad gedimo laikotarpis buvo
įvertintas ir už jį atsiskaityta (sąskaita išrašyta ir pateikta skaičiuojant vidurkį), todėl po keleto
mėnesių pateiktos papildomos sąskaitos dubliuojasi ir galimai dengia skaitiklio gedimo šalinimo
išlaidas.
Išnagrinėjus ginčo aplinkybes buvo nustatyta, kad vertinant skaitiklio gedimo pobūdį ir
gamintojo išaiškinimą dėl skaitiklio veikimo principo, nėra pagrindo laikyti, kad elektros energijos
kiekis, kuris buvo užfiksuotas skaitiklio dieninėje skalėje, yra neteisingas, kadangi šiuo atveju
sutriko ne skaitiklio veikla, fiksuojant vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį apskritai, bet
apskaitos sistemos elementas – laikrodis, kurio gedimas neturi jokios įtakos teisingam suvartotos
elektros kiekio fiksavimui vienoje iš skaitiklio skalių.
ESO, pateikdamas pirmąją sąskaitą už gedimo laikotarpiu galimai suvartotą elektros
energiją, paskirstė elektros energijos kiekį dieninei ir naktinei skalėms, atsižvelgdamas į praeitų
metų atitinkamo laikotarpio suvartojimą, o perskaičiuodamas įvertino vartotojo jau apmokėtus
elektros kiekius. VERT konstatavo, kad remiantis teisiniu reglamentavimu toks ESO
perskaičiavimas yra pagrįstas turimais duomenimis bei atitinka teisingumo, protingumo ir
sąžiningumo principus.
VERT, susipažinusi su UAB „Ignitis“ ir ESO pateikta informacija dėl priskirtų elektros
energijos kiekių ir mokėtinų sumų, nustatė, kad UAB „Ignitis“ teisingai priskyrė vartotojui
apmokėti gedimo laikotarpiu suvartotus elektros energijos kiekius ir pagrįstai pateikė apmokėti
mokėtinas sumas už skaitiklio gedimo laikotarpiu faktiškai suvartotą elektros energiją.
Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.
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2022-02-24 Nr. E20-274

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ
ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO INICIAVIMO
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (toliau – Įstatymas)
nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugą,
objektų ir veiklos apsaugą, valstybės saugumą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą. Šio Įstatymo 7
straipsnis reglamentuoja teisinius santykius dėl žemės savininko sutikimo gavimo siekiant nustatyti
konkrečios teritorijos naudojimo sąlygas bei numato išimtis, kurios įtvirtintos minėto straipsnio 3
dalyje, viena iš jų – Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas
neprivalomas, kai, tenkinant viešąjį interesą, šiame įstatyme nurodytos teritorijos nustatomos
teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose arba šių teritorijų planus,
žemėlapius ir (ar) schemas įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
patvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija nerengiant teritorijų planavimo
dokumento ar žemės valdos projekto šiais atvejais: <...> 6) branduolinės energetikos objektams,
magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams (produktotiekiams), elektros energijos perdavimo
tinklams, viešajai geležinkelių infrastruktūrai, valstybei ar savivaldybei priklausantiems keliams;
savivaldybėms ir (ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise
priklausančiai ar kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrai ir požeminio vandens vandenvietėms (Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktas).
Atkreiptinas dėmesys, kad į išimtį (kai nėra reikalingas žemės savininko sutikimas) yra
įtraukti visi objektai skirti viešųjų paslaugos teikimui ir viešojo intereso tenkinimui, išskyrus
šilumos perdavimo tinklus, nors remiantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu6
patvirtinto 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 aprašo (toliau – Aprašas) 2.1 punktu, numatančiu, kad tenkinant viešąjį interesą
pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, kai
žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas ir Objektų
apsaugos zonos ir (ar) MD teritorijos nustatomos: <...> 2.1.5. šilumos perdavimo tinklams,
šilumos perdavimo tinklai taip pat yra strateginės reikšmės objektas tenkinant viešąjį interesą.
Šilumos ūkio paslaugų teikimo, kaip viešojo intereso užtikrinimo svarbą pabrėžia ir Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymas (2 straipsnio 56 punktas, 4 straipsnio 1 dalis).
AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) vertinimu į Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktą
neįtraukus šilumos perdavimo tinklų, sukurta teisinė spraga, kai Įstatymo ir Aprašo (papildančio
Įstatymą) nuostatos yra nesuderintos tarpusavyje, todėl siūlome inicijuoti Įstatymo 7 straipsnio 3
2020 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1-339 „Dėl 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 aprašo
patvirtinimo“.
6
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dalies 6 punkto pakeitimą, jį papildant įtraukti šilumos perdavimo tinklus. Siūloma Įstatymo 7
straipsnio 3 dalies 6 punkto formuluotė:
„6) branduolinės energetikos objektams, magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams
(produktotiekiams), elektros energijos perdavimo tinklams, šilumos perdavimo tinklams, viešajai
geležinkelių infrastruktūrai, valstybei ar savivaldybei priklausantiems keliams; savivaldybėms ir
(ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančiai ar
kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir
požeminio vandens vandenvietėms;“
Tikimės aktyvių Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos veiksmų inicijuojant Įstatymo pakeitimą
šiuo aktualiu visiems šilumos tiekėjams klausimu, siekiant užtikrinti, kad centralizuotai šilumą
tiekiantys subjektai galėtų tinkamai ir sklandžiai vykdyti veiklą ir užtikrinti viešosios paslaugos
teikimą.

Generalinis direktorius

V.

Tomas Garasimavičius

Grigas, tel. (8 37) 30 59 18, el. p. a.grigas@kaunoenergija.lt
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IS-939/664-IV-1 priedas
SOSTINĖS VALDŽIA PRIEŠ 12 METŲ PATI PRISIDIRBO, TAČIAU KALTŲ IEŠKO
KITUR
Vakaris Deksnys 2022-02-21 www.lrytas.lt,
TN: tn

Į inkl duobę sostinės gyventojus įstūmusi Vilniaus miesto savivaldybė mėgina ieškoti
kaltų, nors buvusiems jos tarybos nariams užtektų tik žvilgtelėti į veidrodį. O energetikai kosmines
sąskaitas už šildymą siūlo siųsti į konservatorių būstinę.
Kompensacijų už šildymą šįmet jau paprašė rekordiškai daug sostinės gyventojų – per 12
tūkstančių. Likusieji centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai sukandę dantis moka milžiniškas
sumas, taupydami ne tik stambesnių pirkinių, bet kartais ir maisto produktų sąskaita.
Praėjusiųjų metų vasarį kilovatvalandės kaina sostinėje siekė 4,11 cento. Šįmet – 11,3 cento.
Ji yra aukščiausia iš visų didžiųjų miestų. Todėl trijų ar keturių kambarių butų savininkai priversti
mokėti daugiau nei po 200 eurų – to dar nėra buvę.
Priežastis buvo įvardyta dar prieš šildymo sezoną. „Vilniaus fenomenas yra uždelstų
investicijų į šilumos ūkį problema. Ta kaina, kurią matome, perkeltine prasme yra prizas už tai, kad
Vilnius, skirtingai nei kiti Lietuvos miestai, nesugebėjo savo šilumos ūkio anksčiau transformuoti ir
prisitaikyti prie tų iššūkių“, – „Žinių radijui“ dar rugsėjį ink prezidento Aplinkos ir infrastruktūros
grupės vyriausiasis patarėjas Jaroslavas Neverovičius.
Visus planus atmetė
Tiesą sakant, investicijos buvo ranka pasiekiamos. Dar 2010 metais Vilniaus šilumos ūkio
nuomotoja Prancūzijos kompanija „Dalkia“ (dabar – „Veolia“) pasiūlė sprendimą, kuriame buvo
numatyta atsisakyti deginti gamtines dujas ir pereiti prie biokuro. Jau tuomet buvo aišku, kad reikės
daug investuoti į filtrus iškastinį kurą naudojančiose jėgainėse, inkle
buvo ES sprendimas.
Pasirinkimas buvo investuoti į filtrus arba biokurą.
Pagal planą, investicijos į perėjimą prie biokuro turėjo siekti kiek daugiau nei 200 mln.
Eurų. Tačiau, kad jos spėtų atsipirkti, šilumos ūkio nuomą buvo siūloma pratęsti bent 10 metų.
Arba, jai pasibaigus 2017-aisiais, išmokėti įmonei investiciją, atmetus amortizaciją.
2011 metų sausį „Dalkia“ pasiūlė investuoti pati 500 mln. Litų ir pastatyti didelę biokuro
jėgainę ir tapti nepriklausomu šilumos inkle . Vienintelis prašymas buvo verslo stabilumo
garantija.
Tačiau iš prezidentūros atsklido pareiškimas, kad tokia investicija būtų per didelė. Neva,
perdaug nori pinigų įkišti prancūzai. Mat tuometė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė nuolat mėgdavo
postringauti apie šilumos ūkyje veikiantį godų inkle verslą.
Vilniuje pasikeitus valdžiai 2014 metais jau savivaldybės įmonė „Vilniaus šilumos tinklai“
parengė jėgainės Gariūnuose modernizavimo projektą. Tačiau jam koją pakišo Algirdo
Butkevičiaus Vyriausybė. Ji apsisprendė pati už 330 eurų statyti brangią atliekomis ir biokuru
kūrenamą jėgainę ir net neįvertinusi atmetė gerokai pigesnį 220 mln. Eurų projektą, kuriam buvo
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pritarusi Vilniaus miesto taryba. Būtent šios jėgainės biokuro blokas, inkle ne kartą žadėta,
nepastatytas iki šiol.
Iki šiol nieko nepadaryta
„Dalkia“, kaip Vilniaus šilumos ūkio nuomininkė, į Lietuvą atėjo 2002 metais. Jau tuomet
prancūzams buvo aišku, kad sprendimas naudoti gamtines dujas nėra toliaregiškas. Tad vos po
ketverių metų – 2006-aisiais – sostinėje buvo paleistas pirmasis Lietuvoje ir didžiausias Baltijos
šalyse biokuro deginimo įrenginys, kuris puikiai veikia iki šiol.
Pasibaigus nuomos sutarčiai jau buvo žinoma, kad „Ignitis“ statys kogeneracinę jėgainę,
naudojančią atliekas ir biokurą. Tačiau biokuro inkle įrengimas įstrigo po to, kai apie
restruktūrizaciją paskelbė pagrindinis rangovas – Lenkijos kompanija „Rafako“.
Didelė dalis darbų, už kuriuos ne viena Lietuvos kompanija nesulaukė atsiskaitymo, jau
buvo padaryta. Tačiau sprendimas juos tęsti greitai nebuvo priimtas, mat taip, anot „Igničio“,
parekomendavo teisininkai.
Iki šiol skelbiami konkursai įvairiems projektams atlikti, tad geriausiu atveju biokuro katilas
ims veikti maždaug po metų, nors viešumoje dažnai girdimi svarstymai, kad laukti gali tekti ir dar
daugiau nei penkerius metus.
Mat Lietuvos rangovai, kurie tvirtina, kad jų statybinės medžiagos ir įrenginiai nutraukus
statybas bendrovės „Ignitis“ buvo nusavinti, nežada sėdėti rankų sudėję ir teisybės ėmėsi ieškoti
teismuose.
Savo ruožtu Lenkijos „Rafako“ padavė „Ignitis“ įmonę Vilniaus kogeneracinę jėgainę į
Stokholmo arbitražą, o Lietuvos valstybės įmonės interesus čia už neskelbiamą sumą, kaip įprasta
su energetika susijusiuose stambiuose ginčuose, ėmėsi atstovauti advokatų kontora „TGS Baltic“.
Kol viskas taip vyksta, vilniečiams teks susitaikyti su milžiniškomis sąskaitomis už šildymą,
jei, žinoma, neįvyks stebuklas ir neatpigs gamtinės dujos.
Tiesa, net ir pastačius jėgainę kainos nebūtinai sumažės iki grindų. Juk 2014 metais, kai
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė užkūrė šį projektą, buvo žadama, kad jį užbaigus šiluma,
palyginti su 2013-aisiais, atpigs 30 proc.
Pasirinktas atskaitos taškas daugeliui iki šiol kelia juoką, nes 2013 metais šilumos kaina kaip
tik buvo pasiekusi viršūnę. Be jokių atliekų ar biokuro deginimo jėgainių jau 2018-aisiais ji buvo
sumažėjusi daugiau nei 50 proc. Dėl visiškai objektyvių priežasčių – atpigusių dujų. Dabar, žinoma,
viskas gerokai pasikeitė.
Vietoj biokuro – rezoliucija
Vilniaus šilumos inkle (VŠT) inkle
valdanti sostinės savivaldybė, pasibaigus
nuomos sutarčiai su „Dalkia“, trečiąją termofikacinę elektrinę už maždaug 9 mln. Eurų perleido
bendrovei „Ignitis gamyba“, nors specialistai aiškino, kad tikroji jos vertė siekia 40 mln. Eurų.
Tačiau nei miesto valdžia, nei jai priklausanti VŠT nepadarė jokių sprendimų, kad sostinėje
atsirastų nauji biokuro gamybos įrenginiai. Iš esmės laukiama, kol „Ignitis“ teiksis baigti
kogeneracinės jėgainės statybą.
Užtat ieškoti kaltininkų Vilniaus miesto savivaldybė moka puikiai. Jos taryba rengiasi
svarstyti rezoliuciją dėl situacijos šilumos ūkyje. Joje „Ignitis“ raginamas greičiau baigti statybą,
Finansų ministerijai siūloma perduoti kogeneracinės elektrinės valdymo teises savivaldybei ir VŠT.
Vis dėlto tikri stebuklai surašyti apie tai, kas susiję su buvusiu šilumos ūkio nuomininku.
„2002–2017 m. Vilniaus miesto šilumos ūkį valdžiusi nuomininkė koncerno „Veolia“
dukterinė inkle
„Vilniaus energija“ per 15 metų trukusį nuomos laikotarpį turėjo pareigą
modernizuoti šilumos ūkį bei užtikrinti, kad šilumos ūkis būtų grąžintas geros techninės ir
ekonominės būklės. „Vilniaus energija“ turėjo šilumos ūkį pritaikyti biokuro naudojimui, o
palankiausias laikotarpis pritaikyti gamybos pajėgumus biokurui buvo būtent šilumos ūkio nuomos
sutarties laikotarpiu. „Vilniaus energija“ neatliko didelės galios Vilniaus 3-iosios termofikacinės
elektrinės modernizacijos, nors tokia pareiga buvo įtvirtinta nuomos sutartyje be jokių papildomų
reikalavimų. Vilniaus energija“ neįvykdė šių įsipareigojimų ir Vilniaus miesto savivaldybė bei AB
Vilniaus šilumos tinklai Stokholmo komerciniame arbitraže yra pareiškusios 560 milijonų eurų
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priešieškinį koncernui „Veolia“ ir „Vilniaus energijai“ dėl įsipareigojimų neįvykdymo“, – teigiama
šioje rezoliucijoje.
Apie vilniečius nemąstė
Tada, kai „Dalkia“ pateikė pasiūlymą Vilniaus savivaldybei pereiti prie biokuro, VŠT
bendrovei vadovavo Arūnas Keserauskas, neseniai pasitraukęs iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos gretų.
Kodėl miestui prieš 12 metų netiko tokia idėja, nors Kaunas beveik tokiu pat metu
pasirinko būtent biokurą ir ten buvo skatinami privatūs gamintojai?, – portalas lrytas.lt
pasiteiravo A.Keserausko.
Žvelgiant iš vartotojo pusės, tas pasiūlymas buvo tiesiog nuostabus. Tačiau konservatoriai,
kuriems priklausiau ir aš, tiesiog blokavo bet kokius sprendimus, jei tik juos siūlė „Dalkia“. Tai
buvo politinis nusistatymas tiek šios partijos, tiek šalies prezidentės. Nuolat buvo siekiama
apjuodinti šią kompaniją, o apie vartotojus niekas net negalvojo.
Tačiau galbūt siūlomoje sutartyje buvo kas nors ekonomiškai nenaudinga?
Pagal ją, Vilniaus miesto savivaldybė nerizikavo niekuo. Investicijų iš jos pusės – nė
inkle euro, tarifas mažėja, turto vertė auga. Teko susitikti su ne vienos partijos atstovais, visi
džiaugėsi, koks geras siūlymas. Tačiau kai atėjo laikas balsuoti, prasidėjo pretekstų atsikratyti šia
idėja paieškos. Politikai tiesiog dėliojo savo dėliones ir net neatsižvelgė, kad tai – ne jų, o vilniečių
reikalas. Kita vertus, biokuro vartojimas atitinka visus mūsų valstybės interesus. Tačiau kažkodėl
tuomet visi pamiršo apie energetinę nepriklausomybę nuo rusiškų dujų. Todėl ir turime dabar tokias
sąskaitas už šildymą. Kaltų nėra, visi šypsosi, ir tuomečiai valdantieji, ir dabartiniai.
Tai gal vertėtų tas sąskaitas vilniečiams tiesiog persiųsti prezidentei D. Grybauskaitei ir
konservatorių būstinei?
Būtų išties logiška. Būtent šios institucijos veikė taip, kad Vilniaus šilumos ūkis tik
nesivystytų. Kol dujos buvo pigios, tai mažai kam rūpėjo. Bet dabar štai ką turime.
Įvardijo ir iniciatorių
Vilniaus miesto savivaldybei tuo metu vadovavo meras Vilius Navickas, taip pat priklausęs
konservatoriams, o vėliau palikęs jų gretas.
Jo vertinimu, idėja pereiti prie biokuro buvo miestui itin tinkama. Pratęsus šilumos ūkio
nuomos terminą 25 metams, šilumos kaina ketvirtadaliu būtų sumažėjusi vos pasirašius sutartį. O
kiek vėliau dar atpigo ir tuomet brangios dujos, todėl šildymas būtų pigęs dar labiau, kol būtų
įgyvendinta šilumos ūkio konversija.
„Praėjo dvylika metų, kainos – kosminės, o atrodo, kad niekas nekaltas, aplinka kalta? Ne
visai. Juk vyko diskusijos, posėdžiai, investicijos galėjo būti atliktos nedelsiant. Pristatėme šį
projektą net Andriaus Kubiliaus Vyriausybei. Deja, jis buvo sužlugdytas. O pagrindinis to
iniciatorius buvo Kęstutis Masiulis (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
politikas, Seimo narys – Red.). Jis lakstė po visas frakcijas, aiškino, skambinėjo Vilniaus miesto
savivaldybės nariams. Konservatoriai visais laikais puikiai žinojo ir tebežino, kaip turi būti ateityje.
Bet mes juk gyvename šiandiena, kuri yra inkl brangi“, – pasakojo buvęs sostinės meras.
Kreivas požiūris į inkle verslą
Vidmantas Jankauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, buvęs
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas, pasakojo:
„Pas
inkle buvo, ir tebėra
inkl blogas požiūris į
inkle verslą, į privačius
investuotojus. Neva jie viską daro tik dėl pelno. O kas, pavyzdžiui, pas lenkus? Ten ta pati „Veolia“
yra viena iš energetikos sektoriaus inovatorių. Siūlymų pervesti Vilnių prie biokuro buvo inkl
daug, tačiau viskas tempėsi, tempėsi ir baigėsi niekuo. Aišku, paskutinius nuomos metus jau ir
„Veolia“ ne itin stengėsi, nes viskas buvo sužlugdyta anksčiau. Paskui Vilniaus miesto savivaldybė
už inkl menkus pinigus pardavė trečiąją termofikacinę elektrinę. O blogiausia, kad užstrigo ir
kogeneracinės elektrinės projektas. Visi inkl jos laukė, tikėjosi, tačiau tenka laukti toliau. Aišku,
ir perėmus šilumos ūkį iš „Veolia“ buvo galima veikti, daryti. Tačiau ką padarysi, jei ateina nauji
vadovai, gal net neskaitę ankstesnių projektų, mokosi ir viską pradeda iš naujo.“
Visur atpigo, tik sostinė – išimtis
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Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos
prezidentas, feisbuke neseniai paskelbė tokius pastebėjimus apie dabartinę šilumos kainų krizę.
„Kiek mes už kWh šilumos, gaunamos iš šilumos inkle, mokėjome prieš 10 metų – 2012
metų vasarį? Skaičiai, perskaičiavus į eurus. Su PVM (9 proc.). Ir palyginame su kaina 2022 metų
vasarį. Panevėžio gyventojai: 7,73 ct/kWh. Dabar 6,62 ct/kWh. T.y., dabar 14,4 proc. Mažiau, nei
mokėjo prieš dešimt metų. Šiaulių gyventojai: 8,69 ct/kWh. Dabar 8,10 ct/kWh – 6,8 proc. Mažiau,
nei mokėjo prieš dešimt metų. Klaipėdos gyventojai: 8,10 ct/kWh. Dabar 8,01 ct/kWh – 1,1 proc.
Mažiau, nei mokėjo prieš dešimt metų. Kauno gyventojai. 9,36 ct/kWh. Dabar 7,16 ct/kWh. T.y.,
23,5 proc. Mažiau nei mokėjo prieš dešimt metų. Vilniaus gyventojai: 8,58 ct/kWh. Dabar 11,30
ct/kWh – 31,7 proc. Daugiau, nei mokėjo prieš dešimt metų. Kai kalbame apie šilumos kainų krizę,
patikslinkime: kalbame apie šilumos kainų krizę Vilniuje – vieninteliame mieste, likusiame prie
gamtinių dujų.“
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IS-939/664-IV-2 priedas
TEISMAS ATMETĖ VILNIAUS ŠILUMOS TINKLŲ SKUNDĄ DĖL SKIRTOS
SANKCIJOS
2022-02-24 ELTOS inf. (https://kauno.diena.lt)
TN: tn
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos AB Vilniaus šilumos tinklų
skundą atsakovei Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl bendrovei skirtos 38 273,75 euro
sankcijos panaikinimo.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba po AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamosios
veiklos neplaninio patikrinimo konstatavo, kad bendrovė tikrinamuoju laikotarpiu (2019 m. birželį)
netinkamai nustatė planuojamus supirkti ir supirko netinkamus šilumos kiekius. Už šį
reguliuojamosios veiklos pažeidimą bendrovei buvo skirta piniginė sankcija.
Patikrinus, ar bendrovė, supirkdama šilumos kiekį, tinkamai laikėsi nustatytų reikalavimų,
išsiaiškinta, kad, sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką, iš AB Vilniaus šilumos tinklų
buvo nustatyti supirkti didesni nei šilumos aukcione pasiūlyti parduoti paros šilumos kiekiai, o iš
kitų šilumos aukciono dalyvių supirkti mažesni šilumos kiekiai. Sudarant preliminarų šilumos
gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus šilumos aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme
nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis.
Išnagrinėjęs šią administracinę bylą, teismas konstatavo, kad pareiškėja, dalyvaudama 2019
m. birželio mėnesio šilumos aukcione, savo pasiūlyme nurodė, kad pagamins ir į tinklą patieks 16
536 MWh šilumos energijos, tačiau, 2019 m. liepą paskelbus faktinius šilumos supirkimus, buvo
nustatyta, kad pareiškėja į tinklą perdavė 36 342 MWh šilumos energijos.
Anot teismo, teisės aktai nustato, kad, gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas
teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą supirkti šilumą
aukciono būdu, siekė užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos srityje ir užtikrinti
šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. Dėl šio pareiškėjos pažeidimo buvo
pažeistos kitų šilumą gaminančių bendrovių teisės ir teisėti interesai gaminti aukcione laimėtus
šilumos kiekius, dėl to šie ūkio subjektai negavo pajamų.
Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui.
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IS-939/664-IV-3 priedas
PAMOKYKIME EUROPĄ, KAIP ATSIKRATYTI „GAZPROM“ DUJŲ ADATOS
2022-02-22 www.vz.lt, „Verslo žinios“ Redakcijos nuomonė
TN: tn

Susidūrimas kaktomuša su ciniška, buka Kremliaus agresija supurtė naivias europiečių
iliuzijas apie „Gazprom“ kaip patikimą dujų tiekimo partnerę. Briuseliui žvalgantis alternatyvių
dujų importo krypčių, Lietuva galėtų priminti gerą savo pavyzdį.
Vokietijos valdantieji ar bent jau dalis jų, kaip šiandien rašo VŽ, galiausiai pripažįsta
turintys problemą. Šalies finansų ministras nebesislapsto po ilgametėmis mantromis apie „grynai
ekonominius projektus“. Politikai nebesigina, kad dujų tiekimas yra amžinas, nes jis nenutrūko net
Šaltojo karo metais. Ministras pripažįsta, kad rusiškų dujų tiekimo nutraukimas skaudžiai atsilieptų
šalies ekonomikai. Ir bemat patikina, kad nauji suskystintų gamtinių dujų importo terminalai tikrai
turi būti pastatyti.
Puiku. Užmirškime ilgus metus, kai Berlynas kalbėjo lygiai priešingai.
Jei Europa nori nulipti nuo rusiškų dujų adatos, sprendimai turi būti griežti ir aiškūs.
Nereikia apsimesti, kad jie lengvi, tačiau krizės akivaizdoje juos priimti ir politiškai galėtų būti
paprasčiau. Juk blogi dalykai sparčiai pasimiršta, o rusiškų dujų lobistai Europoje yra atkaklūs ir
turtingi. Tad nėra laiko gaišti. Paskatinkime juos ir priminkime savo partneriams Europoje savo
patirtį.
2014 m. suskystintųjų dujų terminalui „Independence“ atplaukus į Klaipėdos uostą,
nukirtome tą vienintelę dujomis permirkusią bambagyslę su nedraugiška mums šalimi, kuri
energetinius išteklius naudojo kaip šantažo ir visuomenės priešinimo įrankį. Nuo to laiko Lietuvoje
baigėsi politikų rietenos energetikos klausimais, mūsų šalies visuomenė pasijuto saugesnė, verslas
galėjo ramiau skaičiuotis sąnaudas ir planuotis veiklas.
Iš žiniasklaidos dingo antraštės „duos-neduos“ rusai dujų, nekonstruktyvios ir žeminančios
diskusijos apie tai, ar „pigiai-brangiai“, kiek „geri-blogi“ turime būti Rusijai.
Žinome, kad tokios investicijos vertos kiekvieno euro cento. Mes jau užmiršome pono
Aleksejaus Milerio vizitą Vilniuje 2013 m. rudenį. Lankėsi jis pas tuometinį premjerą Algirdą
Butkevičių. Tik tuokart jo misija nebuvo labai reprezentacinė, nematėme ir įprastos jam arogancija
spinduliuojančios laikysenos. Kelionės tikslas buvo paskutinis bandymas prieš atplaukiant
„Independence“ jaukti lietuviškus protus, pasiūlant pigesnes dujas. Nepavyko.
Papasakokime tai vokiečiams, austrams ir kitiems, turintiems dujinę priklausomybę,
europiečiams. Palyginkime tuometinę mūsų situaciją su šiandiena ir Vokietijos premjeru Olafu
Scholzu, šimtu ir vienu būdu vengiančiu ištarti žodžius: „Rusijos agresijos atveju „Nord Stream 2“
taps metalo laužu ant Baltijos dugno.“
Vėliau antradienį buvo paskelbta, kad Vokietija stabdo „Nord Stream 2“ sertifikavimo
procesą.
Ar su jo partijos kolega, politinės korupcijos sinonimu tapusiu Gerhardu Schroderiu.
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Galbūt tai, kad populistai ir 5-oji kolona tuomet Lietuvoje prarado propagandos
instrumentus, pasirodys patrauklu šalims, bandančioms atsiginti rusų propagandistų, lendančių į
eterį RT pavidalu.
Nederėtų itin baimintis ir kalbų apie naftos tiekimo pertrūkius. Kone analogišką istoriją
galime papasakoti apie naftotiekį „Družba“, naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose ir Būtingės
naftos terminalą.
Tad ko skubiai reikia Europos senbuvėms ir Briuselio biurokratijai?
Greitai pasimokyti iš daug patirties kovoje su Rusijos energetiniu šantažu sukaupusių Rytų
Europos šalių. Tada – aiškios apsirūpinimo energetiniais ištekliais strategijos.
Žinoma, Lietuvai per Klaipėdą atsivėrusios rinkos buvo ir tebėra plačios bei neišsemiamos.
O visai Europai pasisukus ieškoti gero trečdalio savo importo kur nors kitur, subanguos viso
pasaulio vandenynai.
Tačiau stora europietiška piniginė turėtų sudominti dujų eksporto projektų vystytojus, iki
šiol neradusius patikimų pirkėjų. Tiesa, jiems gali prireikti ilgalaikių sutarčių ar garantijų, kad dujas
Europa nupirks net ir tuo atveju, jei „Gazprom“ vėl taptų šilkinis.
Todėl ES neturėtų bodėtis kad ir nelabai žalios, bet strategiškai būtinos pagalbos šalims ir
bendrovėms, siekiant šias garantijas suteikti. Tai galėtų būti kažkas panašaus į Europos ekonomikos
gaivinimo planą „Next Generation EU“, paremtą solidžiomis ES biudžeto lėšomis.
VŽ nuomone, gal šiame procese didesnę lyderystę galėtų pagaliau parodyti ir Lietuvos
europarlamentarai, kurių dauguma akivaizdžiai neranda sau vietos ir yra nežinia ką ten Briuselyje
veikiantys?
Galiausiai, energetikos transformacija sustabdytų Europos šrioderizacijos procesą ir net
sukurtų konstruktyvesnius santykius su Rusija. Pastaroji, deja, visada pradeda galvoti tik tada, kai
ką nors praranda.
Jėgos struktūrų ramstomam Kremliui būtų pragaištinga netekti didžiausios savo rinkos
Europoje, nes be milijardinių eurų upelių neišvengiamai imtų džiūti ir autoritarinės sistemos šaknys.
REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus,
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas
minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija /
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IS-939/664-V-1 priedas
2022-03-02 tarptautinis seminaras_Improving old legacy DH systems – benchmark Europe and
China
Kviečiame š.m. kovo 2 d. (trečiadienį) nuo 10:00 iki 13:00 val. dalyvauti tarptautiniame
seminare tema „Senos statybos CŠT sistemų atnaujinimas – Europos ir Kinijos šilumos
sektorių palyginimas“ (angl. Improving old legacy DH systems – benchmark Europe and
China)).
Nuo Vakarų Europos iki Kinijos, Japonijos ir Rytų Korėjos eksploatuojama daug senų CŠT
sistemų, kurias reikia modernizuoti, atlikti kuro konversiją į AEI. Sistemos turi transformuotis,
atsinaujinti ir plėstis vienu metu. ES projektas BSAM – Baltic Smart Asset Management (Baltijos
išmanusis turto valdymas) sprendžia šį daugialypį iššūkį. Š.m. kovo 2 d. vyksiančiame hibridiniame
seminare bus aptartos Kinijos, Lietuvos ir Švedijos patirtys šilumos sektoriuose. Apskirto stalo
diskusijoje dalyvaus: LŠTA prezidentas Valdas Lukoševičius, Švedijos šilumos ir vėsumos tarybos
Sweheat atstovas Håkan Knutsson, bei Sweheat atstovybės Kinijoje vadovas Bernt Andersson
DALYVAVIMAS NEMOKAMAS. Renginio formatas hibridinis (tiesioginė transliacija iš
Vesteroso,
Švedija),
nuotolinis
dalyvavimas
per
ZOOM
platformą:
https://hhse.zoom.us/j/61241107806?pwd=ZG9BbmR4TmFNRDgrcm1sMnRZODkrQT09
Seminaras vyks anglų kalba (be tiesioginio vertimo į lietuvių k.)
RENGINIO PROGRAMA pridedama (prisijungimo nuoroda nurodyta programoje)
Daugiau informacijos: https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinis-vebinaras-improving-old-legacydh-systems-benchmark-europe-and-china/
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627
www.lsta.lt
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IS-939/664-V-2 priedas
TGS Baltic INFO. Kviečiame į Tarptautinę Asmens Duomenų Apsaugos Konferenciją!
From: Silvija Berštautienė <silvija.berstautiene@tgsbaltic.com>
Sent: Friday, February 18, 2022 14:58
To: Silvija Berštautienė <silvija.berstautiene@tgsbaltic.com>
Subject: Kviečiame į Tarptautinę Asmens Duomenų Apsaugos Konferenciją!
Mieli bičiuliai,
Kaip ir kasmet, kviečiame susitikti TGS Baltic ir LDAPA organizuojamoje, didžiausioje Lietuvoje,
tarptautinėje asmens duomenų apsaugos konferencijoje.
Šiais metais renkamės akcentuoti etiką ir tvarumą!
Daugiau informacijos ir registracija https://events.tgsbaltic.com/
Renginys vyks anglų kalba. Konferencija nemokama, tačiau registracija būtina.
Data: kovo 1 d. (antradienis)
Laikas: 13:00 – 17:30 (Lietuvos laiku)
Renginio pranešėjai:
> Anna Romberg / Nordic Business Ethics initiative [Suomija]
> Ben Parr / Octane AI [JAV]
> Gintarė Pažereckaitė / EDPB [Belgija]
> Sadok Ben Yahia / Tallinn University of Technology [Estija]
> Estelle Masse / Access Now [Belgija]
> Kristinn R. Thorisson / Reykjavik University [Islandija]
> Aleksander Skalka / SALESmanago [Lenkija]
> Laura Tyrylytė / Nord Security [Lietuva]
> Ignas Valančius / IBM [Lietuva]
> Natalija Bitiukova / IKEA [Danija]
> Egidijus Verenius / VDAI [Lietuva]
> Triin Siil / Cybernetica [Estija]
> Mindaugas Civilka, TGS Baltic [Lietuva]
ir kiti.
Renginio nuorodą atsiųsime likus vienai valandai iki konferencijos pradžios.
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Lauksime Jūsų!
Sincerely,
Silvija Berštautienė
Head of Business Development
Konstitucijos Ave. 21A, LT-08130 Vilnius, Lithuania
Mobile +370 616 94 741, Phone +370 5 251 4444
silvija.berstautiene@tgsbaltic.com
www.tgsbaltic.com
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IS-939/664-VI-1 priedas

AB „Kauno energija“ 2022-02-22 pranešimas.
KOMPENSACIJOS UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ KAUNE – REKORDINĖS.
KREIPIASI NET TIE, KAM SUBSIDIJA NEPRIKLAUSO
TN: tn

Padidėjus valstybės remiamų pajamų dydžiui ir pasikeitus apskaičiavimo tvarkai,
gyventojai užplūdo savivaldybes ir seniūnijas su kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį
prašymais, tačiau aiškėja, kad nemaža dalis jų – nepagrįsti.
Socialinės paramos specialistai pastebi, kad kai kurie gyventojai iš nežinojimo ar
sąmoningai bando gudrauti – dėl kompensacijų kreipiasi net tie, kuriems subsidija nepriklauso.
Pavyzdžiui, lengvatų nori net tuo atveju, kai turi ir keletą nuomojamų būstų, ir žemės ūkio
paskirties sklypų ar pajamas nešančių komercinės paskirties patalpų.
Bendrovė „Kauno energija“ centralizuotai tiekiama miesto šiluma aprūpina 122 tūkst.
Vartotojų ir 3,5 tūkst. Komercinės paskirties objektų Kaune, Kauno rajone bei Jurbarke. Lengvatos
už sausio mėnesį bus skirtos daugiau kaip 12 tūkst. Būstų savininkams, o bendra jų suma viršys 0,5
mln. eurų, t. y. net pusė tiek, kiek buvo skirta už visus 2021 metus.
Paramos tikisi ir pasiturintieji
Nuo šių metų sausio padvigubinus valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį ir paskelbus, jog
skaičiuojant kompensacijas nebus vertinamas asmens valdomas turtas, savivaldybę ir seniūnijas
užplūdo ir aukštesnes nei vidutines pajamas gaunančių gyventojų prašymai.
„Kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį yra skirtos sunkiau besiverčiantiems asmenims
– mažas pajamas gaunančioms šeimoms, senoliams ar vienišiems žmonėms. Tačiau išaugus dujų ir
elektros kainoms, o viešojoje erdvėje pasklidus informacijai apie padvigubintą VRP dydį, paramos
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galimybėmis ėmė domėtis ženkliai daugiau asmenų – pavyzdžiui, tie, kas turi po keletą
nekilnojamojo turto objektų ir dalį iš jų – nuomoja“, – išryškėjusią problematiką atskleidžia Kauno
miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Piniginės socialinės paramos poskyrio vedėja
Jolita Semčiukevičienė.
Jos teigimu, kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį norintiems gauti gyventojams derėtų
žinoti, jog nors asmens įgytas turtas ir nevertinamas – vertinamos už jį gautos pajamos. Tai reiškia,
kad jeigu paramos prašytojas turi keletą gyvenamųjų būstų ar netgi komercinės paskirties patalpų,
kurias nuomoja ir už tai gauna pajamas, vertinant kompensacijos galimybę, į šias lėšas irgi bus
atsižvelgta. Ši taisyklė galioja ir asmenims, turintiems dividendų, nuomojamų automobilių,
nuomojamų žemės ūkio paskirties sklypų arba sklypų, kurių plotas viršija 3 ha.
Lengvatas interpretuoja savaip
Pastaruoju metu padažnėjo atvejai, kai gyventojai neteisingai interpretuoja ir kompensacijai
apskaičiuoti taikomą naudingojo būsto ploto normatyvą.
Pagal galiojančią paramos skyrimo tvarką, kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą
nuomoja) vienas gyvenantis asmuo, jam taikomas 50 kv. m. ploto normatyvas, o kai būste
gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima, pirmam šeimos nariui taikomas 38 kv. m.
normatyvas, antram – 12 kv. m, trečiam ir kiekvienam kitam – 10 kv. m.
Taigi, pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai, pateikusiai prašymą padengti būsto
šildymo ir karšto vandens išlaidas, kompensacija būtų skiriama už 70 kv. metrų naudingąjį būsto
plotą. O vienišam senoliui – už 50 kv. m.
„Nesusipratimų kyla tuomet, kai vienišu asmeniu prisistatantis gyventojas tikisi gauti
kompensaciją pagal 50 kv. metrų būsto ploto normatyvą, tačiau matoma, jog jo nurodytu adresu
gyvenamąją vietą yra deklaravę dar keli asmenys – pavyzdžiui, kitur gyventi išsikėlę vaikai“, –
teigia J. Semčiukevičienė ir priduria, jog tokiu atveju vertėtų žinoti, jog paramos prašytojui
kompensacija skiriama ne pagal vienišam asmeniui, o pagal šeimai (bendrai gyvenantiems
asmenims) taikomą kompensacijos apskaičiavimo modelį.
Kompensacijos pasiekia daugiau gyventojų
J. Semčiukevičienės teigimu, išaugusį kompensacijų kiekį daugiausiai lėmė padidintas
valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis ir pasikeitusi kompensacijų apskaičiavimo tvarka.
„Nuo 2022 m. VRP dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti,
padvigubėjo. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą nuo sausio gali gauti daugiau nepasiturinčių
gyventojų“, – akcentuoja specialistė.
Pašnekovė priminė, kad gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis,
viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir
2 VRP dydžių kiekvienam šeimos nariui (258 eurai) arba 3 VRP (387 eurai) dydžių vienam
gyvenančiam asmeniui.
Gyventojai, norintys pasitikrinti ar gali gauti kompensaciją būsto šildymo bei karšto vandens
išlaidoms padengti, tai gali patogiai padaryti specialioje skaičiuoklėje – tinklapyje www.spis.lt. Čia
pat galima pateikti ir prašymą paramai gauti. Dėl kompensacijų skyrimo asmenys gali kreiptis ir į
savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba seniūniją, tačiau pirmiausia vertėtų įsitikinti, ar tokia
lengvata gyventojui apskritai priklauso.
Šiuo metu tarp pirmaujančių paramos prašytojų – Kauno miesto ir Jurbarko gyventojai.
Kauno rajono gyventojai paramos prašo rečiau – rodo „Kauno energijos“ statistika. Bendrovės
duomenimis, apie 87 proc. visų prašymų kompensuoti sausį patirtas centralizuoto šildymo ir karšto
vandens išlaidas pateikė kauniečiai, Jurbarko gyventojų prašymai sudarė beveik 8 proc., tuo tarpu
Kauno rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų prašymai tesudarė kiek daugiau
nei 5 proc. visų paraiškų.
Tai, kad Kauno rajono gyventojai ne itin aktyviai teikia prašymus kompensacijai už
centralizuotai tiekiamą šildymą ir karštą vandenį gauti, dar nereiškia, jog jie apskritai nesidomi
paramos galimybėmis. Mat gyventojams būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama
nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru
(malkomis, anglimi, dujomis, elektra ar pan.).
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Kompensacijų kiekis išaugo 50 proc.
Susumavus gyventojų prašymus skirti kompensacijas už sausį jų būstams centralizuotai
tiektą šilumą ir karštą vandenį, paaiškėjo, jog bendras kompensacijų kiekis Kauno mieste, Kauno
rajone ir Jurbarke šių metų sausį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 50 proc.
Pasak „Kauno energijos“ Klientų administravimo skyriaus vadovės Lauros Jankauskienės,
didžioji dalis sumos – šiek tiek daugiau nei 500 tūkst. Eurų – bus kompensuota iš Kauno miesto
savivaldybės biudžeto, apie 30 tūkst. Eurų gyventojams skirs Kauno rajono savivaldybė. Tuo tarpu
Jurbarko savivaldybė gyventojų prašymams patenkinti atseikės maždaug 33 tūkst. Eurų.
„Absoliuti dauguma pareiškėjų tiek šių, tiek praėjusių metų pradžioje pageidavo sumažinti
jiems tenkančią būsto šildymo naštą. Iš viso išlaidos už šių metų sausį tiektą šilumą patalpoms
šildyti bus kompensuotos kone 11 tūkst. Butų savininkų. Tai beveik 3 tūkst. Daugiau nei 2021-ųjų
sausį“, – atskleidžia L. Jankauskienė.
Jos teigimu, nors kompensacijos už karštą vandenį ir sudaro mažąją dalį visų prašymų, jų
skaičius praėjusį mėnesį išaugo drastiškai. Kompensuoti mokestį už karštą vandenį 2021-ųjų
pradžioje prašė vos keli šimtai Kauno miesto, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojų. Tuo tarpu šių
metų sausį patenkintų prašymų kiekis viršijo 1600.
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IS-939/664-VI-2 priedas

AB „Klaipėdos energija“ 2022-02-23 pranešimas.
TN: tn
SPECIALISTŲ VIZITAS „GEOTERMOJE“: VARIANTŲ YRA NE VIENAS

Kaip jau skelbta, Klaipėdos miesto savivaldybė ruošiasi savo kontroliuojamai akcinei
bendrovei „Klaipėdos energjja“ perduoti iš valstybės perimamą bankrutavusią įmonę „Geoterma“.
Tikimąsi, kad atgaivinus šilumos gamybą iš žemės gelmėse esančių karšto vandens telkinių,
uostamiesčiui bus galima tiekti ekologišką šilumą už konkurencingą kainą. Kokios būklės yra
perimamas turtas antradienį atvyko apžiūrėti Klaipėdos mero pavaduotojas Arūnas Barbšys,
lydimas AB „Klaipėdos energija“ generalinio direktoriaus Antano Katino ir paskutiniojo
„Geotermos“ direktoriaus Sigito Petrausko.
„Geoterminis vanduo yra agresyvus, jame daug druskų, mineralų. Norint įvertinti įrenginių
techninę būklę reikia ekspertų. Nereikia pamiršti, kad įranga daug metų buvo nenaudojama, o čia
kaip ir su daug metų nenaudotu automobiliu – nežinia ar užsives“, – apžiūrėjęs jėgainę sakė Sigitas
Petrauskas.
Visgi, buvęs „Geotermos“ direktorius optimistiškai vertina jėgainės atgaivinimo galimybes.
Pasak S. Petrausko, geoterminė energija nėra naujovė. Europoje virš 15 šalių turi daugiametės
patirties, kaip valdyti šią žaliosios energetikos rūšį ir su tuo susijusias sudėtingas technologijas. Yra
išlikę kontaktai su anksčiau Klaipėdoje dirbusiais vokiečių, islandų, olandų ekspertais ir
specialistais. Tikėtina, jog tie patys partneriai galėtų suteikti vertingą pagalbą atgaivinant
Klaipėdos geoterminę jėgainę.
„Europos Sąjunga remia tokius projektus. Dar prieš uždarant „Geotermą“ buvo pradėti
įgyvendinti technologiniai sprendimai, rasti finansavimo šaltiniai, kad sutvarkyti energijos
gamybos procesus. Deja, po paskelbto bankroto viskas sustojo ir skirtos lėšos nukeliavo į
analogiško projekto vykdymą Vengrijoje“, – prisiminė S. Petrauskas.
Klaipėdos vicemeras Arūnas Barbšys išskyrė tris „Geotermos“ veiklos kryptis, dominančias
miestą.
„Pagal dabartinę būklę realiausia, kad perimti šilumos gamybos įrenginiai – dujiniai katilai,
akumuliacinė talpa – artimiausiu laiku gali būti panaudoti šilumos gamybai. Kitas tikslas, kad su
Klaipėdos universiteto pagalba ar užsienio ekspertais būtų grįžtama prie geoterminės energijos
panaudojimo, o trečia kryptis galėtų būti geoterminio vandens panaudojimas rekreacinėms
reikmėms“, – situaciją vertino A. Barbšys.
AB „Klaipėdos energija“ vadovas Antanas Katinas mano, kad dalį „Geotermos“ įrenginių
realu naudoti jau kito šildymo sezono metu.
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„Patys matote, kas darosi su gamtinių dujų kainomis – per metus jos brango šimtais
procentų ir apie pigimą niekas nekalba. Todėl turime galvoti ir ieškoti galimybių, kaip šilumą
pasigaminti pigiau. Pasinaudodami Lypkių rajoninės katilinės biokuro katilu ir „Geotermos“
akumuliacine talpa jau šių metų pabaigoje turėtume galimybę pasigaminti pigesnės šilumos.
Naudodami perimamus „Geotermos“ mažesnės galios dujinius katilus – vėlgi galėtume sutaupyti. O
jei pavyktų gauti ES ar Lietuvos fondų finansavimą ir atkurti geoterminės energijos gamybą –
turėtume puikią alternatyvą brangiam iškastiniam kurui“, – sakė A. Katinas.
Apie galimybę skirti finansinę paramą „Geotermos“ atgaivinimui kalbėjo ir prieš keletą
savaičių Klaipėdoje viešėjęs Aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Beje, Šilumos ūkio įstatymo
projekte numatoma, kad iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuriems priskiriama ir geoterminė
energija, pagaminta šilumos energija būtų superkama prioriteto tvarka.

69

IS-939/664-VI-3 priedas

AB „Šiaulių energija“ 2022-02-24 pranešimas.
TN: tn
MOKĖTI MAŽIAU BEI GYVENTI ŠILČIAU – MISIJA ĮMANOMA?

Šis šildymo sezonas vartotojams įnešė nemažai sumaišties – padidėjusios išlaidos už
šildymą ne vieną privertė ieškoti išeičių, kaip už šildymą mokėti mažiau. AB „Šiaulių
energija“ patikina, jog vienas iš efektyviausių būdų sutaupyti – daugiabučio namo renovacija.
Nuo šildymo sezono pradžios drastiškai auganti gamtinių dujų bei biokuro kaina
atsispindėjo ir gyventojų sąskaitose už šildymą. Nors AB „Šiaulių energija“, siekdama savo šilumos
vartotojams dalinai kompensuoti šilumos kainos didėjimą dėl ženkliai išaugusių energinių resursų
kainų, pritarus Šiaulių miesto savivaldybei, šio šildymo sezono laikotarpiu, nuo 2021 m. gruodžio
mėn., šilumos kainos mažinimui skyrė apie 500 tūkst. Eur, kainų kilimas šilumos vartotojams vis
tiek jaučiamas. Lyginant šių metų sausio mėnesį su 2021 metų sausio mėnesiu, pastebima, jog
šilumos kaina padidėjo 67,2 proc.
Nuolat kintant technologinio kuro kainoms sunku prognozuoti, kas laukia ateityje, tačiau
siekiant sutaupyti bei sumažinti sąskaitas už šilumos energiją privalu apmąstyti daugiabučio namo
renovacijos galimybę.
Didžiausią įtaką gyventojų apsisprendimui renovuoti seną daugiabutį namą turi ne tik noras
mokėti mažiau, bet ir siekis išspręsti pastato eksploatacijos ir šildymo sistemos problemas:
modernizuoti prastos būklės neapšiltintas pastato išorines sienas, nesandarų stogą bei šildymo
sistemą, tokiu būdu daugiabučio namo tinkamos eksploatacijos laikotarpį pailginant ne mažiau kaip
30 metų. Atliktos renovacijos efektyvesnis šilumos vartojimas ne tik sumažins išlaidas šildymui, bet
ir pagerins gyventojų namų aplinkos komfortą, prisidės prie efektyvesnio energijos išteklių
vartojimo, tuo pačiu mažins šiltnamio efektą sukeliančius veiksnius. Atnaujintas daugiabutis namas
suvartoja vidutiniškai 40 proc. mažiau šilumos energijos nei nerenovuotas.
Renovacijos efektyvumą, piniginiu atžvilgiu, įrodo žemiau pateiktos diagramos.
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Palyginkime: AB „Šiaulių energija“ vartotojams, gyvenantiems jau renovuotuose
daugiabučiuose namuose per keturis mėnesius 60 m² buto šildymas atsiėjo apie 100 eurų (su PVM).
Tuo tarpu nerenovuotų daugiabučių namų gyventojų šilumos sąnaudos ir atitinkamai išlaidos joms
buvo gerokai didesnės: apie 300 ar 400 eurų (su PVM) 60 m² butui.
Daugiabučio namo gyventojams nusprendus atnaujinti daugiabuti namą, svarbu pasirinkti
tinkamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administratorių,
kuris įsigilinęs į namo gyventojų kasdien patiriamus sunkumus patars ir padės rasti tinkamiausius
sprendimus rengiant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.
AB „Šiaulių energija“ jau penktus metus yra Šiaulių miesto savivaldybės energetinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius, tad
pasirinkę mūsų bendrovę savo namo atnaujinimo administratoriumi, galite būti tikri, kad
renovacijos darbų administravimas bus atliktas kokybiškai ir atsakingai, o įgyvendinus renovaciją
galėsite džiaugtis ne tik pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis ir gražesniu pastato vaizdu, bet ir kita
ilgalaike tokių investicijų nauda – racionalesniu šilumos suvartojimu, padidėjusia turto verte,
sumažėjusiomis pastato priežiūros išlaidomis ir prailgėjusiu pastato eksploatacijos laikotarpiu.
Atlikę renovaciją taip pat prisidėsite prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto
estetinio vaizdo kūrimo.
Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo ir kitų
atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo klausimų aptarimo prašome kreiptis į AB
,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių, adresu Pramonės g. 10,
Šiauliai, II-ame administraciniame pastate (gamybos korpuse, prie įvažiavimo į teritoriją), 303 kab.,
el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.
AB „Šiaulių energija“ siūlo profesionalią, Jūsų pasitikėjimo vertą puikių savo srities
specialistų pagalbą.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-24
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IS-939/664-VI-4 priedas
LŠTA INFO. Mokymai 2022-04-21_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _
įgyvendinimas per LŠTA
Dėkojame pateikusiems detalesnę informaciją dėl planuojamų dalyvių (daugiabučių namų
gyventojai, bendrijų pirmininkai, administratoriai, vidaus šildymo kašto vandens sistemų
prižiūrėtojai).
Mokymai tema „Šilumos energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui“
vyks 2022 m. kovo 21 d. (pirmadienį) 18 val (planuojama pabaiga 19:30 val).
Lektorius: UAB „Danfoss“ svarbių klientų vadybininkas Saulius Blaževičius
Pridedu:
1. Papildytą sutarties projektą (tarp LŠTA ir Jūsų bendrovės), reiktų pasirašyti šią savaitę prieš
išsiunčiant kvietimus
2. Kvietimo tekstą (kuri galite adaptuoti/koreguoti savo nuožiūra), kurį siųsite potencialiems
dalyviams savo turimais el.pašto adresais.
3. REGISTRACIJOS FORMA (jei turite pastebėjimų/korekcijų – informuokite):
UŽPILDYTI FORMĄ
Tos įmonės, kurios dar nepateikė informacijos, bet norite dalyvauti – atsiųskite prašomą info pagal
žemiau vasario 8 d. pateiktą paklausimą.
Dėl sutarties pasirašymo susisiekite su manimi dėl detalių, kai kurie įmonių vadovai šį ketvirtadienį
atvyks į Vilnių dalyvauti LŠTA susirinkime, todėl sutartį bus galima pasirašyti ir ten arba
susiderinsim kitą variantą.
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA
Sent: Tuesday, February 8, 2022 1:03 PM
To: Gintarė Strumilienė UAB Ukmergės šiluma <g.strumiliene@ukmergessiluma.lt>; Rimantas Grainys
<rimas@moletusiluma.lt>; mantas.gauronskis@palangosst.lt; Laura Slavinskaitė <laura@ust.lt>; inzinierius@igst.lt;
Andrius Dubinskas <a.dubinskas@pe.lt>; Zalkauskas Vidmantas <v.zalkauskas@pe.lt>; donatas@paksiluma.lt; Dmitrij
Ikonikov <info@visaginoenergija.lt>; Ineta Sendžikienė <ineta.sendzikiene@tst.lt>; Raimundas Jazdauskas
<raimundas@raseiniust.lt>; INGA <inga.n@vsiluma.lt>; ‚Vaiva Dubrindienė‘ <v.dubrindiene@jonavosst.lt>;
Ignas.Mikalauskas@klenergija.lt; Tomas <tomas@kresiti.lt>; Laimutis Kasparavičius
<laimutis.kasparavicius@silutesst.lt>; Asta Liutkienė <liutkiene@eku.lt>; Šalčininkų šilumos tinklai
<info@salcininkust.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; LŠTA meeting room <meeting@lsta.lt>;
Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>; saulius.blazevicius@danfoss.com
Subject: RE: Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _ įgyvendinimas per LŠTA

Kaip vakar buvo aptarta, pirmieji nuotoliniai Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai
vyks kovo 21 d. 18 val.
Ką tik šnekėjau su Energetikos ministerija (Vytautu Bernadišiumi), patvirtino jei Jūsų įmonė yra
tuo pačiu ir administratorius (pvz. Varėnos arba Elektrėnų atveju) – tai ŠT įmonė ir dalyvauja
mokymuose (kaip administratorius ir/ar prižiūrėtojas) tik reiktų sukviesti Jūsų administruojamų
namų gyventojus (bent po vieną iš namo).
Laukiam Jūsų įmonės planuojamų į mokymus kviesti daugiabučių namų dalyvių pagal šias grupes:
1. Daugiabučių skaičius – dalyvautų (DGN) bendrijos pirmininkas
2. Daugiabučių skaičius – dalyvautų namo administratorius + nors 1 namo gyventojas
Pateikite orientacinius skaičius užpildant šią lentelę (informacijos laukiame iki šios savaitės
pabaigos vasario 11 d. el.p. ramune@lsta.lt) :
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DGN (bendrijos)mokymuose būtinas namo
pirmininko dalyvavimas

DGN (administratoriai + prižiūrėtojai)- mokymuose būtinas bent vieno name (gali
dalyvauti ir daugiau nei 1) registruoto gyventojo dalyvavimas kartu su
administratoriumi ir ar prižiūrėtoju

DGNSB
pirmininkų
skaičius

Namo gyventojų
skaičius
(mokymuose
būtinas bent vieno
name registruoto
gyventojo
dalyvavimas

Daugiabučių
skaičius

Daugiabučių
skaičius

Namo
administratorių
skaičius

Namo vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemų
prižiūrėtojų skaičius

Danfoss lektoriaus mokymų skaidres galite peržiūrėti atsisiuntę iš čia: Download link
https://wetransfer.com/downloads/6a60b45edc73f6283aa0cc49195b59da20220207132109/87d8971
af4f9b32eda23e0fc60421f5c20220207132109/391618
Danfoss specialistai gali pravesti mokymus atskirai kiekvienoje įmonėje (tiek gyvus, tiek
nuotolinius). Mokymai nekainuoja, todėl esant poreikiui visada galite kreiptis į Saulių žemiau
nurodytais kontaktais:
Saulius Blaževičius
Key account Manager
Danfoss UAB
DHS-SNBM/LT Department
Ukmergės 219, LT-07152 Vilnius, Lithuania
saulius.blazevicius@danfoss.com | www.danfoss.lt
Tel.: +370 5 2105 743 | Mobile: +370 687 95632 | Fax: +370 5 23 3535
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
-----Original Appointment----From: Ramunė Gurklienė – LŠTA
Sent: Friday, February 4, 2022 1:28 PM
To: Gintarė Strumilienė UAB Ukmergės šiluma ; Rimantas Grainys; mantas.gauronskis@palangosst.lt; Laura
Slavinskaitė; inzinierius@igst.lt; Andrius Dubinskas; Zalkauskas Vidmantas; donatas@paksiluma.lt; Dmitrij Ikonikov;
Ineta Sendžikienė; Raimundas Jazdauskas; INGA; ‚Vaiva Dubrindienė‘; Ignas.Mikalauskas@klenergija.lt; Tomas;
Laimutis Kasparavičius; Asta Liutkienė; Šalčininkų šilumos tinklai; Valdas Lukoševičius; LŠTA meeting room; Mantas
Paulauskas – LŠTA; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija; Romaldas Morkvėnas;
saulius.blazevicius@danfoss.com
Subject: Pasitarimas_Dėl_vartotojų švietimo informavimo priemonės_mokymai DGN _ įgyvendinimas per LŠTA
When: pirmadienis 2022 m. vasaris 7 14:00-15:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.
Where: Microsoft Teams Meeting

2021 m. pabaigoje apklausėm LŠTA narius kam būtų aktualu centralizuotai nuotoliniu būdu
organizuoti ir įgyvendinti vieną iš vartotojų švietimo ir informavimo priemonių - Šildymo sistemų
efektyvaus eksploatavimo mokymai (per Asociaciją, kaip trečiąjį asmenį)
Susidomėjo šios įmonės: UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Utenos šilumos
tinklai“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Visagino energija“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“,
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UAB „Jonavos šilumos tinklai“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Kretingos šilumos tinklai“, UAB
„Tauragės šilumos tinklai“, UAB Raseinių šilumos tinklai, UAB „Varėnos šiluma“, UAB
„Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“.
Kviečiame įmonių nurodytus atstovus š.m. vasario 7 d. (pirmadienį) 14 val. į nuotolinį pasitarimą
aptarti šios priemonės praktinį įgyvendinimą.
Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašą Asociacija turės atskirai su
kiekviena įmone pasirašyti sutartį dėl įgyvendinimo. Energetikos ministerija informavo, kad
sutartis yra laisvos formos, kažkokių papildomų pakeitimų (jei tokia priemonė nėra numatyta)
esamame susitarime tarp ŠT įmonės ir Energetikos ministerijos daryti nereikia. Pridedu paruoštos
sutarties projektą, kurį pradėjom derinti su Energetikos agentūra. Detaliau aptarsim pirmadienio
susitikimo metu.
Taip pat veiksmų planas ir reikiamų dokumentų surinkimas būtų toks:
- Šildymo sistemų efektyvaus eksploatavimo mokymai bus skirti buitiniams vartotojams
(daugiabučių namų gyventojams, jų atstovams (bendrijų pirmininkai, namų administratoriai,
pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai)). Jei mokymuose dalyvauja
namų bendrijos atstovas, papildomai juose dalyvauti daugiabučių gyventojams neprivaloma. Jei
mokymuose dalyvauja namų administratoriai ir/ar prižiūrėtojai – kartu su jais turėtų dalyvauti
nemažiau kaip vienas to namo nuolat gyvenantis asmuo (deklaravęs savo gyvenamąją vietą).
- Mokymai bus vykdomi per Teams patformą. Prisijungimo nuorodą sukurs Asociacija.
- Būtina išankstinė dalyvių registracija (nurodant būtinus rekvizitus: vardas, pavardė, adresas, tel,
el.p aštas), online registracijos formą sukurs Asociacija, o vartotojų tikslines grupes atrinktų ir
pagal adresatus (kaip savo klientams) išsiųstų pačios šilumos tiekimo įmonės.
- Jungiantis vartotojas būtinai turės nurodyti savo: vardą, pavardę, miestą (būtina atsižvelgt
BDAR
- Bus daromas vaizdo įrašas.
- Bus pateikta dalyvių prisijungimų ataskaitą, pagal kurią būtų galima patikrinti, kiek unikalus
dalyvis buvo prisijungęs/atsijungęs (Teams sugeneruoja po renginio „Attendance report“ – šios
informacijos Agentūrai pakaktų)
- Mokymus praves UAB „Danfoss“ atstovas Saulius Blazevičius
- Planuojama trukmė apie 1-1.5 val.
- Jeigu dalyvių skaičius bus didelis, siekiant išvengti techninių nesklandumų, būtų organizuojami
2 atskiri vebinarai (atitinkamai pasidalinant tarp įmonių vartotojų).
- Preliminari mokymų data: 2022 m. kovo pabaiga – balandžio mėn.
Kilus klausimams, skambinkit žemiau nurodytais kontaktais.
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
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Kvietimo tekstas (galite redaguoti savo nuožiūra)
Š.m. kovo 21 d. (pirmadienį) 18:00 val. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija bendradarbiaujant su
UAB (nurodyti savo įmonės pavadinimą) organizuoja nuotolinius mokymus “Šilumos energijos
suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui”, skirtus daugiabučių namų
gyventojams, jų valdytojams (bendrijų pirmininkai), administratoriams bei vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.
KVIEČIAME DALYVAUTI!
Drastiškai išaugus energijos kainoms šis šildymo sezonas – tikras išbandymas daugeliui
daugiabučių gyventojų ir paskatinimas iš naujo pagalvoti apie galimybes ir priemones mažinančias
energijos suvartojimą pastate. Mokymų metu sužinosite:
• Kokia yra šildymo sistemų įvairovė, kaip pasirinkti efektyviausius šilumos energijos
taupymo sprendimus?
• Vienvamzdė šildymo sistema. Kokia ji?
• Dvivamzdės stovinės ir šakotinės sistemų skirtumai.
• Tinkamai sutvarkytas šilumos punktas – naudingas padėjėjas taupantiems šilumą.
Mokymus ves UAB „Danfoss“ svarbių klientų vadybininkas Saulius Blaževičius. Lektorius
pasirinktas neatsitiktinai, kadangi jo atstovaujama įmonė Danfoss kuria efektyviai energiją
naudojančias technologijas, leidžiančias būsimiems naudotojams kurti geresnę ateitį. Šios
technologijos įgalina išmanias bendruomenes ir pramones kurti sveikesnį ir patogesnį klimatą mūsų
pastatuose ir namuose.
Vieta: MS TEAMS platforma (prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams)
Laikas: 2022 m. kovo 21 d. (pirmadienis) 18:00 val. (mokymų trukmė 1 val 30 min)
Registracija: dalyvavimas nemokamas, bet būtina išankstinė registracija užpildant šią
REGISTRACIJOS FORMĄ (spausti čia) Registracija vyksta iki š.m. kovo 18 d.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento, surinkta informacija bus naudojama tik patvirtinant Jūsų dalyvavimą renginyje bei
esant poreikiui susiekti dėl dalyvavimo patikslinimo.
Kilus klausimams kreiptis į Ramunę Gurklienę (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausioji
specialistė) el.p. ramune@lsta.lt, tel. 8-5-2667097, mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUTARTIS
2022 m. vasario 22 d.
(data ir numeris)

Vilnius
(vieta)

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, įm. Kodas 124361985, adresas V. Gerulaičio g 10,
08200 Vilnius, atstovaujama prezidento Valdo Lukoševičiaus, (toliau –Asociacija) ir [energijos
tiekėjo įmonės pavadinimas], kodas [...], adresas [buveinės adresas], atstovaujama [pareigos,
vardas, pavardė], (toliau – Bendrovė) toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8
straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr.
1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, sudaro šią energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo sutartį, skirtą vartotojų
švietimui ir konsultavimui per kitus asmenis (toliau – Sutartis):
I SKYRIUS
SUSITARIMO DALYKAS
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1.

2.
3.

4.

Bendrovė įpareigoja Asociaciją, o Asociacija įsipareigoja įgyvendinti šildymo sistemų
efektyvaus eksploatavimo mokymus (energijos taupymo koeficientas 0,05) tema “Šilumos
energijos suvartojimą mažinantys sprendimai daugiabučių atnaujinimui”, surandant lektorius ir
organizuojant seminarą nuotoliniu formatu.
Planuojamas priemonės įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. kovo-balandžio mėn.
Planuojamų vartotojų tikslinė grupė: buitiniai vartotojai – daugiabučių namų gyventojai, jų
atstovai (bendrijų pirmininkai), daugiabučių namų administratoriai, pastatų vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Jei mokymuose dalyvauja namų administratoriai ir/ar
pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai – kartu su jais turėtų dalyvauti
nemažiau kaip vienas name nuolat gyvenantis asmuo (deklaravęs savo gyvenamąją vietą).
Paslaugą Asociacija teikia neatygintinai.
II SKYRIUS
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2. Asociacijos teisės ir pareigos:
2.1.Įgyvendinti švietimo ir konsultavimo priemonę nurodytu laikotarpiu, apie renginio datą
informuojant Bendrovę ne vėliau kaip prieš 20 dienų;
2.2. Vykdyti mokymus per MS Teams patformą, sukuriant prisijungimo nuorodą ir moderuojant
renginį.
2.3. Administruoti išankstinę dalyvių registraciją, paruošiant registracijos formą ir kvietimo turinį.
2.4. Dalyvių asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
2.5. Pateikti Bendrovei informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu (mokymų medžiaga,
dalyvių registracijos ir prisijungimų ataskaitos, video įrašas, kita papildoma informacija pagal
poreikį);
2.6. užtikrinti, kad mokymų turinys atitiktų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo
didinimo įstatymo nuostatas ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo
tvarkos aprašo reikalavimus.
2.7. Švietimo ir konsultavimo priemonė įgyvendinama centralizuotai, taikoma ir kitoms šilumos
tiekimo įmonėms pagal analogišką susitarimą su Asociacija.
3. Bendrovės teisės ir pareigos:
3.1. Išsiųsti Asociacijos paruoštus kvietimus į planuojamus mokymus Bendrovės vartotojų tikslinei
grupei turimais el. pašto adresais ir savo ryšio priemonėmis.
3.2. Teikti Asociacijai pasiūlymus ir informaciją, būtiną šioje Sutartyje nurodytos švietimo ir
konsultavimo priemonės parengimui ir įgyvendinimui;
3.3. Gauti iš Asociacijos su švietimo ir konsultavimo priemonės įgyvendinimu susijusius
dokumentus ar jų kopijas.
III SKYRIUS
ATASKAITOS UŽ ĮGYVENDINTAS PRIEMONES
V.

A
sociacija už įgyvendintą švietimo ir konsultavimo priemonę Bendrovei pateikia laisvos
formos ataskaitą ar kitą informaciją, įrodančią apie priemonės įgyvendinimą.
IV SKYRIUS
SUSITARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
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5. Sutartis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo. Jeigu Sutartis pasirašoma skirtingomis dienomis, Sutarties įsigaliojimo data laikoma
vėlesnė jos pasirašymo diena.
6. Sutartis gali būti keičiama, papildoma ir (ar) pratęsiamas tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
V SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
8. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurios suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse.
9. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų,
privalo nė vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo apie tai informuoti
kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos
nepateikimas atima iš jos teisę remtis nepaprastosiomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu
nuo atsakomybės dėl ne laiku ar netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Energijos vartotojų švietimo ir
konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos apraše.
11. Vienos Šalies kitai Šaliai teikiama informacija, pranešimai, įspėjimai, susiję su šios Sutarties
vykdymu, turi būti pateikiami kitai Šaliai raštu.
12. Pasikeitus Šalių adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto adresams, Šalys įsipareigoja
apie tai nedelsdamos informuoti viena kitą.
13. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai spendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Sutartis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
VII SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI
[Šilumos tiekimo įmonės pavadinimas]
[adresas]
Tel. [....]
el. p. [....]
Kodas [...]

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius
Kodas 124361985

[Pareigos, vardas, pavardė]

[Pasirašymo data]

Prezidentas Valdas Lukoševičius

[Pasirašymo data]
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IS-939/664-VI-5 priedas
INFO_220221_LŠTA webinaro mežiaga_Kauno energija_LORA tinklas
Siunčiame š.m. vasario 21 d. vykusio LŠTA pirmadienio webinaro medžiagą:
- AB „Kauno energija“ diegiamas inovatyvus „LoRa“ tinklas: nuotolinis skaitiklių rodmenų
nuskaitymas (pranešėjas Tomas Janušas)
Lora LSTA Tomas Janušas 2022-02-21.pdf
- Video įrašas:
LŠTA_pirmadienio webinaras_KE pristatymas_LORA tinklas20220221_140146-Meeting Recording.mp4
Kilus papildomiems klausimams ar visus besidominančius ir planuojančius diegti LoRA galite
kreiptis tiesiogiai kreiptis į Tomą Janušą (kontaktai nurodyti skaidrėse).
Informuojame, kad kitą pirmadienį (vasario 28 d.) 14:00 val. LŠTA pirmadienio webinaro
programoje numatyta:
- UAB „Varėnos šiluma“ atstovai dalinsis patirtimi ir rezultatais - įgyvendintas projektas:
automatizuota 1,5 MW medienos granulių katilinė Matuizų gyvenvietėje (pranešėjas:
Eimantas Valakevičius, UAB „Varėnos šiluma“ technikos direktorius)
- Biomasės katilai bei kitos inovatyvios šilumos gamybos technologijos (pranešėjas: Vytenis
Daunoravičius, UAB „Naujoji šiluma“ generalinis direktorius)
Prisijungimo nuorodą atsiųsime šios savaitės pabaigoje.
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt

_______
AB Kauno energija pranešimas: LORA tinklas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių
archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-939/664-VI-5-1 priedas 2022-02-28.pdf)
________
LŠTA INFO. 2022-02-28 d. pirmadienio webinaras_biomasės katilai ir kt AEI technologijos
Kviečiame š.m. vasario 28 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA pirmadienio webinare, kurio
metu bus pristatytos 2 temos:
- UAB „Varėnos šiluma“dalinsis patirtimi ir rezultatais - įgyvendintas projektas:
automatizuota 1,5 MW galios katilinė Matuizų gyvenvietėje (Herz granuliniai katilai)
(Pranešėjas: Eimantas Valakevičius, UAB „Varėnos šiluma“ technikos direktorius)
- Biomasės katilai (Justsen) bei kitos inovatyvios šilumos gamybos technologijos (saulės
kolektoriai, šilumos siurbliai) (pranešėjas: Vytenis Daunoravičius, UAB „Naujoji šiluma“
generalinis direktorius)
Prisijungimo nuoroda:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Learn More | Meeting options
________________________________________________________________________________
Pagarbiai,
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Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
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IS-939/664-VI-6 priedas
VERT INFO. dėl 6 Metodo taikymo
-----Original Appointment----From: Aleksandr Nasyr <aleksandr.nasyr@vert.lt>
Sent: Tuesday, February 22, 2022 10:39 AM
To: Aleksandr Nasyr; Matas Taparauskas; Rasa Valatkevičienė; Evaldas Šmaukšta; Rūta Barysaitė; Kristina
Engelgardt-Tkačuk; Mantas Paulauskas – LŠTA; valdas.lukosevicius@lsta.lt; Ramunė Gurklienė – LŠTA;
Arūnas Šileika; r.leckas@eku.lt; svajune.ignote@eku.lt; Janina Blaževičiūtė; gintas@irtc.lt;
liutkiene@eku.lt; morkvenas@lsta.lt
Cc: Svajūnė Ignotė
Subject: dėl 6 Metodo taikymo
When: trečiadienis 2022 m. vasaris 23 09:00-10:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn,
Vilnius.
Where: „Microsoft Teams“ susitikimas
Laba diena,
Organizuojamas susitikimas aptarti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2022-01-20 rašte Nr. S-22-0053
(pridedama) keliamus klausimus.
________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas
Prisijungti naudodami kompiuterį arba mobiliąją programėlę
Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

Kilus problemoms prisijungiant prašome kreiptis el. paštu itpagalba@vert.lt
Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys
________________________________________________________________________________

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2022-01-20 raštas Nr. S-22-0053 (šie dokumentai taip pat
saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į
asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-6-1 priedas 2022-02-28.pdf)
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IS-939/664-VI-7 priedas
Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai
TN: tn

202202-02

202112-16
202112-15
202112-15
202112-15
202112-15

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos,
kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE
COM/2022/33 jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IV priedo
(Energija) dalinio pakeitimo (Direktyva dėl pastatų
energinio naudingumo)
Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl sąžiningo
COM/2021/801 perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos
užtikrinimo
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
COM/2021/802 DIREKTYVA dėl pastatų energinio naudingumo (nauja
redakcija)
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
DIREKTYVA dėl dujų iš atsinaujinančiųjų energijos
COM/2021/803
išteklių, gamtinių dujų ir vandenilio vidaus rinkos bendrųjų
taisyklių
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS
COM/2021/800
PARLAMENTUI IR TARYBAI Tvarūs anglies ciklai
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS dėl dujų iš atsinaujinančiųjų energijos
COM/2021/804
išteklių ir gamtinių dujų vidaus rinkos ir vandenilio vidaus
rinkos (nauja redakcija)
_______

COM/2022/33

COM/2021/801

COM/2021/802

COM/2021/803

COM/2021/800

COM/2021/804

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-7-1 priedas 2022-02-28.zip).
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IS-939/664-VI-8 priedas
ERRA INFO. ERRA tyrimas dėl reguliavimo dalyvavimo įvairiose atsinaujinančiose technologijose
Apklausoje pateikiama informacija apie 22 organizacijų narių
reguliavimo užduotis, dalyvavimą, stipriąsias ir silpnąsias puses!
Peržiūrėti naršyklėje
Šiandien ERRA skelbia naują Tyrimą dėl reguliavimo
dalyvavimo diegiant įvairias atsinaujinančias technologijas,
kurią parengė Atsinaujinančios energijos komitetas.
Dokumentą sudaro 22 organizacijų ir (arba) šalių indėlis ir jis
skirtas dabartinei padėčiai atskirose šalyse, sprendžiant šiuos
klausimus:
• reguliuotojų veikla,
• įvairios užduotys, įstatymai, kompetencijos ir
neapibrėžtos pareigos
• stiprybės ir silpnosios pusės
• įdiegtos finansinės paramos sistemos
• naujų paslaugų ir (arba) technologijų diegimas
• reguliuotojų dalyvavimas naujose paslaugose ir
(arba) technologijose
• Rinkos vaidmuo.
Apklausą parengė: dr. Katalin Véhmann, Vengrijos energetikos
ir komunalinių paslaugų reguliavimo institucija, Vengrija ir dr.
Harald Proidl, E-control komiteto pirmininkas , Austrija
ERRA dėkoja visiems Atsinaujinančios energijos komiteto
nariams, kurie pateikė duomenis pranešimui!
Atsisiųskite ataskaitą iš čia >>

ERRA
sekretoriatasOffice mob.: +36 70 392
5986E-paštas
: secretariat@erranet.org
Susieka: https://erranet.org/

Sekite mus

Šis el. laiškas buvo išsiųstas morkvenas@lsta.lt, čia galite atsisakyti mūsų duomenų bazės.

Renewable Energy Committee
• Background
• Chair
• Representation
• Scope of work
• Materials
Background
The newly established arrangement of ERRA working bodies determines a creation of the Renewable
Energy Committee (RE COM), that will be one of three principal Committees within ERRA framework.
Chairs
Mr Harald Proidl of Energie-Control (E-Control), Austria – Chair
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Mr Mustafa Celebi of Energy Market Regulatory Authority (EMRA), Turkey – Vice-Chair
Representation
ERRA Member Organizations are currently represented in a number of 41 delegations.
Scope of work
The purpose of the scope of work is for the delegated Committee Members to get acquainted with the
general orientation of the Committee workstreams. At the same time, it serves as the basis for the selection
of sub-topics to be defined by the Committee Chair when finalizing the 2-year work plan.
The proposed scope of work of the new Committee is as follows:
1. Enhancing flexibility options: Storage and demand response; challenges in RES integration.
This element of Committee scope will address the most burning issue of renewable energy
deployment – tackling the intermittency of many of its major sources. Regulators will share
experiences and best-practice on how to maximize the potential for flexibility response for demandside management and review storage options to allow for an increase in VRE penetration. This item
will also explore the potential of other aspects of intermittency such as Power-to-X, represented by
relevant case studies.
2. Support schemes: Feed-in tariffs, feed-in premiums, auctions, etc.; good regulatory practices.
This scope item will focus on analyzing and sharing insights regarding price support mechanisms for
renewable energy. Pros and cons of particular incentivizing tools, as well as emergence from
administrative-set prices mechanisms towards incentive-based systems, will be outlined in order for
the regulators to better understand which solutions are suitable for which stage of renewable energy
sources’ development in a given market, based on case studies.
3. Non-price support mechanisms: Land usage rights, connection privileges, tax exemptions etc.
Renewable auction prices are continuously reaching record lows. Concerns are being raised about
the comparability of the resulting prices due to the differing non-price support mechanisms across
the countries, such as free land rights, connection privileges and others. This item of the work stream
will investigate the range and available variety of non-price incentive tools for renewable energy
sources deployment among ERRA Member Organizations. Regulators will share ideas on how to
effectively encourage market participants to support renewable energy by using creative measures.
The work stream will constitute a benchmarking analysis of ERRA member measures.
4. Renewable gases: Impact on grids and markets.
The Committee will analyze the potential of renewable gases from at least two perspectives:
infrastructure adaptation/development/redeployment and their market potential, especially in the
decarbonization context. The discussions will be enriched by case study analyses.
5. RES communities.
This scope item will investigate the potential of community engagement in developing and
maintaining localized energy systems, primarily in line with the EU Clean Energy Package. The
focus will be put on the analysis of the models of community owned energy, pilot projects as case
studies and innovative
approaches (both technical and legal) towards effective deployment of renewable and citizen energy
communities.
Materials
Papers prepared by the Renewable Energy Committee (RE COM):

Véhmann, Katalin and Harald, Proidl:
Report on the Regulatory Involvement in the Implementation of Different Renewable
Technologies
The paper comprises inputs by 22 organisations/countries and is targeting the current situation in
individual countries by addressing the following questions:
• the activities of regulators,
• the different tasks, laws, competences and unspecified duties
• strengths and weaknesses
• the financial support systems in place
• introduction of new services/technologies

2022

83

•
•

regulators’ involvement in new services/technologies
the role of the market.
Authors: dr. Katalin Véhmann, Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority,
Hungary and Dr. Harald Proidl, Committee Chairman, E-control, Austria
_______

ERRA tyrimas dėl reguliavimo dalyvavimo įvairiose atsinaujinančiose technologijose (šie
dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-939/664-VI-8-1 priedas 2022-0228.pdf).

84

