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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-946/671 

2022-04-14/2022-04-19 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-946/671-I-1 priede pateikiama: 

• EM 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS Suvestinė redakcija nuo 2022-04-12, TN: tn, (rekvizitai), 

o 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS Suvestinė redakcija nuo 2022-04-12, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-I-1-1 priedas 2022-04-

19.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-946/671-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2022-04-11 teikimas LRV Nr. (1.20-05E)-3-543, dėl „Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 2, 6,  9, 16, 17, 20, 211, 22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483, 484, 49, 58, 59, 67, 711, 72 

ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo, Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 

201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais 

įstatymo, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo Nr. I-1495 3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 

priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 

20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 

projekto“, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 211, 22, 22.2, 23, 31, 39, 41, 

48.2, 48.3, 48.4, 49, 58, 59, 67, 71.1, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 201 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 20.1, 20.2, 22, 30, 32, 49 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13.1 ir 20.3 straipsniais įstatymo, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-

1495 3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 

projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-II-1-1 priedas 2022-04-19.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0aadd151b99211ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4bjod
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0aadd151b99211ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4bjod
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Šio skyriaus IS-946/671-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-11 teikimas Nr. (1.20-05E)3-547 dėl „Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 192 ir 193 straipsniais 

įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektų“, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių 

dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai 

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

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-II-2-1 priedas 2022-04-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-946/671-II-3 priede pateikiama:  

• AM 2022-04-08 teikimas Nr. (14)-D8 (E)-1873 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO 

PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ 

DERINIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinės sistemos nuostatų 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-946/671-II-3-1 priedas 2022-04-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-946/671-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-04-07 raštas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus 

reikalų ministerijos, kopija EM, Nr. 36 DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS 

TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-II-5 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-04-11 raštas AM kopija EM Nr, 39 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-

764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• Priedas: LŠTA 2022-02-04 raštas AM kopija EM Nr, 19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-

764 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS 

SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn. 

• EM 2022-04-14 raštas LŠTA, kopija AM Nr. (21.2-25 Mr)3-588 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-II-6 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. 2022-04-20_EM_Šilumos ūkio įstatymo projekto pristatymas ir aptarimas su 

socialiniais partneriais, 

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

101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, VIENUOLIKTOJO 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ef917501b9b111ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ef917501b9b111ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5007f780b70d11ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5007f780b70d11ec9f0095b4d96fd400
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220407_36_LSTA_rastas_PAGD_EM_del_BGST_pakeitimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220411_39_LSTA_rastas_AM_EM_del_GVI_projekto-1.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/02/220204_19_LSTA_rastas_AM_EM-del_GVNII_projekto-SIUNTIMUI.docx
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SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82 STRAIPSNIU 

ĮSTATYMO projekto lyginamasis variantas, 

• DERINIMO PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. 

IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, 

VIENUOLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 82 STRAIPSNIU .ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-04-12 BK kainos ir indeksai. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-12 raštas Konkurencijos tarybai Nr. 41 DĖL GALIMAI NEVIENODŲ 

KONKURENCIJOS SĄLYGŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-13 raštas AM, EM Nr. 40 DĖL SKUBIŲ PRIEMONIŲ KEIČIANT 

IMPORTUOJAMĄ IŠKASTINĮ KURĄ VIETINIAIS ATSINAUJINANČIAIS 

IŠTEKLIAIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-12 raštas VERT Nr. 43 DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 

1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-12 raštas EM, AM Nr. 42 DĖL PAGRINDIMO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 7 

STRAIPSNIO PAKEITIMUI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA rašto projektas DĖL APSIRŪPINIMO ELEKTROS GENERATORIAIS, SKIRTAIS 

CŠT VEIKLOS TĘSTINUMUI UŽTIKRINTI EKSTREMALIOS PADĖTIES METU. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-7 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-11 raštas Nr. 38 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, DĖL 

PAKLAUSIMO PERSIUNTIMO, TN: tn,   

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-8 priede pateikiama  

• LRS 2022 m. balandžio 20 d. Ekonomikos komiteto uždaro posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o Ekonomikos komiteto uždaro posėdžio dėl: „KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI „REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei 

saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“; „KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos kainos: neatidėliotinų 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220412_41_KT_Del-nevienodu-konkurencijos-sal.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220411_40_LSTA_rastas_AM_EM_del_iskastinio_kuro_keitimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220413_43_LSTA_rastas_VERT_del_SUI_pataisu_igyvendinimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220412_42_LSTA_rastas_EM_AM_del_vieso_intereso_pagrindimo.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220411_38_LSTA_rastas_PAGD_del_CMPR_saraso-1.zip
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
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priemonių galimybės ir pasirengimas kitai žiemai“; „Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų“ dokumentai TN: 

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

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

946/671-III-8-1 priedas 2022-04-19.zip). 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-9 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-04-15 raštas EM, kopija Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Nr. 44 DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 

NR. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO PRAKTIKOS, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-III-10 priede pateikiama  

• EM 2022-04-14 raštas LŠTA Nr. (22.2-24 Mr)3-589 DĖL MELIORACIJOS PROJEKTO 

DALIŲ RENGIMO, DERINIMO IR PRIDAVIMO, 

• ŽŪM 2022-03-29 raštas EM Nr. 2D-947 (12.190 E) DĖL MELIORACIJOS PROJEKTO 

DALIŲ RENGIMO, DERINIMO IR PRIDAVIMO. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-946/671-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2022-04-13 pranešimas. Vyriausybė pritarė atsinaujinančią energetiką spartinančioms 

pataisoms, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-IV-2 priede pateikiama  

• LRV 2022-04-13 pranešimas. Vyriausybė pritarė patobulintam 2022 metų valstybės 

biudžetui, TN: tn, 

o Patobulinto 2022 m. valstybės biudžeto projekto pristatymas Vyriausybei TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-IV-2-1 

priedas 2022-04-19.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-946/671-IV-3 priede pateikiama 

• APVA 2022-04-14 pranešimas. IŠRINKTI METŲ RENOVACIJOS PROJEKTO 

NUGALĖTOJAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-IV-4 priede pateikiama 

• LEA 2022-04-14 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS, TN: 

tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/220415_44_LSTA_rastas_EM_del_SUI_pataisu_igyvendinimo-VL.docx
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-atsinaujinancia-energetika-spartinancioms-pataisoms
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-patobulintam-2022-metu-valstybes-biudzetui
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-patobulintam-2022-metu-valstybes-biudzetui
https://www.apva.lt/isrinkti-metu-renovacijos-projekto-nugaletojai/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas2/
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Šio skyriaus IS-946/671-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Kvietimas į konferenciją „BIOKURO KATILINIŲ EKSPLOATAVIMAS IR 

JŲ ATITIKTIES VERTINIMAS“. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-V-2 priede pateikiama 

• ESET European Cybersecurity Day: kviečiame dalyvauti kibernetinio saugumo 

konferencijoje 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-946/671-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Penktasis Europos Sąjungos sankcijų paketas - Rusijos verslas eliminuojamas 

iš viešųjų pirkimų. 

• INFO LŠTA. Pirmadienio 2022-04-11 webinaro medžiaga LORA tinklo diegimas nuotolinė 

apskaita (tiesioginės nuorodos tekste), 

• Axioma service pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

žyma:IS-946/671-VI-1-1 priedas 2022-04-19.pdf). 

• LŠTA INFO. 2022-04-25 webinaro temos. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-15 pranešimas. ENERGETIKAI ŠVĘS NE TIK 

VELYKAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-946/671-VI-3 priede pateikiama 

• Info_LŠTA ŠT įmonių vadovų 2022-04-14 ketvirtadienio pasitarimo Apibendrinimai, 

(tiesioginės nuorodos tekste), 

o TES pristatymas „DISKUSIJA SU LR ENERGETIKOS MINISTERIJA IR LŠTA DĖL 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINANT 2021-2027 INVESTICIJŲ PROGRAMOS 2 

PRIORITETĄ (2.1 IR 2.2 UŽDAVINIAI)“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-VI-3-1 priedas 2022-04-19.pdf). 

https://www.klenergija.lt/energetikai-sves-ne-tik-velykas/
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IS-946/671-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-12 
 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18981 

 

Nauja redakcija nuo 2017-03-03: 

Nr. 1-59, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03530 

______ 
 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2017 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1-59 

redakcija) 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
________ 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS Suvestinė redakcija 

nuo 2022-04-12, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

946/671-I-1-1 priedas 2022-04-19.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b5d71f40fe7211e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/asr


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
 



 

9 

 

IS-946/671-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 2022-04-11 

 

Nr. (1.20-05E)-3-543 

   

 

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

svarstyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6,  9, 16, 17, 20, 211, 

22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483,  484, 49, 58, 59, 67, 711, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 201 straipsniu įstatymo (toliau – EEĮ projektas), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo (toliau – AIEĮ projektas), Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 3 

straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo (toliau – PŪVPAVĮ projektas), Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo 

pakeitimo įstatymo (toliau – SŽNSĮ projektas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 

Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau – TPĮ projektas) projektus (toliau kartu – 

Įstatymų projektai). 

Įstatymų projektų tikslas – sukurti palankią reguliacinę aplinką atsinaujinančių energijos 

išteklių (toliau – AEI) plėtrai. Įstatymų projektai parengti siekiant didinti galutinio elektros 

energijos suvartojimo AEI dalį, taip pat siekiant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. 

nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 159 

punkte numatytų tikslų – spartinti saulės ir vėjo elektrinių plėtrą ir 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios 

įrengtų vėjo elektrinių ir 1 GW galios saulės elektrinių. 

Atsižvelgiant į tai, EEĮ projekte siūloma tikslinti galiojančio įstatymo nuostatas, susijusias 

su leidimais veiklai elektros energetikos sektoriuje, leistinos generuoti galios viršijimu, piliečių 

energetikos bendrijų reglamentavimu, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio ir dokumentų, būtinų 

pateikti pasirašant ketinimų protokolą, reglamentavimu, taip pat nustatyti aiškesnę centralizuotą 

elektros energijos iš AEI vykdančios įmonės paskyrimo tvarką. AIEĮ projekte siūloma keisti 

nuostatas, susijusias su atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijų reglamentavimu, tobulinti 

elektros energiją gaminančių vartotojų reglamentavimą, įtvirtinti hibridinių elektrinių veiklos 

sąlygas, įtvirtinti AEI elektrinių gamybos įmokos, mokamos vietos bendruomenėms, modelį, 

tikslinti biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemų reglamentavimą. PŪVPAVĮ 

projekte siūloma aiškiai reglamentuoti atvejus, kuriais vėjo elektrinėms privaloma atlikti atrankos 

dėl poveikio aplinkai procedūras ir visos apimties poveikio aplinkai vertinimą, taip pat numatyti 

išimtis dėl saulės šviesos energijos elektrinių poveikio aplinkai vertinimo. SŽNSĮ projekte siūloma 

atsisakyti sanitarinės apsaugos zonos vėjo elektrinėms nustatymo, vietoj to AIEĮ projekte numatant 

prievolę vėjo elektrinių vystytojams vėjo elektrines statyti tam tikru atstumu nuo gyvenamosios ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0aadd151b99211ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4bjod
mailto:info@enmin.lt
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panašios paskirties pastatų. TPĮ projekte siūloma atsisakyti prievolės numatyti vėjo elektrines 

teritorijų planavimo dokumentuose.    

Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. 

Priėmus Įstatymų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Atliktas Įstatymų projektų antikorupcinis vertinimas (Antikorupcinio vertinimo pažyma 

pridedama).     

Įstatymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Įstatymų projektai buvo pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms ir kitiems subjektams. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai įvertinti, pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta ar 

atsižvelgta iš dalies, pateikti derinimo pažymoje. 

Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos pastabą dėl Įstatymų projektų atitikties  Direktyvos 

(ES) 2018/2001, Direktyvos (ES) 2019/944 ir Direktyvos 2011/92/ES nuostatoms lentelių 

pateikimo, šie dokumentai bus parengti ir pateikti vertinimui.  

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabos dėl administracinės naštos ūkio subjektams 

apskaičiavimo ataskaitų bus įvertintos ir patikslintos ataskaitos bus pateiktos derinimui darbo 

tvarka. 

Atsižvelgdami į susidariusią įtemptą geopolitinę situaciją, siekiant kuo greičiau užtikrinti 

palankias sąlygas AEI plėtrai ir mažinti importuojamos elektros energijos kiekį ir tobulinti 

galiojantį reglamentavimą, prašome Įstatymų projektus kuo skubiau įtraukti į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.  

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės 

(grupės vadovė Jūratė Pravalackaitė, tel. 8 656 76 511, el. p. jurate.pravalackaite@enmin.lt) ir 

Energetikos konkurencingumo grupės (grupės vadovas Karolis Švaikauskas, tel. 8 670 39352, el. p. 

karolis.svaikauskas@enmin.lt) specialistai:  

1. Lina Sveklaitė, vyresn. patarėja, tel. 8 602 46 479, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt (AIE 

bendrijų, atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos reglamentavimo klausimai);  

2. Elena Mačiulaitytė, vyresn. patarėja, tel. 8 602 46 369, el. p. elena.maciulaityte@enmin.lt 

(piliečių energetikos bendrijų ir kaupimo įrenginių veiklos reglamentavimo klausimai);  

3. Jevgenija Jankevič, patarėja, tel. 8 602 47 359, el. p. jevgenija.jankevic@enmin.lt 

(atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo, 

vėjo elektrinių sanitarinių zonų reglamentavimo klausimai);   

4. Aurimas Salapėta, patarėjas, tel. 8 602 46 552, el. p. aurimas.salapeta@enmin.lt (biodujų 

gamybos ir prijungimo prie dujų sistemų klausimai);  

5. Sergej Garbar, vyr. specialistas, tel. 8 602 46 324, el. p. sergej.garbar@enmin.lt 

(gaminančių vartotojų ir hibridinių elektrinių veiklos reglamentavimo klausimai). 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6,  9, 16, 17, 20, 211, 22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483, 484, 49, 

58, 59, 67, 711, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 

201, 202, 22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo, 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 

3 straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymų  projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 7 lapai. 

3. Įstatymų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 9 lapai. 

4. Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 16 lapų. 

mailto:jurate.pravalackaite@enmin.lt
mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:jevgenija.jankevic@enmin.lt
mailto:aurimas.salapeta@enmin.lt
mailto:sergej.garbar@enmin.lt
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5. EEĮ projektas, 14 lapų. 

6. EEĮ projekto lyginamasis variantas, 15 lapų. 

7. AIEĮ projektas, 12 lapų.  

8. AIEĮ projekto lyginamasis variantas, 14 lapų. 

9. PŪVPAVĮ projektas, 1 lapas.  

10. PŪVPAVĮ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

11. SŽNSĮ projektas, 1 lapas. 

12. SŽNSĮ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

13. TPĮ projektas, 1 lapas. 

14. TPĮ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.  

15. Įstatymų projektų derinimo pažyma, 149 lapai. 

 

 

 

Energetikos ministras   Dainius Kreivys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Sveklaitė, tel. 8 602 46 479, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt 

Elena Mačiulaitytė, tel. 8 602 46 369, el. p. elena.maciulaityte@enmin.lt  

Jevgenija Jankevič, tel. 8 602 47 359, el. p. jevgenija.jankevic@enmin.lt  

Aurimas Salapėta, tel. 8 602 46 552, el. p. aurimas.salapeta@enmin.lt 

Sergej Garbar, tel. 8 602 46 324, el. p. sergej.garbar@enmin.lt  

________ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6,  9, 16, 17, 20, 211, 22, 222, 23, 31, 39, 41, 482, 483, 484, 49, 58, 59, 

67, 711, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo, Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 

22, 30, 32, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 ir 203 straipsniais įstatymo, Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 3 

straipsnio, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektai ir Projektus lydinty dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-II-1-1 priedas 2022-04-19.zip). 

mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:jevgenija.jankevic@enmin.lt
mailto:aurimas.salapeta@enmin.lt
mailto:sergej.garbar@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0aadd151b99211ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4bjod
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IS-946/671-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

  

 2022-04-11               Nr.  

    

 

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. balandžio 1 d. visuomenei pristatė Infliacijos 

pasekmių sušvelninimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo paketą (toliau – Paketas). 

Siekdama įgyvendinti Paketą, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia 

skubos tvarka išvadoms gauti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių 

dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus (toliau visi kartu – 

Įstatymų projektai). 

Įstatymų projektais siekiama suvaldyti gamtinių dujų ir elektros energijos kainų šoką 

galutiniams vartotojams (buitiniams vartotojams ir nebuitiniams vartotojams (verslui) – numatoma 

galimybė iš valstybės biudžeto visiems buitiniams vartotojams kompensuoti dalį elektros energijos 

ir (ar) gamtinių dujų kainos, taip pat numatoma galimybė iš valstybės biudžeto skirti paramą 

nebuitiniams vartotojams (verslui), skirtą sumažinti dalį padidėjusių patiriamų sąnaudų dėl 

išaugusių elektros energijos ir gamtinių dujų kainų. Pažymėtina, kad buitiniams vartotojams 

numatomos kompensacijos būtų taikomos visų elektros energijos tiekėjų (nepriklausomų tiekėjų, 

visuomeninio tiekėjo, garantinio tiekėjo) buitiniams vartotojams vienodai.  

Detaliau Įstatymų projektais siūlomos priemonės, jų kaštai ir siūlomos nuostatos aptariamos 

Įstatymų projektų aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatoms. 

Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

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

 Įstatymų projektai ir jų lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Atsižvelgdami į tai, kad Įstatymų 

projektai Seime turi būti svarstomi ir priimti kartu su Vyriausybėje jau svarstomu Lietuvos 

Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymu, prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti skubos 

tvarka (per 5 darbo dienas) nuo Įstatymų projektų paskelbimo TAIS. 

 Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo 

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

patarėja Aušra Grėbliūnaitė, tel. +370 602 46 290, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt, patarėjas 

Kęstutis Šukvietis, tel. +370 602 46 543, el. p. kestutis.sukvietis@enmin.lt). 

PRIDEDAMA:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ef917501b9b111ec9f0095b4d96fd400
mailto:info@enmin.lt
mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin.lt
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1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo, 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir 

Įstatymo  papildymo 192 ir 193  straipsniais įstatymo projektas, 3 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir 

Įstatymo  papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas, 2 lapai. 

5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo 

įstatymo  projektas, 2 lapai. 

7. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo 

įstatymo  projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 

Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, 7 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Grėbliūnaitė, tel. 8 602 46 290, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt  

K. Šukvietis, tel. 8 602 46 543, el. p. kestutis.sukvietis@enmin.lt 

______ 

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 192 ir 193 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-

1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-

1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-II-2-1 priedas 2022-04-19.zip). 

mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ef917501b9b111ec9f0095b4d96fd400
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IS-946/671-II-3 priedas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4 , LT-01105 Vilnius, 
tel.  8 626 22252, el . p .  info@am.lt,  ht tps:/ /am.lrv.lt . 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

TN: tn  

 

 2022-04-08 Nr. (14)-D8 (E)-1873 

Į  Nr.  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO 

IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS 

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo 

projektas). 

Įsakymo projektas parengtas atsižvelgus į tai, kad Aplinkos ministerija įgyvendina projektą 

„Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ (toliau – EPTP 

projektas), finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės 

„Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ lėšų. EPTP projekto tikslas – sudaryti prielaidas 

kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų elektroninių 

paslaugų teikimą. EPTP projekto metu sukurta Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų 

planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinė sistema (toliau – TPS „Vartai“), kuri suteikia 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS), Teritorijų planavimo dokumentų 

registro (toliau – TPDR), Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau – TPSIS), 

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIIS) ir Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ 

paslaugų gavėjams centralizuotą prieigą prie visų su teritorijų planavimu, teritorijų planavimo 

proceso stebėsena, statyba susijusių elektroninių paslaugų. 

EPTP projektu numatoma sukurti per TPS „Vartai“ teikiamų elektroninių paslaugų „Planuoju 

teritoriją“ ir „Stebiu teritorijos planavimą“ grupes kompleksiškai pertvarkant TPDR ir TPDRIS 

elektronines paslaugas, sukuriant 11 naujų naudotojams pritaikytų elektroninių paslaugų, 

modernizuoti TPDRIS, TPSIS ir modifikuoti TPDR funkcionalumus.   

Įsakymo projekto tikslas – patikslinti TPDRIS nuostatus atsižvelgiant į EPTP projekto metu 

planuojamus modifikuoti TPDRIS funkcionalumus, pasikeitusį teisinį reguliavimą, patikslinti 

modernizuojamos TPDRIS informacinę struktūrą, suderinti integracines sąsajas su registrais, 

kadastrais ir kitomis informacinėmis sistemomis. Įsakymo projektu siūloma TPDRIS nuostatus 

išdėstyti nauja redakcija. Įsakymo projekte numatyta Įsakymo projekto įsigaliojimo data, t. y. 2022 

m. spalio 31 d. siūloma atsižvelgiant į EPTP projekto galimą įgyvendinimo terminą.  

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos 

projektų registravimo posistemėje. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5007f780b70d11ec9f0095b4d96fd400
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, Įsakymo projekto 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. 

Nutarimo projektu naujos sąvokos neapibrėžiamos.  

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (vadovas – Dainius Čergelis, mob. 8 616 98 137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) patarėja 

Aušra Balsytė (mob. 8 696 86 148, el. p. ausra.balsyte@am.lt). 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projektas, 19 lapų. 

 

 

 

Aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Balsytė, mob. 8 696 86 148, el. p. ausra.balsyte@am.lt 
. 

______ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 

m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-II-3-1 priedas 2022-04-19.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/prie-aplinkos-ministro-komandos-jungiasi-architekte-mokslu-daktare-daiva-velickaite-matusevice
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5007f780b70d11ec9f0095b4d96fd400
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IS-946/671-II-4 priedas 
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VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos persiųstu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Departamentas) raštu Nr. 9.4-716 ,,Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

pakeitimo projekto derinimo“ ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus Bendrųjų gaisrinės saugos 

taisyklių pakeitimo projektui (toliau – Projektas). 

 Iš esmės Projektu sudaroma galimybė medienos pjuvenas, skiedras, biokurą krauti ir 

laikyti didesnėse krūvose, jei šios krūvos yra nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km. 

Asociacija dar 2019-09-15 raštu Nr. 91 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių pakeitimo“ 

kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir Departamentą su prašymu atlikti pakeitimus Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklėms (toliau – taisyklės), reglamentuojant didesnių biokuro krūvų sukrovimo 

ir saugojimo galimybę šilumos tiekimo įmonių teritorijoje. Siūlyta: „Šilumos tiekimo bendrovių 

teritorijose esančiose kieto kuro aikštelėse medienos skiedros gali būti sandėliuojamos krūvomis ne 

arčiau kaip 15 m. nuo pastatų. Šių krūvų aukštis neturi viršyti 14 m., o pagrindo plotis 28 m. Kitais 

atvejais medienos skiedrų krūvų pagrindo plotis turi būti lygus dvigubam krūvos aukščiui. Prieigų 

(tarpų) tarp krūvų plotis ne siauresnis kaip 4 metrai. Saugant medienos skiedras ilgiau nei vieną 

mėnesį kartą per savaitę būtina matuoti medienos skiedrų krūvų temperatūrą.“ Šis pasiūlymas yra 

aktualus ir dabar, todėl prašome Departamento jį svarstyti. 

 Alternatyvus pasiūlymas būtų Projekto 3811 punktą išdėstyti taip:  

„3811. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras gali būti laikomi atvirose teritorijose, kurios yra 

nutolusios nuo miestų ar miestelių daugiau kaip 2 km,  arba miestų ir miestelių centralizuoto 

šilumos tiekimo bendrovių teritorijose, krūvomis ne arčiau kaip 30 15 m nuo pastatų. Šių krūvų 

aukštis neturi viršyti 14 12 m, pagrindo plotis neturi viršyti 24 m, o praeigos tarp jų turi būti  ne 

siauresnės kaip 10 4 m. Jeigu krūvos ilgis viršija 100 140 m, tokia krūva nuo kitos krūvos turi būti 

atskirta ne mažesne kaip 4 m praeiga. Papildomai turi būti numatyti šie gaisrinės saugos 

reikalavimai:  

3811.1. medienos pjuvenoms, skiedroms, biokurui laikyti skirta atvira teritorija negali būti 

užkrauta daugiau kaip 65 procentais; 

<...> 

3811.3. šalia medienos pjuvenoms, skiedroms, biokurui laikyti pritaikytos aikštelės arba ne 

didesniu kaip 2 000 metrų atstumu nuo jos turi būti ne mažesnis kaip 1 000 m3 talpos vandens 

rezervuaras ar atviras vandens telkinys, kuris galėtų būti pasitelkiamas galimam gaisrui gesinti ir 

prie kurio būtų įrengtas (12 x 12 m) privažiavimas gaisrinei technikai, arba suprojektuoti ir 

įrengti hidrantai.“ 

Argumentacija 

Pirmiausia   taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų 

nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-04-07 Nr. 36 

Į  Nr.  

    

DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO 
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teritorijoje esantys asmenys. Taisyklėse nustačius biokuro kaupimo 2 km atstumą nuo miestų ir 

miestelių, iš esmės eliminuojami šilumos tiekėjai, kurių šilumos gamybos įrenginiai bei jiems 

reikalingas kuras yra miestų ir miestelių ribose. Už miestų biokurą krauna ir sandėliuoja tik biokuro 

tiekėjai, bet ne biokuro vartotojai – šilumos tiekėjai. Todėl turėtų būti lygios galimybės visiems 

rinkos dalyviams pasinaudoti išimtimi, kraunant ir kaupiant didesnes biokuro krūvas jų teritorijų 

aikštelėse nei reglamentuota taisyklių 381 punkte. 

Antra, centralizuoto šilumos tiekimo bendrovių teritorijose nuolatos budi personalas, kuris 

prevenciškai gali užtikrinti saugų biokuro laikymą ir greitą reakciją, įvykus incidentui. Be to, 

Asociacija siūlė kaip kompensacinę priemonę bendrovių teritorijoje numatyti kartą per savaitę 

matuoti medienos skiedrų krūvų temperatūrą. Šios kompensacinės priemonės Projekte nėra, todėl 

siūlytina ją tam tikrais atvejais įtraukti. Papildomai galima įtraukti ir kitas kompensacines 

priemones: nepertraukiamas vaizdo ir termovizinis stebėjimas, žaibosauga, teritorijos aptvėrimas ir 

perimetro apsauga, hidrantų įrengimas, pirminių gaisro gesinimo priemonių (žarnos, švirkštai, 

gesintuvai ir pan.) buvimas biokuro sandėliavimo vietose. 

Trečia, abejotina, ar galima medienos pjuvenas laikyti krūvose vienodų gabaritų kaip 

biokurą (medžio skiedrą). Asociacijos 2019-09-15 rašte Nr. 91 buvo pateikta, kad tiek užsienio 

praktika, tiek Vilnius Tech universiteto Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedros doc. dr. 

Ritoldo Šukio vertinimu, vienodų reikalavimų taikymas medienos pjuvenų saugojimui (kaip ir 

medienos skiedros) nėra visiškai teisinga, nes nedidelio drėgnio medienos skiedros gaisrinės saugos 

požiūriu yra saugesnės už pjuvenas. Užsienio šalių praktikoje didžiausias pjuvenų krūvos aukštis 

yra 6 m, o plotis – 12 m. Todėl būtina detaliai įvertinti pjuvenų ir skiedrų skirtumus savaiminio 

užsidegimo aspektu. Visa informacija pateikta jau minėtame Asociacijos rašte. 

Ketvirta. Projekto 3811.1 punkte nurodyta, kad atvira teritorija negali būti užkrauta 

daugiau kaip 65 procentais. Nesuprantama, kas apriboja atvirą teritoriją ir kaip reiktų įvertinti 

(apskaičiuoti) ar atvira teritorija, kuri neturi aiškių nustatytų ribų, užkrauta 65 ar kitokiu procentu. 

Reikalingas šio reikalavimo detalizavimas. 

Papildomai šilumos tiekimo bendrovės siūlo papildyti Projekto punktus 381 ir 3812 taip: 

„381. Medienos pjuvenos, skiedros, biokuras miestuose ar miesteliuose gali būti laikomi kuro 

aikštelėse ar atvirose teritorijose krūvomis, ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, išskyrus šalia 

katilinės biokuro sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse laikomą biokurą. Šių 

krūvų aukštis neturi viršyti 8 m, krūvų pagrindo plotis neturi viršyti 12 m, o praeigos tarp jų turi 

būti ne siauresnės kaip 4 m. 

<...> 

 3812. Atliekant krovos darbus leidžiama medienos pjuvenas, skiedras, biokurą laikinai, bet ne 

ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, laikyti ne didesnėse kaip 2 000 m2 uostų ir geležinkelių krovos 

aikštelėse, šalia katilinės biokuro sandėlio suprojektuotose ir įrengtose kuro aikštelėse. Šių 

medienos pjuvenų, skiedrų, biokuro krūvų aukštis negali būti didesnis kaip 8 m.“    

 Siūlomas pakeitimas susijęs su tuo, kad praktikoje yra situacija, kai katilinė ribojasi su 

atvira biokuro sandėliavimo aikštele (užtikrinančia laikiną dviejų parų biokuro rezervą). Atvira 

biokuro sandėliavimo aikštelė nuo katilinės pastato yra atskirta priešgaisrine siena (ekranu). Yra 

atlikta techninio projekto  bendroji ekspertizė. Projektas įvykdytas, gauti statybos užbaigimo 

dokumentai. Atlikdamas planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyrius nustatė neatitiktį bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams – biokuras 

sandėliuojamas kietojo kuro aikštelėse krūvomis arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių (teisinis 

pagrindas – taisyklių p. 381), taip pat nurodė, kad taisyklių p.381 nenumato išlygų punkto taikymui 

dėl minimalaus biokuro kiekio ir (ar) laikino sandėliavimo. 

Asociacija tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Departamentu, kad būtų užtikrinti 

visi gaisrinės saugos reikalavimai, o tuo pačiu sudarytos galimybės šilumos tiekimo bendrovėms 

savo teritorijoje saugiai kaupti ir saugoti biokurą didesnės apimties krūvose nei, tai galima daryti 

šiuo metu, vadovaujantis taisyklių reikalavimais. Primintina, kad iš anksto įsigytas ir įmonės 

teritorijoje saugomas biokuras ne tik užtikrina apie 30 proc. žemesnę jo įsigijimo kainą, bet ir 

garantuoja patikimą šilumos gamybą šiais neprognozuojamais energetinės krizės laikais.  
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Asociacijos prezidentas  dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

 
 

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-946/671-II-5 priedas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 2022-04-14 

Į 2022-04-11 

 

Nr. (21.2-25 Mr)3-588 

Nr. 39 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsakydama į Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos 2022 m. balandžio 11 d. raštą Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto derinimo“, 

informuoja, kad Energetikos ministerija savo poziciją šiuo klausimu Aplinkos ministerijai pateikė 

2022 m. balandžio 8 d. raštu Nr. (21.2-25Mr)3-532 „Dėl išvados Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektams teikimo“, kuriuo dar kartą pažymėjo, kad 

teikiamame Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte 

nesprendžiamas apsirūpinimo geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti klausimas, kuris ne 

sykį su Aplinkos ministerija buvo aptariamas tiek raštu, tiek bendrų pasitarimų metu. 

 Tuo pačiu, Energetikos ministerija, atkreipė Aplinkos ministerijos dėmesį, kad 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte nėra 

įvertintos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. liepos 7 d. raštu Nr. 4-01-

5263 „Antikorupcinio vertinimo išvada dėl karšto vandens tiekimo ir atsiskaitymo už jį būdų 

teisinio reglamentavimo“ (toliau – STT išvada) pateiktos rekomendacijos, ir teikiamas teisinis 

reglamentavimas neužtikrina vartotojams galimybės pirkti geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo be tarpininkų. 

Įvertinant tai, kad Aplinkos ministerijos parengtas Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimo įstatymo projektas nesprendžia aukščiau minėtos galimybės vartotojams 

apsirūpinti geriamuoju vandeniu karštam vandeniui ruošti, Energetikos ministerija pasiūlė Aplinkos 

ministerijai papildyti Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą 

ir jame nustatyti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei daugiabučių namų butų ir kitų 

patalpų savininkų santykius, teises ir pareigas, atsirandančius naudojant geriamąjį vandenį karštam 

vandeniui ruošti, kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai pagal Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo nuostatas pasirenka 2-ajį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir perka 

geriamąjį vandenį iš geriamojo vandens tiekėjo, o šilumą jam pašildyti iš šilumos tiekėjo.   

Energetikos ministerija siūlo Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo 

įstatymo projekte nustatyti, kad: 

- Visas į pastatą tiekiamas geriamasis vanduo ir geriamasis vanduo kaštam vandeniui ruošti 

būtų suprantamas kaip viena prekė – geriamasis vanduo ir jam būtų taikoma vieninga apsirūpinimo, 

naudojimo, apskaitos bei atsikaitymo tvarka.  

- Vartotojai už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito tiesiogiai su geriamojo 

vandens tiekėju (be tarpininko).  
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- Jeigu vartotojas nesudaro rašytinės sutarties, sutartis laikoma sudaryta pagal Geriamojo 

vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas.  

- Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo įrengto 

prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba 

jis sugedęs, – pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintas 

normas.  

- Vartotojams parduodamo geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose 

esančių atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu vandens apskaitos prietaisų 

nėra, skaičiuojama pagal Tarybos nustatytas normas.  

- Vandens apskaitos prietaisus įrengia ir prižiūri geriamojo vandens tiekėjas. 

- Į vartotojo mokėjimus už geriamąjį vandenį, įskaičiuojamas nepaskirstytas geriamojo 

vandens kiekis, suvartotas karštam vandeniui ruošti, kuris gali būti paskirstomas ir(ar) išdalijamas 

vartotojams apmokėti Tarybos nustatyta tvarka. 

- Su nepaskirstytu geriamojo vandens kiekiu, suvartotu karštam vandeniui ruošti, 

vartotojams priskiriamas apmokėti tik tuo atveju, jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų 

tvarkytojas įrodo, kad geriamojo vandens nuostoliai susidaro dėl butų savininkų kaltės.  

Energetikos ministerijos siūlomas teisinis reglamentavimas įgyvendintų STT išvados 

rekomendacijas, užtikrintų vartotojams galimybę apsirūpinti karštu vandeniu perkant tiesiogiai iš 

viešąją paslaugą teikiančių subjektų, t.y. šilumą perkant iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį 

perkant tiesiogiai iš geriamojo vandens tiekėjo, be tarpininkų, kas užtikrintų asmenų teisę gauti 

teikiamas viešąsias paslaugas mažiausiomis kainomis, nedidinant apsirūpinimo geriamuoju 

vandeniu kaštų. 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dzermeikienė, +370 658 42 175 el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 
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IS-946/671-II-6 priedas 

 

LŠTA INFO. 2022-04-20_EM_Šilumos ūkio įstatymo projekto pristatymas ir aptarimas su 

socialiniais partneriais 

 

Kvietimas_2022-04-20_EM_Šilumos ūkio įstatymo projekto pristatymas ir aptarimas su socialiniais 

partneriais 

 

Kaip jau informavome š.m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 13 val. Energetikos ministerija kviečia į 

susitikimą kuriame bus pristatomas atnaujintas Šilumos ūkio įstatymo projektas, pakoreguotas 

įvertintus suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir pasiūlymus sausio mėn. vykusių viešųjų 

konsultacijų metu. 

Pridedamas atnaujintas įstatymo projektas (tai negalutinė redakcija, pridedamas preliminarus 

projektas konstruktyvesnės diskusijos tikslais) ir preliminari gautų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo 

pažyma. 

Į susitikimą kviečiami Šilumos Tarybos nariai ir kiti socialiniai partneriai. 

Kviečiame dalyvauti! 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 
 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

______ 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-viesam-svarstymui-teikia-silumos-ukio-istatymo-pakeitimus
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-viesam-svarstymui-teikia-silumos-ukio-istatymo-pakeitimus
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRiNjYwYTItY2M0Yi00NjUxLWExYTUtMWQ5Njg3YmFlYzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=a7c75715-9843-4574-87c4-05756a3f2ded&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_NGRiNjYwYTItY2M0Yi00NjUxLWExYTUtMWQ5Njg3YmFlYzdj@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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Projekto 

lyginamasis variantas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 

35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, VIENUOLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 82 STRAIPSNIU  

ĮSTATYMAS 

 

2022  m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

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

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“. 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

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

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

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

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

karšto vandens individualaus suvartojimo apskaitos prietaisų įrengimas bei eksploatacija 

vartojimo vietoje, arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus 

energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius energijos išteklius) geriamajam 

vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

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

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

nepanaudota šilumos energija. pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų 

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

nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.“ 

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

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

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

vandens vartotojams ir individualiai suvartoto karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, 

eksploatacija, duomenų surinkimas, sąskaitų išrašymas ir mokesčių surinkimas.“ 

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

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

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

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

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

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

gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.   

Šilumos kintamosios dalies bazinis pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų 

lygio dalis, nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo 

koreguojama ne dažniau, kaip kas mėnesį ir ne rečiau, kaip kasmet pagal Tarybos patvirtintą 

Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

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

antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį 

metams. 

 Šilumos pastoviosios dalies bazinis pajamų lygis – pastovi šilumos bazinio 

pajamų lygio dalis, nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos 

gamintojo koreguojama kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo 

metodiką.“ 

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

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

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis  

reglamentuotos vidutinės vidaus patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal statybos 

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

baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas, esant tinkamoms 

techninėms sąlygoms ir jeigu yra pastato parengties šildymo sezonui aktas, užtikrina 

galimybę vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą individualiai.“ 

7. Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

turimuose šilumos gamybos įrenginiuose ir (ar) superkamo iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

pagal aukciono dalyvių pasiūlytą kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, ir (ar) 

šilumos gamybos pajėgumų, nustatymo aukciono aukcionų būdu sistema.“ 

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

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

kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos 

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

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

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

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

apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

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

sudarytas iš pastoviosios dalies bazinio pajamų lygio ir kintamosios dalies bazinio pajamų 

lygio, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

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

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

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

šilumos kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 

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

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

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

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

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

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

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

tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir 

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“ 

12. Papildyti 2 straipsnį 501 dalimi:  

„501. Šilumos ūkio valdymo perdavimas – viso šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės 

perdavimas asmeniui koncesijos sutartimi.“ 

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

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

dedamųjų dalių, mokamų euro centais už kilovatvalandę.“ 

14. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 55 dalį: 
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55. Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas asmeniui 

nuomos, koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pagrindu. 

15. Papildyti 2 straipsnį 57 dalimi: 

„57. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos koncesijų įstatyme.“  

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

 1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos 

ūkio specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės 

teritorijoje yra įgyvendinami Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, 

Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai tikslai ir (arba) 

pažangos uždaviniai ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotos šilumos ūkio priemonės. 

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

įstatymo ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 

taisykles. 

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

vartotojams mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo 

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

apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis 

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

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

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu,. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos 

esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai 

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

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

įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą ir palyginti juos su energijos efektyvumo 

didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius, įvertinant techninių 

sprendinių ekonominį efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo galimybes, juos palyginant su 

energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. 

4. Šilumos specialiajame plane nustatoma: 

1) centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo priemonės, jų 

įgyvendinimo terminai, lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai; 

2) centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos įrenginių modernizavimo ar naujų 

diegimo poreikis ir jų diegimo teritorijos; 

3) esamos ir planuojamos naujos centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų teritorijos 

ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų 

alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos 

vartotojų šilumos poreikiai; 

4) veiksmingos priemonės centralizuotai tiekiamos šilumos patikimumo didinimui, 

paslaugų kokybės gerinimui ir sistemos optimizavimui; 

5) veiksmingos priemonės šilumos suvartojimo paklausos mažinimui, diegiant 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 



 

31 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo pirmumo principą; 

 6) potencialūs atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo į 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemą priemonės. 

 45. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje 

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

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

negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. 

Elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje 

savivaldybės teritorijoje.  

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

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo 

technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo 

pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne 

vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo.  

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

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

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

planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek neprieštarauja šioms priemonėms. 

8. Nauji šilumos gamybos pajėgumai gali būti plėtojami investuotojo iniciatyva ir verslo 

rizika arba, kai savivaldybės administracija skelbia konkursą naujiems šilumos gamybos 

pajėgumams įrengti. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkursas organizuojamas 

pagal Energetikos ministerijos nustatytas naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros konkurso 

organizavimo sąlygas, kuriose turi būti numatytas prioritetas efektyvumą didinančioms 

technologijoms, tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams. Savivaldybės administracija užtikrina, kad organizuojant naujų šilumos 

gamybos pajėgumų plėtros konkursą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

technologinio neutralumo, skaidrumo principų. Naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros 

sąlygų projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiamos viešos 

konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Atlikus konsultacijas naujų šilumos gamybos 

pajėgumų plėtros konkurso sąlygų projektas teikiamas derinti Tarybai. Naujų šilumos 

gamybos pajėgumų, įrengtų laimėjus konkursą, šilumos gamybos kaina įvertinama nustatant 

bazinį šilumos pajamų lygį.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 82 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 

„82 straipsnis.  Šilumos ūkio plėtros investicinis planas 

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

vadovaudamasis Šilumos ūkio specialiojo plano tikslais ir priemonėmis, ne rečiau kaip kas 

trejus metus iki einamųjų metų spalio 1 dienos, parengia ir atitinkamos savivaldybės 

administracijai pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros investicinį 

planą.  

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros investiciniame plane nurodoma: 

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

zonos; 

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

3) energijos išteklių poreikių prognozės; 

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

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

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 



 

32 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

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

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

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

efektyvesnės kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  

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

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

ilgalaikėje perspektyvoje.  

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

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas ketverius metus privalo įvertinti 

galimybę panaudoti centralizuoto šilumos energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo 

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

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

nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

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

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros investicinį planą. 

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

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

5. Šilumos ūkio plėtros investiciniai planai derinami su šilumos tiekimo įmonės 

valdyba ir su savivaldybės administracijos direktoriumi. 

6. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

investicinio plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais šilumos tiekimo 

sistemos naudotojais ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

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

plėtros investiciniame plane įvertinti investavimo poreikiai atitinka Šilumos ūkio specialiojo 

plano tikslus ir priemones. Savivaldybės administracijos prašymu šilumos tiekėjas privalo 

koreguoti savo dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros investicinį planą, jeigu jis 

nesuderintas su Šilumos ūkio specialiuoju planu.  

8. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

investicinio plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir viešai savivaldybės interneto 

svetainėje paskelbia gautus rezultatus.“ 

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

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

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

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

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

vykdyti šilumos tiekimo veiklos, savivaldybė, užtikrindama saugų, patikimą ir 

nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, parenka naują šilumos tiekimo įmonę ir šio 

įstatymo vienuoliktojo skirsnio nustatyta tvarka perduoda jai šilumos ūkio ar jo dalies 

valdymą.“    

 

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

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

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

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo 

šiluma sistemoje atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant 
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atliekas, superka ne šilumos aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip šilumos tiekėjo 

Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuota didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. 

Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, 

prognozuojamas šilumos kiekis ir (ar) šilumos gamybos pajėgumai,  reikalingas reikalingi 

šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, nustatomi, gaminamas gaminami, ir (ar) superkamas 

superkami šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, ir 

(ar) nustatomi šilumos gamybos pajėgumai, atitinkanti atitinkantys kokybės, tiekimo 

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

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

šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti 

šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, gali nustatyti skirtingas šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo sąlygas atskirose šilumos tiekimo sistemose, tačiau privalo atsižvelgti į 

veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus, efektyvių ir būtinų šilumos gamintojų 

ilgalaikį ekonominį gyvybingumą Šilumos ūkio plėtros investicinio plano galiojimo 

laikotarpiu bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis šiuo laikotarpiu.“ 

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

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

gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar 

modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius 

įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės 

dotacija ar subsidija, kuri yra didesnė, negu 10 procentų turto vertės. Šiuo atveju 

nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 

nustatyta tvarka taikoma 5 metus po šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo.“  

 

7 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas 

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

 „1. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais 

šilumos gamybos įrenginiais gaminamos šilumos kiekis ir (ar) šilumos gamybos pajėgumai 

nustatomas nustatomi šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, 

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

palaiko ir administruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą ir šilumos aukciono 

informacinę sistemą. Šilumos aukciono reglamentą, kuris nustato šilumos aukciono procedūrinius 

reikalavimus, energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu tvirtina Taryba.“ 

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

 2. Šilumos tiekėjai Tarybos nustatyta tvarka pateikia energijos išteklių biržos 

operatoriui prognozuojamą gaminti ir (ar) supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų 

poreikiams patenkinti, ir kitą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše numatytą 

informaciją. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai dalyvauja energijos išteklių 

biržos operatoriaus organizuojamame šilumos aukcione ir teikia pasiūlymus dėl šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo ir (ar) šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo, ir, laimėję šilumos aukcioną, 

atsižvelgdami į aukciono rezultatus ir į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, gamina ir (ar) 

parduoda šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį ir (ar) šilumos 

gamybos pajėgumus, kurie nebuvo įsigytas įsigyti šilumos aukciono būdu, šilumos tiekėjas 

gamina ir (ar) užtikrina turimais šilumos gamybos įrenginiais.“ 

 

8 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

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

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

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

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

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

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

9 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

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

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

suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, Daugiabučio namo 

vartotojams karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas 

vykdomas pagal šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–pardavimo 

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

šilumos tiekėju, karštas vanduo tiekiamas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–

pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas. Jeigu vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis 

vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, vartotojai su 

atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį 

vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio namo Nupirkto nupirkto 

geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, 

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

Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo 

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

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

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

normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose 

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

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

tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nepaskirstytasis karšto vandens 

kiekis paskirstomas vartotojams apmokėti pagal Tarybos nustatytą tvarką. Nustatant 

mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti 

priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo 

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

vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo 

vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.“  

  

10 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas   

Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 

„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

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

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

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

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

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

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

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

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

savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise 
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priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir, esant šilumos 

punktų įrenginių remonto poreikiui, informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar 

trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę 

būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, 

sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo 

objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) 

sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų 

jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų 

administratorius. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas, 

butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar bendrojo 

naudojimo objektų administratorius privalo pateikti  pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus, numatytus Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai yra neatskiriama daugiabučio namo 

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

sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu 

reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. 

Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali 

pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines 

priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų 

administratorius ir (ar) šilumos tiekėjas 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. Šilumos punktų įrenginių remonto darbų atlikimo sąlygos turi būti 

nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo su vartotojais sudaromose šilumos ir (ar) 

karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse bei trečiųjų asmenų ir namo butų ir kitų 

patalpų savininkų ar jų įgalioto asmens sudarytose sutartyse. 

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį 

šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir 

karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo 

metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos ataskaitas pastato savininkui 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. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) rengia pasiūlymus dėl šilumos 

energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir teikia juos pastato savininkui ir daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Pastato savininkas ir (ar) daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojas nustato būtinas priemones dėl privalomųjų 

reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo didinimui 

užtikrinti. Šioms priemonėms užtikrinti gali būti panaudojamos namo bendraturčių 

kaupiamosios lėšos. Taryba, vykdydama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

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

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pateiktas ataskaitas, nustatytų priemonių dėl privalomųjų 
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reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo didinimui 

užtikrinti pagrįstumą ir vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą pastato 

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

nustatytas sankcijas šiame įstatyme numatytais atvejais, išskyrus kai nustatytų priemonių 

vykdymui nebuvo gautas gyventojų pritarimas dėl reikalingų veiksmų atlikimo ir 

finansavimo. 

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

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

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

priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

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

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

naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir 

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

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

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

proceso dalyvių sprendžia Taryba. 

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

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

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

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

vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos atskirai.  

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

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

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

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

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

dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos 

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

patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus nustatytiems reikalavimams įpareigoja pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus reikalavimų 

neatitikimus. Už Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos šiame 

įstatyme numatytais atvejais, išskyrus kai įpareigojimų vykdymui nebuvo gautas gyventojų 

pritarimas dėl reikalingų veiksmų atlikimo ir finansavimo. 

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

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

vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Kol šalys sudaro individualias  

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

sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius reglamentuoja šilumos pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos ir karšto vandens pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos, kurias tvirtina Vyriausybės įgaliota 

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

vandens sistemos prižiūrėtojas, šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis ir 

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

 

11 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

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

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

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

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą 

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

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

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

karšto vandens kainos dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

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

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

mėnesio 25 5 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas 

šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito einamojo 

mėnesio pirmos dienos.“ 

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

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

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

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

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

jo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų 

teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

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

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

tvarka. 

6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių išteklių 

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

kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto svetainėje, taip pat, jeigu 

šilumos vartotojai pageidauja, papildomai nurodoma vartotojams išrašomose teikiamose sąskaitose 

(mokėjimo pranešimuose).“ 

 

12 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

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

reikalavimai 

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

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 

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

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio namo 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos pertvarkymas atnaujinimas (modernizavimas) pagal 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus, 

įgyvendinamas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo ir turi gali būti 

remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

3. Daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą 

organizuoja pastato savininkai ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas. Šilumos tiekėjas, remdamasis atitinkamos kategorijos pastatų šilumos suvartojimo 

analize,  informuoja pastato savininkus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojus bei Tarybą apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius namus.  

4. Daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikties daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams įgyvendinimą 

kontroliuoja Taryba. Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų, priima sprendimą, įpareigojantį vykdyti daugiabučio namo šildymo 

ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimą (modernizavimą) ir apie jį informuoja 
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daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir šilumos tiekėją. Šiuo atveju 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistemos atnaujinimo (modernizavimo) priimti nereikia. Sprendimas atlikti 

daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimą (modernizavimą) turi 

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

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas per Tarybos nustatytą terminą 

neatlieka daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimo 

(modernizavimo),  daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimą 

(modernizavimą) gali atlikti šilumos tiekėjas Tarybos nustatyta tvarka. 

5. Ginčus tarp daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ir šilumos tiekėjo dėl pastato 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atitikties daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos privalomiesiems reikalavimams užtikrinimo sprendžia Taryba.“ 

 

13 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

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

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

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

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

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

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

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

pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

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

bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

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

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, išmontuoti šilumos punkto 

įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui, netaikant šio 

straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių keitimas yra numatytas 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane arba įgyvendinant Klimato 

kaitos programos daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimo projektą, šių įrenginių vietoje sumontuojant daugiabučio namo butų ir 

patalpų savininkų nuosavybės teise valdomus šilumos punkto įrenginius.“ 

 

14 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

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

„5) derinti su licenciją išdavusia institucija   šilumos tiekimo įmonės valdyba  ar kitu 

valdymo organu valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir šilumos tiekimo įmonės 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai šilumos tiekimo įmonės valdybai ar kitam valdymo 

organui ir savivaldybės institucijai informaciją apie jų vykdymą;“  

 

15 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„32 straipsnis. Šilumos kainodara 

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

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

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

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

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

vandens tiekėjo būtinomis pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens 

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

apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą 

ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. 

Minėtoms sąnaudoms taikomos pagrįstos veiklos bendrojo efektyvumo užduotys 

reguliaciniam laikotarpiui, nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu Lyginamosios 

analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto 

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

šilumos ir (ar) karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su 

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

taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjui 

gaminant šilumos ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle, taikoma Tarybos 

patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika. 

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

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

Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, įsigydami elektros ir 

(ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokurą, privalo įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų 

biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Jeigu biokuras ir (ar) 

gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų 

ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kuro 

sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą  neribojamas. Kitų biokuro rūšių, 

kuriomis neprekiaujama biržoje, arba, jeigu buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) 

karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

reikalavimų ir reikalavimo įsigyti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos, įsigijimo sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas pagal 

vidutinę metinę biokuro biržos kainą, vidutinę metinę biokuro kainą arba vidutinę metinę gamtinių 

dujų biržos kainą, arba vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos 

miško kirtimo liekanos, kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka nustato Taryba. 

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

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

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

tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

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

šio straipsnio 17 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka. 

5. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos 

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

institucija. 

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

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

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio teikia Tarybai ir savivaldybės 

institucijai šilumos bazinio pajamų lygio projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų teikia Tarybai pagrįstas pastabas dėl šilumos bazinio pajamų lygio 

projekto. Taryba, per 30 kalendorinių dienų išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą ir gautas savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 kalendorinių dienų jų 

negavusi, per 15 darbo dienų nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka.  

7. Taryba ir savivaldybių tarybos, nustatydamos šilumos bazinį pajamų lygį, skatina 

šilumos tiekėjus trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti šilumos gamybos, tiekimo ir 

vartojimo efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo saugumą, inovacijas ir atlikti su pagrindine 
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veikla susijusius mokslinius tyrimus. Dalyvauti nustatant šilumos bazinį pajamų lygį 

kviečiamos šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. 

8. Savivaldybių tarybos nustato: 

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

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

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

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

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

nurodytą terminą nenustato šilumos metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos bazinio 

pajamų lygio galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų lygį; 

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

kasmet koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. 

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

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

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

taryba. 

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

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

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

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše 

nustatyta tvarka Tarybos atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu 

nustatoma, kad šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas yra nepakankamas arba nustatoma 

didesnė nei leistina investicijų grąža. Taryba kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų 

šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą, pagal Šilumos kainų nustatymo metodikoje 

nustatytus kriterijus, siekdama įsitikinti, kad šilumos metiniai pajamų lygiai apskaičiuoti ir 

nustatyti pagal šio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas. 

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

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

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia koreguotų šilumos bazinių 

pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybei, o šio straipsnio 10 dalyje numatytu 

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

kalendorinių dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, 

kad savivaldybės taryba laiku nenustatė šilumos metinio pajamų lygio šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai 

per 30 kalendorinių dienų nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

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

realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ir atitinkantys šio straipsnio 

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

metinio pajamų lygio nustatymo. Taryba nurodo savivaldybės tarybai esamus šilumos 

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

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės tarybai nepašalinus nurodytų 

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

vienašališkai per 30 kalendorinių dienų nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

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

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius skelbia savo interneto svetainėje. 

 14. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos metinis pajamų lygis galioja ne 

ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos, išskyrus kai naujas pajamų lygis 

nenustatomas šio įstatymo 32 straipsnyje numatytais terminais. Tarybos vienašališkai 

nustatyti laikini šilumos metiniai pajamų lygiai galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti 
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neatitikimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos, išskyrus kai naujas 

pajamų lygis nenustatomas šio įstatymo 32 straipsnyje numatytais terminais. Nenustačius 

naujo šilumos metinio pajamų lygio šio įstatymo 32 straipsnyje numatytais terminais, 

galiojantis pajamų lygis taikomas iki Savivaldybės tarybos ar Tarybos sprendimo dėl šilumos  

metinio pajamų lygio nustatymo įsigaliojimo. 

15. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, skundus 

dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio 

pajamų lygio ne teismo tvarka nagrinėja Taryba. Skundas dėl savivaldybės tarybos 

sprendimo, nustatančio šilumos bazinio pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį 

šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas 

per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau 

kaip 10 GWh šilumos per metus, kreipimasis į Tarybą nepanaikina jo teisės kreiptis į teismą. 

Šioje dalyje nurodyti skundai nagrinėjami pagal Tarybos patvirtintas skundų dėl 

savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų 

lygio nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus šioje dalyje nurodytus 

skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos 

metinio pajamų lygio, įsigalioja nuo Tarybos sprendime nurodytos datos ir turi būti 

privalomai vykdomi. 

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

vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos 

tiekimo sistemas, teikia bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos 

metinį pajamų lygį  nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų 

lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 6, 8, 10, 11, 12, 14 ir 19 dalyse numatyta 

šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

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

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką ir, jeigu šilumos ir elektros energija yra 

gaminama bendrame technologiniame cikle, pagal Tarybos patvirtintą Kogeneracinių 

jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką. Šiuo atveju nustatant 

šilumos gamybos metinį pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 6, 8, 9, 10, 11, 12 

ir 14 dalyse numatyta šilumos pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

šioje procedūroje nedalyvauja. 

18. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens 

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

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) 

pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 

kalendorinių dienų jų negavusi, nustato karšto vandens kainos dedamąsias Karšto vandens 

kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto 

vandens kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio 

daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris 

tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias 

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

metodiką ir suderinęs su Taryba. Ginčus ir skundus dėl karšto vandens kainos dedamųjų 

nustatymo teisėtumo nagrinėja Taryba. 

19. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, kuris turi 

padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos pajamų lygį 

nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės administracija. Jeigu nėra nustatytas kitas 
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šilumos pajamų lygis, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito 

šilumos kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 

20. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 

metodika, ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui nustato 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius 

tarifus. 

21. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į naudojamo kuro ir pirktos elektros energijos 

kainų pokyčius, gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas mėnesį. 

22. Savivaldybės kontroliuoja, ar šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko 

šilumos ir karšto vandens kainas. Savivaldybės, nustačiusios šilumos tiekimo įmonių, 

realizuojančių ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus neatitikimus, kreipiasi į Tarybą dėl 

šilumos tiekimo įmonės patikrinimo, neatitikimo nustatymo ir atsakomybės įstatymų 

nustatyta tvarka taikymo.“ 

 

 16 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas 

 Papildyti 34 straipsnį 21 dalimi: 

 „21. Jei šilumos tiekėjas ir (ar) šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas 

nepriklausomas šilumos gamintojas gamina šilumą bendrame technologiniame cikle, kurio 

metu vykdomos ir kitos ekonominės veiklos bei teikiamos antrinės paslaugos (elektros 

energijos gamyba ir(ar) atliekų tvarkymo paslauga), jis privalo atskirai tvarkyti sąnaudų 

apskaitą pagal kiekvieną vykdomą ekonominę veiklą atskirai.“  

 

17 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami  Investicijos derinamos su savivaldybės taryba jos  

administracija Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijai atsisakius derinti 

šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, investicijas, ir 

nepateikus atsisakymo pagrindimo, tokios investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su 

Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant 

investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.“ 

 

18 straipsnis. Vienuoliktojo skirsnio pakeitimas 

Pakeisti vienuoliktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS ŪKIO AR JO DALIES VALDYMO PERDAVIMAS“. 

 

19 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„36 straipsnis. Sutarčių rengimas Koncesijos suteikimas, koncesijos sutarties sudarymas 

1. Savivaldybės institucija užtikrina rengiamų sutarčių dėl šilumos ūkio ar jo dalies valdymo 

perdavimo viešą svarstymą koncesiją dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo suteikia ir 

koncesijos dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartį sudaro, vadovaudamasi Koncesijų 

įstatymu. 

2. Sudarydama valdymo perdavimo sutartis, savivaldybė Savivaldybės institucija, 

planuodama koncesijas ir rengdama koncesijos dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo 

dokumentus, atsižvelgia į energetikos ministro išvadas Nacionalinėje energetinės 

nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje  nustatytas 

strategines kryptis, tikslus, uždavinius ir įgyvendinimo priemones.“ 

 

20 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas 
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Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„37 straipsnis. Reikalavimai valdymą perėmusiam subjektui asmeniui, savivaldybės 

institucijai ir Tarybai  

1. Valdymą Šilumos ūkio valdymą perėmęs subjektas asmuo pirkimus vykdo pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą. 

2. Taryba ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo prižiūrėti ir 

kontroliuoti šilumos ūkio valdymą perėmusių subjektų asmenų kainodarą. 

3. Pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė 

negali būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu.  

43. Pasibaigus šilumos ūkio valdymo perdavimo laikotarpiui, šilumos ūkio valdymą 

perėmusiam subjektui asmeniui draudžiama kartu su grąžinamu turto valdymu perduoti 

neįvykdytus finansinius įsipareigojimus ar kitas šio subjekto asmens neįvykdytas prievoles, 

susijusias su grąžinamu turto valdymu. 

5. Valdymo perdavimo sutartyje nurodomas valdymą perėmusio subjekto investicijų į turtą, 

kurio valdymas buvo perduotas, dydis per valdymo laikotarpį. Jis yra apskaičiuojamas kaip šio turto 

vertės padidėjimas per valdymo laikotarpį, pridedant sutartimi perduotus su šiuo turtu susijusius 

finansinius įsipareigojimus, kuriuos pagal šią sutartį turėjo apmokėti valdymą perėmęs subjektas, ir 

neatsižvelgiant į turto vertės padidėjimą dėl jo indeksavimo valdymo perdavimo laikotarpiu. 

64. Reorganizuojant savivaldybių institucijų valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant 

dalį savivaldybių institucijų valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės savivaldybių 

institucijos užtikrina, kad jų valdomoms įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos perdavimo 

tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 

30 procentų šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų 

kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į 

savivaldybių institucijų valdomų šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų 

visuotiniame akcininkų susirinkime.“ 

 

21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių institucijų su asmenimis sudarytos nuomos, 

koncesijos ar kitos sutartys dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo galioja iki šių sutarčių galiojimo 

termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokios sutartys nutraukiamos, pripažįstamos 

negaliojančiomis ar pasibaigia anksčiau sutartyse nustatytų terminų teisės aktuose ir (ar) tokiose 

sutartyse nustatytais pagrindais ir sąlygomis. Po šio įstatymo įsigaliojimo iki tol galiojusios sutartys 

negali būti pratęsiamos. 

4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais, savivaldybių sprendimais ir (ar) 

ūkio subjektų įstatuose nustatyta tvarka nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) 

galioja iki Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir 

(ar) ūkio subjektų sprendimuose nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų 

dedamųjų) perskaičiavimo metu šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos į 

šilumos pastoviosios ir kintamosios dalių pajamų lygius šio įstatymo 32 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 
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DERINIMO PAŽYMA 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ, VIENUOLIKTOJO 

SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82 STRAIPSNIU  

ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

KAINODARA 

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį 

išdėstyti taip: 

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis 

sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“. 

 

Būsto rūmai 

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

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir 

kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“. Palikti „mažiausiomis sąnaudomis“ – nes 

valstybės politika yra viską pirkti ir gaminti mažiausia kaina. Sąvoka „būtinosios pagristomis“ 

gali būti labai neapibrėžta ir šilumos teikėjai gali piktnaudžiauti įsigydami „Ferrari“ ir 
„malūnsparnius“  būtinai įmonės veiklai. 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

Nėra aiški būtinų pagrįstų sąnaudų sąvoka. Vadovaujantis teisėkūros principais bei teisės aktų 

projektų rengimo rekomendacijomis, teisės aktų nustatytas teisinis reguliavimas turi būti 

logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, o teisės aktuose 

vartojami terminai turi būti tikslūs ir taisyklingi.   

Be to, nėra suprantama, kodėl esant dabartinei situacijai dėl energijos kainų šuolio 

yra atsisakoma mažiausių kainų principo. 

Teisės aktą papildyti būtinų pagrįstų sąnaudų apibrėžimu. 

 

Neatsižvelgta 

Apibrėžiama 32 str. 

VERT kompetencija 

patikrinti ar sąnaudos 

būtinos ir pagrįstos 

 
 

Neatsižvelgta 

Apibrėžiama 32 str. 

VERT kompetencija 

2. 6. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 
Šilumos kintamosios dalies pajamų 

lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio 

dalis, nustatoma ir šilumos tiekėjo ar 

reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo 

koreguojama kasmet pagal Tarybos patvirtintą 

Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

 

Teisingumo ministerija (toliau - TM) 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 6  ir 7 dalimis dėstomos sąvokos „Šilumos 
kintamosios dalies pajamų lygis“ ir „Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis“ yra 

neinformatyvios ir iš esmės apibrėžiamos identiškai. Naudojami apibrėžimams atskirti žodžiai 

„kintanti“ ir „pastovi“ neatskleidžia esmės, įvertinant tai, kad tiek vienas, tiek kitas pajamų 

lygis pagal apibrėžimą „koreguojamas kasmet“. Esminiai sąvokų skiriamieji bruožai turėtų 

būti aiškiai atskleisti pačiame įstatyme, o šių pajamų lygių nustatymo principai, sudedamosios 

dalys, tarpusavio santykis ir santykis su šilumos baziniu lygiu turėtų būti aiškiai apibrėžti 

Įstatymo projekte. 

 

Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija (toliau - NŠG) 

Neatsižvelgta 

Apibrėžta 32 str. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Įstatymo 2 straipsnio 15 ir 27 dalies 1 punktas (Įstatymo projekto 2 straipsnio 6 ir 7 dalis) 

Šiuose Įstatymo projekto punktuose įvedamos naujos sąvokos – šilumos kintamosios dalies 

pajamų lygis ir šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis. Taip pat atsiranda nauja nuostata, 

kad aukščiau paminėtieji lygiai nustatomi ir reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos 
gamintojams. Iš pateiktos informacijos ir sekančių Įstatymo projekto straipsnių sunku iki galo 

suprasti jų praktinį pritaikymą, todėl Įstatymo projekto svarstymo metu ar derinimo pažymoje 

prašome Ministerijos patikslinti, ar kartu su naujai įvedamomis sąvokomis, atitinkamai bus 

įvestos ir reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams garantuojamos pajamų 

„grindys“? 

 

 

Asociacija siūlo įvertinti ir tai, jog teikiant Įstatymo projektą, svarstytina galimybė pakeisti ir 

kitas ŠŪĮ nuostatas, susijusias su energetikos rinkos reguliatoriaus (Tarybos) kompetencija ir 

funkcijomis šilumos gamybos kainodaros nustatymo srityje. 

 

Paaiškinama 

VERT tvirtinamoje 

Šilumos kainų 

nustatymo metodikoje 
yra nustatomas šilumos 

gamybos rinkoje 

pajamų lygis tai NŠG 

neįtakos. 

NŠG veikia 

konkurencinėmis 

sąlygomis. 

 

Neatsižvelgta 

Neapteiktas konkretus 

siūlymas 

3.  7. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją 
išdėstyti taip: 

Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis – 

pastovi šilumos bazinio pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo 

nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos 

kainų nustatymo metodiką.“ 

TM 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 6  ir 7 dalimis dėstomos sąvokos „Šilumos kintamosios dalies 

pajamų lygis“ ir „Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis“ yra neinformatyvios ir iš esmės 

apibrėžiamos identiškai. Naudojami apibrėžimams atskirti žodžiai „kintanti“ ir „pastovi“ 

neatskleidžia esmės, įvertinant tai, kad tiek vienas, tiek kitas pajamų lygis pagal apibrėžimą 

„koreguojamas kasmet“. Esminiai sąvokų skiriamieji bruožai turėtų būti aiškiai atskleisti 

pačiame įstatyme, o šių pajamų lygių nustatymo principai, sudedamosios dalys, tarpusavio 

santykis ir santykis su šilumos baziniu lygiu turėtų būti aiškiai apibrėžti Įstatymo projekte. 

 

Neatsižvelgta 

Apibrėžta 32 str. 

 

 

4. 9. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų 

laikotarpiui nustatytas pajamų lygis, sudarytas 

iš pastoviosios dalies pajamų lygio ir 

kintamosios dalies pajamų lygio, apskaičiuotų 

pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką.“ 

TM 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 9 dalimi dėstoma sąvoka „Šilumos bazinis pajamų lygis“ apima 

ir terminą, kuris neturėtų būti sąvokos apibrėžimo bet turėtų būti reguliacinių normų turinio 

dalyku. Be to, toks termino apibrėžimas kelia suderinamumo su Įstatymo projekto 2 straipsnio 

6  ir 7 dalimis daromais pakeitimais, kurie numato, kad abi Šilumos bazinio pajamų lygio 
sudedamosios dalys koreguojamos kasmet, klausimą. 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA) 

Projekto 2 str. 35 d. Siūlome papildyti sąvoką galimybę pajamų lygį koreguoti, priklausomai 

nuo objektyvių pokyčių: „Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų laikotarpiui nustatytas 

pajamų lygis, sudarytas iš pastoviosios dalies pajamų lygio  ir kintamosios dalies pajamų 

 

Neatsižvelgta 

Apibrėžta 32 str. 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Perskaičiavimas, 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

lygio, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką ir 

koreguojamas ne rečiau kaip kasmet.“ 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Manome, kad 5 metų laikotarpis, kuriam nustatomas pajamų lygis, yra per ilgas, kadangi per 

tokį laikotarpį rinkoje bei šilumos tiekimo įmonėje gali įvykti dideli pokyčiai. Be to ilgas 

laikotarpis gali stabdyti progresą. Siūlome fiksuoti šilumos bazinį pajamų lygį fiksuoti 3 metų 

laikotarpiui. 

 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

Kadangi ilginamas bazinės kainos laikotarpis, todėl tikslinga numatyti galimybę dėl 

pasikeitusių esminių aplinkybių bazinę kainą koreguoti jos galiojimo metu, pavyzdžiui, 

įmonei suderinus su VERT ir atlikus investicijas į įrangą ir pan. 

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

pastoviosios dalies pajamų lygio ir kintamosios dalies pajamų lygio, apskaičiuotų pagal 
Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką. Bazinį pajamų lygį galima 

peržiūrėti jo galiojimo metu pasikeitus esminėms aplinkybėms.“ 

koregavimas nustatytas 

32 str. 

 

 

 

Neatsižvelgta  

Siekiama, kad visam 

energetikos sektoriui 

būtų nustatomas 

vienodas 5 metų 

reguliavimo 

laikotarpis. 

 

Neatsižvelgta 

Siekiama, kad visam 
energetikos sektoriui 

būtų nustatomas 

vienodas 5 metų 

reguliavimo 

laikotarpis, kadangi 

„pasikeitus esminėms 

aplinkybėms“ nėra 

apibrėžtos, tai galimai 

įneštų papildomų 

interpretacijų.  

5. 10. Pakeisti 2 straipsnio 37 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

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

vidutinę šilumos vartojimo galią eurais už kilovatą 

per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais 

už šilumos kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 

LŠTA 

Projekto 2 str. 37 d. Dvinarė šilumos kaina. Duotoji sąvoka yra taisytina, kadangi šilumos 

dvinarės kainos pastovioji dalis negali būti vertinama tik kaip vidutinė šilumos vartojimo 
galia. Šilumos tiekėjas privalo visą reikiamą nominalią galią užtikrinti, tai yra turėti reikiamą 

nominalią galią atitinkančius šilumos šaltinius, vamzdynų pralaidumą ir t.t., esant bet 

kokioms sąlygoms, tačiau vartotojas apmoka tik už neapibrėžtą vidutinę, o tai nėra teisinga, 

kadangi dalį pastoviųjų sąnaudų turėtų apmokėti kiti vartotojai, todėl siūlome sąvoką išdėstyti 

taip: „Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už 

reikalingą vartotojui nominalią galią vidutinę šilumos vartojimo galią eurais už kilovatą per 

mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už šilumos kilovatvalandę, dalių.“ Nominali 

Neatsižvelgta 

Vertinant vartotojo, 

kaip silpnosios pusės 
padėtį, nustatyti 

mokėjimus už 

vartotojui reikalingą 

nominalią galią, gali 

sukelti vartotojams 

papildomus rūpesčius, 

nes vartotojas turės 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

galia gali būti projektinė, sutartinė, maksimali panaudota per tam tikrą laikotarpį ar pan.   

 

žinoti, kokia nominali 

galia jiems reikalinga 

skirtingu sezoniškumu 

ir kaip ji būtų 
nustatoma. 

6. 9 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su 

šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant 

vartotojo pasirinktą šilumos kainos formą, t. y. 

šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį 
šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių 

ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos 

apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Siūlome papildyti daugianare kaina, kurios formulė būtų parengta šilumos tiekėjo ir suderinta 

su Taryba. Daugianarės kainos skaičiavimas atspindėtų atskirus dedamąsias (pvz. 

priklausančias nuo grįžtamo vandens temperatūros, priklausomo/nepriklausomo šilumos 

punkto ir pan.), todėl būtų vartotojui aiškiau suprantama už ką jis moka. Daugianarės kainos 

taikymas papildomai motyvuotų vartotojus/pastatų savininkus susitvarkyti/subalansuoti 

vidines šilumos sistemas, ir prisidėtų prie patikimo ir stabilaus šilumos perdavimo tinklų 

darbo. 

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

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, 

taikant vartotojo pasirinktą šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę, šilumos 

dvinarę arba šilumos daugianarę kainą. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, kad šie galėtų 

elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų 

atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

Neatsižvelgta 

 Nėra aiškus tokio 

reglamentavimo 

problemos sprendimas 

ir poveikis šilumos 

vartotojams, o taip pat 

papildoma 

administracinė našta 

tiek VERT, tiek 

šilumos tiekėjams. 

 

 

 

 

 

 

 13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, 

paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas, 

prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir 

numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. 
2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai 

informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą 

šilumos bazinį pajamų lygį, šilumos pastoviosios 

dalies pajamų lygį ir šilumos kintamosios dalies 

Eenergija 

22.1 Šis reikalavimas yra perteklinis – reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio viešas skelbimas yra nereikalingas, kadangi ši 

informacija aktuali tik reguliuojančiai institucijai (VERT), o šiai institucijai šią informaciją 

reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai bet kuriuo atveju teikia. Nei šilumos tiekimo 

įmonėms, nei šilumos vartotojams ši informacija nėra aktuali, o tuo pačiu ji nėra slapta – 

kiekvieno reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo bazinis pajamų lygis nustatytas ir 

viešai pateiktas VERT internetiniame puslapyje, VERT posėdžių dokumentuose. Siekiant 
mažinti administracinę naštą, siūlome nepriklausomiems šilumos gamintojams šio perteklinio 

punkto netaikyti 

 

 

Vartotojai (R. Zabarauskas) 

Šios nuostatos yra per smulkios įstatymo lygmeniui. Reikėtų iš įstatymo iškelti. 

 

Neatsižvelgta 

Informacijos viešumas 

turi būti nustatytas 

įstatymo lygmenyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 



 

48 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pajamų lygį, šilumos bei karšto vandens kainas 

dedamąsias. Šilumos bazinis pajamų lygis, 

šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis ir 

šilumos kintamosios dalies pajamų lygis bei 
Kainų kainos dedamosios įsigalioja nuo kito 

mėnesio pirmos dienos.“ 

3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 

numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki 

mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, 

savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas 

šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto 

vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos 

dienos.“ 
4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių 

informacija apie metinius finansinius ir veiklos 

rodiklius, veiklos sąnaudas, sistemų 

eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas 

į sistemos plėtrą, šilumos bazinį pajamų lygį, 

šilumos pastoviąją pajamų lygio dalį  ir šilumos 

kintamąją pajamų lygio dalį, kainų ir tarifų 

struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.“ 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Siūlome 22 str. 3 dalyje nustatyti, kad šilumos tiekėjas iki mėnesio 25 d. skelbia šilumos ir 

karšto vandens prognozuojamas kainas, bet ne faktines kainas. Tokiu būdų būtų galima 
išspręsti šiuo metu esančią problemą – dviejų mėnesių kuro kainų atsilikimą šilumos kainose. 

Tokiu atveju šilumos tiekėjo finansiniai rodikliai atspindėtų realesnį rezultatą, taip pat 

nesusidurtų su dabartinėmis pinigų srautų valdymo problemomis. 

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

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

mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas 

šilumos ir karšto vandens prognozuojamas kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos 

įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

Informacijos viešumas 

turi būti nustatytas 

įstatymo lygmenyje. 

 

 

Neatsižvelgta 

Koks tikslas skelbti 

prognozuojamas kainas 

tai būtų perteklinė ir 

galimai klaidinanti 

informacija. 

 16 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

„5) derinti su licenciją išdavusia 

institucija  savivaldybės administracija valdomo 
turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir 

nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų 

vykdymą;“. 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 

Atsižvelgdami į tai, kad Įstatymo projektu iš esmės keičiamas Tarybos reguliuojamų šilumos 

tiekėjų, kurių bazinio ir perskaičiuoto pajamų lygio nustatyme, investicijų derinime ir t. t. 

dalyvauja Taryba, dydis, t. y. vietoje ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus tiekiančio 

šilumos tiekėjo riba didėja iki ne mažiau 25 GWh tiekiančio šilumos tiekėjo, siūlome 
atitinkamai pakeisti licencijų išdavimo tvarką, numatant, kad Taryba licencijas išduoda ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus tiekiantiems šilumos tiekėjams. Tokiu būdu būtų 

užtikrinta, kad visą ūkio subjekto reguliavimą ir priežiūrą (licencijos išdavimas, reguliuojamų 

pajamų lygių nustatymas, ataskaitų rinkimas ir kt.) atlieka ta pati reguliuojančioji institucija. 

Atitinkamai siūlome papildyti Įstatymo projekto 16 straipsnį, kuriuo keičiamas Įstatymo 30 

straipsnis, ir jį išdėstyti taip: 

„16 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

 

Neatsižvelgta 

Įvertinus gautas 

pastabas, reguliavimas 

paliekamas esamo ŠŪĮ 
lygyje, t.y. iki ir nuo 10 

GWh. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

tiekiančiam ne mažiau kaip 10 25 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės 

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

panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija.“ 

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

<...>“. 

Atsižvelgus į šį siūlymą atitinkamai turėtų būti pakeistos ir Šilumos tiekimo licencijavimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 

982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), kadangi 

Taisyklių 7 punkte nustatyta, kad licencijas asmenims, tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh 

šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, 

pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir 

licencijuojamą veiklą kontroliuoja Taryba. 
 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Taisyklių 38.24 papunktyje nurodyta, kad asmuo, kuris 

verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo sudaryti ir suderinti su licenciją išdavusia institucija 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus; reguliariai kartą per metus teikti licenciją 

išdavusiai institucijai informaciją apie jų vykdymą. Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus 

Įstatymo projekte, Taisyklės turėtų būti pakeistos numatant, kad valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planai turi būti derinami su savivaldybės taryba, o ne licenciją išdavusia 

institucija. 

Atsižvelgdami į tai, kad vartotojų šilumos poreikiui patenkinti reikalingą šilumos kiekį 

gamina ne tik šilumos tiekėjas bet ir sistemoje veikiantys nepriklausomi šilumos gamintojai, 

siekiant padidinti šilumos gamybos ir tiekimo patikimumą bei sustiprinti šilumos gamybos 

veiklos kontrolę, siūlome įvertinti galimybes Įstatyme numatyti šilumos gamybos veiklos 
leidimų išdavimo, stabdymo ir panaikinimo nepriklausomiems šilumos gamintojams tvarką. 

Lietuvos savivaldybių asociacija  

Projekto 30 str. 13 d. 5 punkto savivaldybės siūlo atsisakyti: „derinti su savivaldybės 

administracija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų vykdymą“. Eiliniai remonto planai neturi būti su 

niekuo derinami, o derinamos tik – investicijos. 

 

LŠTA 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Projekto 30 str. 13 d. 5 punkto siūlome atsisakyti: „derinti su savivaldybės administracija 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti savivaldybės 

institucijai informaciją apie jų vykdymą“. Pasiūlymas paremtas tuo, kad eiliniai remonto 

planai neturi būti su niekuo derinami, o derinamos tik – investicijos. 
AB Kauno energija 

Bendrovės nuomone, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planai neturėtų būti derinami 

nei su licenciją išdavusia institucija, nei su savivaldybės administracija, todėl siūlome naikinti 

30 straipsnio 5 punkto 5 dalį. 

GREN Lietuva 

Dėl Įstatymo 30 straipsnio 13 d. 5 p. pakeitimo  

GREN pastaba: 

Manome, jog siūlomas Įstatymo pakeitimas, kuriuo licencijos turėtojas būtų įpareigojamas 

būtent su savivaldybės administracija derinti valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus 

ir savivaldybės institucijai teikti informaciją apie jų vykdymą, yra perteklinis, nes būtinųjų 

bazinių pajamų lygio skaičiavimai pagrindžiami palyginamaisiais rodikliais. 
GREN siūlymas pakeitimui: 

Atsisakyti siūlomo Įstatymo pakeitimo. 

Litesko 

Dėl valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų. Įstatymo 30 str. 13 dalies 5 punkto 

pakeitime nurodoma, kad šilumos tiekimo įmonės privalo derinti su savivaldybės 

administracija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti 

savivaldybės institucijai informaciją apie jų vykdymą. 9.1. Įstatymo pakeitime nėra nurodoma 

nei tokių planų derinimo dažnumas. Siūlome papildyti, kad tokie planai derinami kartą per 5 

metus, t.y. tokiu pačiu dažnumu kaip derinami baziniai pajamų lygiai.  

9.2. Tuo tarpu Įstatymo 32 str. 9 dalyje nurodoma, kad : „Šilumos tiekėjas turi turėti 

parengtus ir su savivaldybės taryba suderintus bei savivaldybės įgaliotos institucijos 

patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto planus.“ Tokiu būdu nėra aišku ar 
Įstatymo 32 str. ir Įstatymo 30 str. kalbama apie tuos pačius valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planus ar visgi tai yra skirtingi dokumentai. Paprastai valdomo turto priežiūros 

ir eksploatavimo planai apima ir remonto dalį. Todėl siūlome suderinti šio Įstatymo pakeitimo 

30 ir 32 str. nuostatas. 

 

Atsižvelgta iš 

dalies  

Nustatyta, kad remonto 

planus derins šilumos 
tiekimo įmonės 

valdyba ar kitas 

valdymo organas 

šilumos tiekimo 

įmonės nustatyta 

tvarka. 

 

Atsižvelgta iš 

dalies  

Nustatyta, kad remonto 

planus derins šilumos 
tiekimo įmonės 

valdyba ar kitas 

valdymo organas 

šilumos tiekimo 

įmonės nustatyta 

tvarka. 

 

Atsižvelgta iš 

dalies  

Nustatyta, kad remonto 

planus derins šilumos 

tiekimo įmonės 
valdyba ar kitas 

valdymo organas 

šilumos tiekimo 

įmonės nustatyta 

tvarka. 

Atsižvelgta iš 

dalies  

Nustatyta, kad remonto 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

planus derins šilumos 

tiekimo įmonės 

valdyba ar kitas 

valdymo organas 
šilumos tiekimo 

įmonės nustatyta 

tvarka. 

 

 

 17 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 1. 

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. 

Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos 

energiją pasirinktinai vienanarę arba dvinarę 

kainą. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistema yra mišri (kombinuota), 

naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir 

alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už 

šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą 

šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal 

dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos 

grindžiamos šilumos tiekėjo būtinomis 

pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos 

ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), 

perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir 

(ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą 

vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams 

bei apskaitos sąnaudomis. Minėtoms 

sąnaudoms taikomos veiklos efektyvumo 

užduotys, nustatytos vadovaujantis Tarybos 

patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. 

Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, 

VERT 

Tarybos nuomone, reguliuojančiai institucijai turėtų būti palikta diskrecijos teisė spręsti 

kokiomis dalimis šilumos tiekėjas dalinasi su vartotojais dėl šilumos gamybos, tiekimo ir 

vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda ir tai turėtų būti numatyta Šilumos kainų 

nustatymo metodikoje, o ne Įstatyme. 

Manome, kad Įstatymo projekto 32 straipsnio 8 dalyje pateiktas sakinys „Šilumos tiekimo 

įmonių pelnas yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, o po to reinvestuojamas, jei finansinio 
pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad pelnas yra mažesnis, nei žemutinė Tarybos 

nustatyta finansinio pajėgumo reikšmė.“, turėtų būti pateikiamas kaip atskira šio straipsnio 

dalis, nes jis nėra susijęs su Įstatymo projekto 32 straipsnio 8 dalies nuostatomis. 

 

AB Kauno energija 

Siūlome koreguoti šią nuostatą, nes joje išskirtos ir detaliai išvardintos sąnaudos, 

tokios kaip įvadinių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ar sąskaitų pateikimo sąnaudos, 

šilumos tiekėjo sąnaudų struktūroje sudaro nereikšmingą dalį: 

„2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjo būtinomis pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos gamybos 

(įsigijimo) ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, mažmeninio aptarnavimo 

(pardavimo) ir (ar) karšto vandens ruošimo bei karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

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

vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. <...>“. 

 

GREN Lietuva 

(20) Dėl Įstatymo 32 straipsnio 18 d. pakeitimo GREN pastaba: Pastebėtina, jog Įstatymas 

nenumato situacijos, kai šilumos tiekėjas turi privatų akcininką, valdantį 50% ar daugiau 

Neatsižvelgta 

Šios dalies atsisakyta, 

nes numatytas 

reglamentavimas 

neatitinka Akcinių 

bendrovių  įstatymo 52 

str. pelno paskirstymo 
nuostatų. 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

„gamybos (įsigijimo)“ 

ir „mažmeninio 

aptarnavimo“ nėra 

konkretaus apibrėžimo 

todėl gali sukelti 

neaiškumų ir 

interpretacijų. 
 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos 

ir (ar)  karšto vandens kainas. Į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos 

jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus 

šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto 

vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų 

prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos 

skaičiuojant šilumos kainas Tarybos 

patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainą įtraukiant šilumos tiekėjo būtinąsias 

pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi 

Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės 

dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos 

išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, 

kaina neribojama. Kitoms biokuro rūšims, 

kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo 

nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir 

(ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas 

nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į 

šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas 

pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią 

nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas 

kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų 

biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių 

įmonės akcijų. Atitinkamai Įstatymu turėtų būti numatyta, jog tokiu atveju šilumos metinį 

pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka pagal Šilumos kainų 

nustatymo metodiką. GREN siūlymas pakeitimui: 18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau 

kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo 
skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia bendrai vieną šilumos 

pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos metinį pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. 

Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 

7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o 

savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. Šilumos tiekėjo, kurio 1/2 ar daugiau 

akcijų valdo privatūs asmenys, šilumos metinį pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius mutatis mutandis 

taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja.  

 (21) Dėl Įstatymo 32 straipsnio 22 d. pakeitimo GREN pastaba: Manome, jog būtų tikslinga 

iki 3 metų sutrumpinti laikotarpį, kuriam savivaldybių tarybos nustato daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.  

GREN siūlymas pakeitimui: „22. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Tarybos patvirtinta 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių 

tarifų nustatymo metodika, ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalius tarifus.“  

 

 

 

 
Eenergija 

2 d. Siūlome žodį „taikomos“ pakeisti fraze „gali būti taikomos“. Lyginamųjų rodiklių 

apskaičiavimas yra itin daug loginių klaidų turintis pratimas, dėl ko šilumos tiekimo įmonėms 

labai dažnai nustatomi nelogiški lyginamieji rodikliai. Dėl šiuo metu galiojančios Įstatymo 

formuluotės VERT turi ribotas galimybes lanksčiau taikyti lyginamuosius rodiklius, net 

kuomet jie akivaizdžiai yra neteisingi (pvz. biokuro įrenginiams taikomi dujinių katilinių 

remonto ar personalo rodikliai). Žodžio „taikomos“ pakeitimas į frazę „gali būti taikomos“ 

leistų VERT taikyti lyginamuosius rodiklius naudojantis protingumo kriterijumi. 

Šilumos tiekimo veiklą 

vykdančios įmonės yra 

savivaldybių 

kontroliuojamos 
akcinės bendrovės ir 

privačių akcininkų, 

kurių akcijos būtų 50 

proc. nėra ir galiojantis 

teisinis reguliavimas 

nenustato tokios 

galimybės. 

 

 

 

 
 

Neatsižvelgta 

Ši įstatymo nuostata 

suteikia savivaldybėms  

galimybę pagal faktinę 

situaciją pasirinkti 3-5 

metų laikotarpio 

intervalu nustatyti 

priežiūros tarifus. 

Todėl laikotarpio 

pasirinkimą siūloma 

palikti savivaldybėms 
 

 

Neatsižvelgta 

„gali būti taikomos“ 

yra platesnio turinio ir 

sudarytų prielaidas 

nepagrįstoms 

interpretacijoms. 



 

53 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir 

(ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti 

reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos pajamų lygis ir šilumos 

kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali 

būti diferencijuojami pagal šilumos tiekimo 

sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, 

šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų 

kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo 

sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis 

subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra 

draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų 

diferencijavimo turi būti suderintas su 

savivaldybės taryba ar šio straipsnio 19 dalyje 

numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta 

tvarka. 

6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

šilumos bazinį pajamų lygį 5 metams nustato 

Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – 

savivaldybės institucija. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos 

kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio 

pajamų lygio (arba iki šiuo metu šilumos 

bazinės kainos galiojimo pabaigos) teikia 

Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos 

bazinio pajamų lygio projektą. Savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai pagrįstas pastabas dėl šilumos 

10 d. Iš Įstatymo nuostatų nėra aišku koks yra skirtumas tarp bazinio pajamų lygio ir metinio 

pajamų lygio. Kadangi Savivaldybių tarybų sprendimai gali būti paveikti politinių motyvų, 

siūlytume įrašyti nuostatą, kad metinis pajamų lygis negali būti mažesnis nei bazinis pajamų 

lygis. 
 

Litesko 

Projekto 32 str. 17 d. numato, kad Taryba nagrinėja ikiteismine tvarka šilumos tiekėjų 

skundus dėl savivaldybių nustatytų bazinių ir metinių pajamų lygio, tačiau:  

7.4.1. nėra numatyta, kad Taryba nagrinėja skundus dėl savivaldybių neveikimo, t.y. kai 

savivaldybės nenustato laiku bazinių ar perskaičiuotų pajamų lygio;  

 

 

7.7. Iš Įstatymo pakeitimų nuostatų nėra aišku, ar išlieka šilumos kainų kintamosios 

dedamosios / kintamųjų sąnaudų lygio perskaičiavimas kas mėnesį. Projekto 32 str. 23 d. 

numato, jog šilumos tiekėjas gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas 
mėnesį. Tačiau Projekte aiškios nuostatos, kad šilumos kaina perskaičiuojama, kas mėnesį 

nėra. 

Nėra aišku kodėl Projekto 32 str. 2 d. papildomai yra įtraukiama nuostata dėl Lyginamosios 

analizės aprašo, nors efektyvumo užduotys yra nustatomos įvertinus daugelį faktorių, o 

lyginamoji analizė tik vienas iš daugelio pagrįsto sąnaudų lygio nustatymo įrankių. Be to 

Taryba nuolat keičia lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo tvarką, planuojama jų peržiūra iš 

esmės. Atsižvelgiant į paminėtą, bei į tai, kad daliai šilumos tiekėjų bazinį metinį pajamų lygį 

nustato savivaldybės, siūlome nuostatos dėl Lyginamosios analizės aprašo į Projektą 

netraukti, lyginamųjų rodiklių taikymas bus sureglamentuotas Šilumos kainų nustatymo 

metodikoje.  

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Siūlome 1 d. papildyti daugianare kaina, kurios formulė būtų parengta šilumos tiekėjo ir 

suderinta su Taryba. Daugianarės kainos skaičiavimas atspindėtų atskirus dedamąsias (pvz. 

priklausančias nuo grįžtamo vandens temperatūros, priklausomo/nepriklausomo šilumos 

punkto ir pan.), todėl būtų vartotojui aiškiau suprantama už ką jis moka. Daugianarės kainos 

taikymas papildomai motyvuotų vartotojus/pastatų savininkus susitvarkyti/subalansuoti 

vidines šilumos sistemas, ir prisidėtų prie patikimo ir stabilaus šilumos perdavimo tinklų 

darbo. 

1. Šilumos kainos yra vienanarės, dvinarės arba daugianarės. Šilumos vartotojas 

Neatsižvelgta 

Įvertinus konkrečias 

situacijas metinis 

pajamų lygis gali  būti 
mažesnis nei bazinis 

pajamų lygis, todėl 

įstatymu nustatyti 

ribojimą nėra pagrindo. 

Neatsižvelgta 

Taryba neturi teisinių 

įgaliojimų nagrinėti ir 

vertinti savivaldybių 

veiklos ar neveikimo. 

Neatsižvelgta 

Tarybos teisinio 
reguliavimo 

kompetencija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Nėra pakankamo 

pagrindimo dėl 

daugianarės kainos 

taikymo būtinumo ir 

ekonominės naudos 

šilumos vartotojui. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, 

išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą ir savivaldybės institucijos 

pastabas arba per 30 darbo dienų jų negavusi, 

nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos 

kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.  

8. Taryba, nustatydama šilumos bazinį 

pajamų lygį, skatina šilumos tiekėjus 

trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti 

šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo 

saugumą, inovacijas ir atlikti susijusius 

mokslinius tyrimus. Šilumos tiekimo įmonių 

pelnas yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, 

o po to reinvestuojamas, jei finansinio 

pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad 

pelnas yra mažesnis, nei žemutinė Tarybos 

nustatyta finansinio pajėgumo reikšmė. Šilumos 

bazinio pajamų lygio galiojimo laikotarpiu 

šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi su 

vartotojais dėl šilumos gamybos, tiekimo ir 

vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda. 

9. Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus 

ir su savivaldybės taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus 

šilumos tiekimo infrastruktūros remonto 

planus.  

10. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu 

šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą 

šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 

GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

pajamų lygio galiojimo metais, Tarybai 

moka už suvartotą šilumos energiją pasirinktinai vienanarę arba dvinarę kainą. Jeigu pastato 

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

pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu 

jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.  
6. siūlome nustatyti bazinį pajamų lygį 3 metams. Manome, kad 5 metų laikotarpis per ilgas, 

kadangi per tokį laikotarpį rinkoje bei Bendrovėje gali įvykti dideli pokyčiai. Be to ilgas 

laikotarpis gali stabdyti progresą. 

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

pajamų lygį 3 metams nustato Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – savivaldybės institucija. 

7. atsižvelgiant į šio straipsnio 6 d. kuriame nurodyta, jog šilumos tiekėjų, realizuojančių ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos bazinį pajamų lygį nustato Taryba, kitiems 

šilumos tiekėjams – savivaldybės institucija, siūlome šio straipsnio 7 d. atsisakyti šilumos 

tiekėjo, realizuojančio ne mažiau, kaip 25 GWh šilumos per metus, bazinio pajamų lygio 

derinimo su savivaldybės institucija, paliekant tik Tarybą. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 
vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

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

kainos galiojimo pabaigos) teikia Tarybai šilumos bazinio pajamų lygio projektą. Taryba, 

išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų lygio projektą per 30 darbo dienų jų negavusi, 

nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.  

10. atsižvelgiant į tai, kad šio straipsnio 6 d. numatyta, kad šilumos tiekėjų realizuojančių ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos bazinį pajamų lygį nustato Taryba, šio 

straipsnio 10 d. taip pat numatyt, jog Taryba nustato šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau 

kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos metinį pajamų lygį ir atsisakyti nuostatų susijusių 

su šių tiekėjų šilumos metinio pajamų lygio nustatymu/derinimu savivaldybių taryboje. 

10. Taryba nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 
nustatymo metodika, kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

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

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Nustatomas 5 metų 
laikotarpis siekiant 

suvienodinti 

energetikos sektoriaus 

reguliavimo 

reglamentavimą 

 

 

Neatsižvelgta 

Šilumos tiekimo 

įmonės yra 

savivaldybių 
kontroliuojamos todėl 

savivaldybės turėtų 

dalyvauti nustatant 

šilumos kainas 

vartotojams ir 

užtikrinant viešąjį 

interesą. 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Šilumos tiekimo 

įmonės yra 

savivaldybių 

kontroliuojamos todėl 

savivaldybės turėtų 

dalyvauti nustatant 

šilumos kainas 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

nustačius šilumos bazinį pajamų lygį, 

savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 darbo 

dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį 

pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio 

galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba 

per nurodytą terminą nenustato šilumos 

metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos 

bazinio pajamų lygio galiojimo metams, Taryba 

vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų 

lygį; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų 

nustatymo metodika, šilumos bazinį pajamų 

lygį ir kasmet koreguojamus šilumos metinius 

pajamų lygius, šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus. 

11. Šilumos bazinį pajamų lygį kasmet 

koreguoja šilumos tiekėjas, vadovaudamasis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. 

Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį 

(šilumos metinį pajamų lygį), vadovaudamasi 

Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato 

savivaldybės taryba. 

12. Šilumos bazinio pajamų lygio 

koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai 

planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, 

nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų 

įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų 

lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos 

atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo 

vertinimo metu nustatomas mažėjantis šilumos 

tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei 

leistina investicijų grąža. Taryba kasmet gali 

atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos 

metinių pajamų lygių patikrinimą, siekdama 

vartotojams ir 

užtikrinant viešąjį 

interesą. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal 

šio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo 

metodikos nuostatas. 

13. Šilumos tiekėjas parengia ir, likus 3 

mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio 

pajamų lygio galiojimo pabaigos (arba iki šiuo 

metu galiojančių šilumos kainų dedamųjų 

galiojimo pabaigos), teikia šilumos bazinio 

pajamų lygio koregavimo projektą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos 

kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus, teikia koreguotų šilumos bazinių 

pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą 

savivaldybei, o šio straipsnio 12 dalyje 

numatytu atveju ir Tarybai, kiti šilumos 

tiekėjai – savivaldybei. Savivaldybės taryba per 

30 darbo dienų nustato šilumos kainų 

dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, 

kad savivaldybės taryba laiku nenustatė 

šilumos metinio pajamų lygio šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam ne mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus, Taryba įgyja teisę 

vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį 

pajamų lygį. 

14. Savivaldybės tarybos nustatytą 

šilumos metinį pajamų lygį šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus ir atitinkantys šio straipsnio 

12 dalyje nurodytus kriterijus, pateikia Tarybai 

per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos metinio 

pajamų lygio nustatymo. Taryba nurodo 

savivaldybės tarybai esamus šilumos metinio 

pajamų lygio nustatymo pažeidimus. 

Savivaldybės taryba privalo juos pašalinti ne 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

Savivaldybės tarybai nepašalinus nurodytų 

pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos 

metinio pajamų lygio, Taryba įgyja teisę 

vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį 

pajamų lygį. 

15. Šilumos tiekėjas nustatytą šilumos 

bazinį pajamų lygį ir šilumos metinius 

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius 

skelbia savo interneto svetainėje. 

16. Savivaldybės tarybos nustatytas 

šilumos metinis pajamų lygis galioja ne ilgiau 

kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos 

metiniai pajamų lygiai galioja, kol pašalinami 

Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka 

nagrinėja Taryba. Tarybos sprendimai, priimti 

išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio, įsigalioja ir yra 

privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 

30 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo dėl 

ginčo priėmimo nepareiškia skundo Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjo, 

realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus, skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.  Skundas dėl savivaldybės 

tarybos sprendimo, nustatančio šilumos bazinio 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį 

šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 

25 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas 

per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo 

dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau 

kaip 25 GWh šilumos per metus, kreipimasis į 

Tarybą neatima jo teisės kreiptis į teismą. Šioje 

dalyje nurodyti skundai nagrinėjami pagal 

Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio 

nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, 

priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, yra 

rekomendaciniai. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio 

daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise 

priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir 

kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias 

šilumos tiekimo sistemas, teikia  bendrai vieną 

šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, 

šilumos metinį pajamų lygį  nustato šilumos 

tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, 

apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos 

metinius pajamų lygius mutatis mutandis 

taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse 

numatyta šilumos metinio pajamų lygio 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

šioje procedūroje nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 

numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 
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Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. 

Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį 

pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio 

straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse 

numatyta šilumos pajamų lygio nustatymo 

procedūra, o savivaldybių tarybos šioje 

procedūroje nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto 

vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir 

teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai 

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. 

Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų 

suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės 

institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų 

negavusi, nustato karšto vandens kainos 

dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto 

vandens tiekėjams karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 

kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą 

vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato 

karšto vandens kainų dedamąsias įmonės 

įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas 

pagal Karšto vandens kainų nustatymo 

metodiką ir suderinęs su Taryba.  

21. Konkurenciniams šilumos 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, 

kuris turi padengti šilumos gamybos ir 

individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos 

pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas, suderinęs 

su savivaldybės taryba. Jeigu nėra nustatytas 

kitas šilumos pajamų lygis, konkurenciniai 

šilumos vartotojai už suvartotą šilumą 

atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis 

kitiems šilumos vartotojams. 

22. Savivaldybių tarybos, 

vadovaudamosi Tarybos patvirtinta 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių 

tarifų nustatymo metodika, ne trumpesniam 

kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui nustato daugiabučių namų šildymo 

ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalius tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas gali priimti 

sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau 

nei kas mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja, ar 

šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir 

taiko šilumos ir karšto vandens kainas, 

nustačiusios pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl 

sankcijų taikymo.“ 

 

 18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų 

Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės 

kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba jos Tarybos nustatyta tvarka. 

Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos 

LŠTA 

Projekto 35 str. Investicijų derinimas. Įvertinus, kas šiame rašte yra išdėstyta, siūlome 

„Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su savivaldybės administracija taryba 

Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijai tarybai atsisakius derinti šilumos 

tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 10 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos 

tiekėjų skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo 

tvarka nagrinėja Taryba. 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Įvertinta VERT pastaba 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos 

su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų 
skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų 

derinant investicinius planus ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AB Kauno energija 

Iš pateiktos šios straipsnio formuluotės neaišku, ar savivaldybės tarybos derins tik didesnės 

kaip 100 000 eurų investicijas ir jos bus derinamos Tarybos nustatyta tvarka, ar savivaldybės 
tarybos derins visas investicijas, tik didesnės kaip 100 000 eurų investicijos bus derinamos 

Tarybos nustatyta tvarka, o mažesnės kaip 100 000 eurų investicijos bus derinamos pagal kitą 

tvarką. Taip pat neaišku, ar su Taryba derinamos tik didesnės kaip 100 000 eurų investicijos. 

Atsižvelgus į tai, siūlome patikslinti šio straipsnio išdėstymą: 

„Su savivaldybės taryba ir su Taryba derinamos didesnės kaip 100 000 eurų investicijos 

Tarybos nustatyta tvarka. Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos 

tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šiuo atveju 

Taryba sprendimą dėl investicijų derinimo priima įvertinusi savivaldybės pateiktus 

atsisakymo derinti investicijas argumentus. Šilumos tiekėjų skundus dėl savivaldybių 
tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.“ 

Litesko 

Dėl investicijų. Įstatymo 35 straipsnio pakeitime numatoma kad didesnės kaip 100 

000 eurų investicijos derinamos su savivaldybės taryba Tarybos nustatyta tvarka. 

Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 

GWh šilumos per metus, investicijas, tokios investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos 

su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų 

derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba. 8.1. Iš projekto nuostatų nėra 

aišku kas derina investicijas šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau nei 25 GWh šilumos 

per metus, tikėtina, kad jų investicijos gali nesiekti 100 000 Eur per metus, o pagal 

Energetikos įstatymo 15 str. 3 d. reikalavimus į reguliuojamas šilumos kainas gali būti 

įskaičiuojamos tik suderintos investicijos. Ir kas tokioms šilumos tiekimo įmonėms suderina 
investicijas, jei savivaldybė atsisako investicijų derinimo? 8.2. Taip pat, Įmonės nuomone, 

nustatant Tarybos teisę patvirtinti investicijas, kurias atsisako derinti/nederina savivaldybės, 

nėra pagrįsta numatyti tiek investicijų ribą, t.y. 100 000 Eur, tiek atskirti šilumos tiekėjus, 

kuriems tokia sąlyga galioja ir kuriems ne. Investicijų derinimo klausimas yra svarbus visiems 

šilumos tiekėjams. 8.3. Įstatymo papildymo 8 3 straipsnyje numatoma kad šilumos tiekėjai 

turi parengti 10 metų šilumos ūkio plėtros planą, kuriame be kita ko yra numatomos ir 

investicijos. Todėl nėra aišku kaip turi derėti investicijos, kurių derinimas numatytas Įstatymo 

35 str., su šilumos ūkio plėtros plane, nurodytame Įstatymo pakeitimų 8 3 straipsnyje, 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Įvertinta VERT pastaba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Įvertinta VERT pastaba 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

numatytomis investicijomis ir jų derinimo tvarka (83 5 d.). 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Siūlome mažinti savivaldybės administracinę naštą ir atsisakyti nuostatų susijusių su 

investicijų derinimu su savivaldybės taryba/administracija, paliekant investicijų derinimą su 
šilumos tiekimo įmonės valdyba ir Taryba 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

šilumos tiekimo įmonės valdyba bei Taryba jos Tarybos nustatyta tvarka.“ 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Įvertinta VERT 

pastaba. 

 

PLANAVIMAS 

 

 12. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„50. Šilumos ūkio specialusis planas – 

savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, 

kuriame, įgyvendinant šilumos ūkio priemones, 

nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 
vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir 

alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos 

įrenginiai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius 

mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio 

aplinkai.“ 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

 

ŠŪĮ nėra šilumos gamybos įrenginio sąvokos. 

Įrašyti šilumos tiekėjo būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

Neatsižvelgta 

Šilumos gamybos 

įrenginys turėtų būti 

suprantamas taip, kaip 

jis apibrėžtas 

specialiuose 
techniniuose 

vadovėliuose, įstatyme 

nurodyti visus šilumos 

gamybos įrenginio 

parametrus nėra 

tikslinga.  

Būtinosios pagrįstos 

sąnaudos turėtų  būti 

suprantamos, kaip 

visos sąnaudos, ne tik 

šilumos tiekėjo. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

 3straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio 

specialieji planai 
 1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį 

pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 

specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio 

planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane 

nustatyti valstybės energetikos politikos 

strateginiai tikslai ir (arba) pažangos uždaviniai ir 

nacionalinėse plėtros programose suplanuotos 

šilumos ūkio priemonės ir savivaldybės 

strateginis šilumos ūkio plėtros planas. 

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

įstatymo ir aplinkos bei energetikos ministrų 

patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų 

rengimo taisykles. 

 3. Pagrindinis šilumos ūkio 

specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų 

šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis 

būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant 

leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant 

šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi 

Aplinkos oro apsaugos įstatymo, Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir 

urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų 

aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais 

kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio 

neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme 

nurodytu energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio 

Lietuvos savivaldybių asociacija 

Projekto 8 str. 4 punkte siūlome atsisakyti, kad Elektros, geoterminės energijos ir kiti 

ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje. Esant šiai 

nuostatai specialieji šilumos ūkio planai neturi savo prasmės ir jų tikslingumas abejotinas, jei 
bet kada bet kas gali pasikeisti šildymo būdą, todėl siūlome išbraukti: „<..> Elektros, 

geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės 

teritorijoje“. 

 

LŠTA 

Projekto 8 str. 4 punkte siūlome atsisakyti, kad Elektros, geoterminės energijos ir 

kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje. Esant šiai 

nuostatai specialieji šilumos ūkio planai neturi savo prasmės ir jų tikslingumas abejotinas, jei 

bet kada bet kas gali pasikeisti šildymo būdą, todėl siūlome išbraukti: „<..> Elektros, 

geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės 

teritorijoje“. 
AB Kauno energija 

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

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

šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio 

specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią 

energijos ar kuro rūšį. Elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos 

šaltiniai galimi visoje savivaldybės teritorijoje.  

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Manome, kad specialieji planai galėtų būtų sudaromi 10 metų laikotarpiui, tačiau 

atnaujinami kas 5 metus, kitam 10 metų laikotarpiui. Per 10 metų technologijos gali smarkiai 

pasikeisti, atsirasti naujose teritorijose atliekinės šilumos gamintojai, NT vystytojai gali 
planuoti NT vystymą tam tikrose teritorijose ir t.t. 

„5. Šilumos ūkio specialieji planai sudaromi 10 metų laikotarpiui ir atnaujinami ne 

rečiau kaip kas 7 5 metai, atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, Nacionaliniame 

energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus 

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

šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus 

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

nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo.“ 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 

skatinti švarių 
energijos išteklių 

naudojimą 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 

skatinti švarių 

energijos išteklių 

naudojimą 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 

skatinti švarių 

energijos išteklių 

naudojimą 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės, 

įvertindamos 

specialiųjų planų 

atnaujinimo poreikį 

gali juos atnaujinti 10 

metų laikotarpyje savo 

nuožiūra.  
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

specialiajame plane nustatomos esamos ir 

planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir 

pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl 

kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių 
energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų 

patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos 

poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina 

įvertinti techninių sprendinių ekonominį 

efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo 

galimybes ir palyginti juos su energijos 

efektyvumo didinimo priemonėmis, 

mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. 

 4. Rengiant savivaldybės šilumos 

ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje 

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

vartotojų teises ginančios organizacijos. Rengiant 

ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, 

negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti 

norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. 

Elektros, geoterminės energijos ir kiti ekologiškai 

švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės 

teritorijoje.  

5. Šilumos ūkio specialieji planai 

atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai 10 metų, 

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, 

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities 

veiksmų plane, savivaldybės strateginiame 

šilumos ūkio plėtros plane ir šio įstatymo 1 

straipsnyje nurodytus tikslus, taip pat šilumos 

gamybos ir perdavimo technologijų raidą, 

konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų 

tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus 

reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji 

planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo 

ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko 

šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti 
šilumos ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu 

galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar 

teritorijų planavimo dokumentai neatitinka šilumos 

ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų 

planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek 

neprieštarauja šioms priemonėms.“  

2. 5 straipsnis. Įstatymo papildymas 

83 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 

„83 straipsnis.   

Šilumos tiekėjo vykdoma šilumos ūkio 

plėtra ir įgaliojimai priimti sprendimus 

dėl investavimo 

1. Šilumos tiekėjas, tiekiantis ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas 

trejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, 

parengia ir atitinkamos savivaldybės 

administracijai pateikia tvirtinti dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, kuris 

yra grindžiamas esamu ir numatomu šilumos 

gamybos poreikiu bei šilumos gamybos 

pajėgumais. Šilumos ūkio plėtros plane 

LŠTA 

Projekto 83 str. Atkreiptinas dėmesys, kad Projekte niekur nėra reglamentuota, kaip bus 

nauja šilumos ūkio infrastruktūra suderinama su investicijų atsipirkimo laikotarpiu. Tarybos ir 

savivaldybės suderinti ir viešosiomis lėšomis sukuriami šilumos gamybos ir tiekimo objektai 

bei infrastruktūra, kuri įtraukiama į atitinkamus miestų infrastruktūros vystymo planus, turi 

pelnytai turėti lūkestį sulaukti investicijų padengimo ir atsipirkimo, o valstybė privalo 

užtikrinti infrastruktūros veiksmingą panaudojimą ne trumpiau kaip iki pilno investicinių 

išlaidų padengimo. Manome, kad tokia nuostata turi būti projekto 8 str., kad įgyvendinant 

savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą ir šilumos ūkio plėtros planą, Taryba derindama 

investicijas privalo užtikrinti šilumos gamybos pajėgumų finansinę investicijų grąža per tam 

tikrą laikotarpį. Atsižvelgus į tai, įskaitant, bet neapsiribojant 83 straipsniu,  

 83 papildyti  nauju punktu: 
„Visų įrengtų būtinų naujų pajėgumų, su jiems būtina infrastruktūra, investicijų grąža 

padengiama iki pajėgumų nusidėvėjimo laikotarpio pabaigos, o pastoviosios sąnaudos 

dengiamos Tarybos nustatyta tvarka. Šilumos vartotojai gali keisti šildymo būdą, numatytą 

Šilumos ūkio plėtros plane tik tuomet, kai dėl jų padarytos investicijos bus sugrąžintos.“ 

 

 

Neatsižvelgta 
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nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos 

šilumos tiekimo sistemų reikalingam 

pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos 

ūkio plėtros plane nurodoma: 

1)  šilumos tiekimo sistemos plėtros ir 

modernizavimo planas, plėtros perspektyvinės 

zonos; 

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos 

planuojamos investicijos, finansavimo šaltiniai;  

3) energijos išteklių poreikių 

prognozės; 

4) naujų šilumos gamybos įrenginių 

poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta 

ir data), laikantis technologinio neutralumo 

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos 

suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

6) šilumos tiekimo įmonės paslaugų 

plėtra ir paslaugų kokybės gerinimo planas; 

7) veiksmingos priemonės energijos 

nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo 

patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

8) perspektyvinė šilumos tiekimo 

sistemos plėtros analizė, galimybės pereiti prie 

ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  

9) galimi atsinaujinančių energijos 

išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo 

šaltiniai ir integravimo būdai ir priemonės 

  

Šio straipsnio 3 punktą išdėstyti taip: „Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų 

veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, 

kas 4 5 metus privalo įvertinti galimybę panaudoti centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos 
energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo paslaugas, kai tam panaudojamas paklausos 

valdymas, perteklinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių energijos 

kaupimas, taip pat įvertinti, ar naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai 

efektyviau negu alternatyviais sprendimais“ 

VERT: 

Nėra aišku, kodėl Įstatymo projekte numatyta, kad tik dalis šilumos teikėjų (tik tiekiantys ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) rengia ir atitinkamos savivaldybės administracijai 

pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. Pastebėtina, kad dalyje 

savivaldybių (Alytaus r. sav., Kalvarijos sav., Neringos sav. ir kt.) veikia tik mažiau nei 10 

GWh šilumos per metus realizuojantys šilumos tiekėjai. Pagal siūlomą Įstatymo projekto 83 

straipsnį, tokiose savivaldybėse nebūtų privaloma tvirtinti šilumos ūkio plėtros planus, todėl 
jose galimai nebūtų įgyvendintos veiksmingos priemonės, skirtos šilumos tiekimo sistemų 

reikalingam pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

Įstatymo projekto 5 straipsnio dalis, kuria Įstatymas papildytas 83 straipsnio 3 dalimi, neaiški 

ir nėra suprantama, kaip šios nuostatos susijusios su šilumos gamybos ir tiekimo veikla, t. y. 

kodėl turėtų būti įtraukiami skirstomųjų tinklų operatoriai bei kokios lankstumo paslaugos 

galėtų būti teikiamos, kodėl minimas perteklinės elektros energijos kaupimas, kokie galimi 

šiame punkte minimi alternatyvūs sprendimai. 

Neaišku, kaip kas 4 metus atlikto vertinimo rezultatai gali būti įvertinami 10 metų šilumos 

ūkio plėtros plane. 

 

AB Kauno energija  

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 83 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 

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

sprendimus dėl investavimo Šilumos ūkio plėtros investicinis 

planas 

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

vadovaudamasis Šilumos ūkio specialiojo plano tikslais ir priemonėmis, ne rečiau kaip 

kas trejus metus iki einamųjų metų liepos spalio 1 dienos, parengia ir atitinkamos 

Neatsižvelgta 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad 

informacijos 

atnaujinimas kas 4 

metus teikiant 

lankstumo paslaugas 

sudarytų sąlygas 

realiau vertinti esamą 

situaciją. 

 

 

Neatsižvelgta 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, 

planuojamas ilgalaikėje perspektyvoje.  

3. Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami 

su jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje 

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų 

operatoriumi, kas 4 metus privalo įvertinti 

galimybę panaudoti centralizuoto šilumos ir 

(ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant 

lankstumo paslaugas, kai tam panaudojamas 

paklausos valdymas, perteklinės elektros 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių 

energijos kaupimas, taip pat įvertinti, ar 

naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau 

ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja 

teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

operatoriams. Šilumos tiekėjai vertinimo 

rezultatus pateikia ir (ar) panaudoja rengdami 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

planą. 

4. Rengdamas dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, šilumos 

tiekėjas daro pagrįstas prielaidas apie šilumos 

gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

5. Šilumos tiekėjų investiciniai planai 

derinami šilumos tiekimo įmonės valdyboje ir 

su savivaldybės administracijos direktoriumi. 

6. Savivaldybės administracija dėl 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar 

potencialiais šilumos tiekimo sistemos 

naudotojais ir paskelbia savivaldybės interneto 

svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

7. Savivaldybės administracija 

išnagrinėja, ar dešimties metų laikotarpio 

savivaldybės administracijai pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos Šilumos 

ūkio plėtros investicinį planą, kuriame nurodomos kaštų ir naudos analize pagrįstos 

planuojamos investicijos. kuris yra grindžiamas esamu ir numatomu šilumos gamybos 

poreikiu bei šilumos gamybos pajėgumais. Šilumos ūkio plėtros plane nurodomos 
veiksmingos priemonės, skirtos šilumos tiekimo sistemų reikalingam pajėgumui, efektyvumui 

ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plane nurodoma: 

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

zonos; 

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

3) energijos išteklių poreikių prognozės; 

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

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

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 
5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

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

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

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

ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  

9) galimi atsinaujinančių energijos išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai 

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

ilgalaikėje perspektyvoje.  

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

teritorijoje veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas 4 metus privalo įvertinti 
galimybę panaudoti centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant 

lankstumo paslaugas, kai tam panaudojamas paklausos valdymas, perteklinės elektros 

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

naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

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

dešimties metų laikotarpio šilumos Šilumos ūkio plėtros investicinį planą. 

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

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Manytina, kad 
Įstatymo nuostatomis 

nurodomos konkrečios  

šilumos ūkio plėtros 

investicinių planų 

gairės leis aiškiai ir 

nedviprasmiškai 

interpretuoti planų 

turinį. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

šilumos ūkio plėtros plane įvertinti investavimo 

poreikiai, kurie buvo nustatyti viešo 

konsultavimosi metu. Savivaldybės 

administracijos prašymu šilumos tiekėjas 

privalo iš dalies pakeisti savo dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, jeigu 

jame neatsižvelgta į savivaldybės nurodytus 

investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti 

konsultavimosi metu, arba jeigu dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planas 

nesuderintas su Nacionaliniame pažangos plane 

nustatytais valstybės energetikos politikos 

strateginiais tikslais ir (arba) pažangos 

uždaviniais ir nacionalinėse plėtros programose 

suplanuotomis šilumos ūkio priemonėmis, taip 

pat nesuderintas su Nacionaliniu energetikos ir 

klimato srities veiksmų planu, Šilumos ūkio 

specialiuoju planu, savivaldybės šilumos ūkio 

plėtros strategiją ir šio įstatymo 1 straipsnyje 

nurodytais tikslais.  

8. Savivaldybės administracija atlieka 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir 

viešai paskelbia gautus rezultatus. Dešimties 

metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plano 

nevykdantį šilumos tiekėją savivaldybės 

administracija įpareigoja jį vykdyti.“ 

 

 

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

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

su savivaldybės administracijos direktoriumi. 

Vilniaus šilumos tinklai 

Kadangi daugumą šilumos tiekėjų valdo savivaldybės per suformuotą bendrovės valdybą 

(valdybose veikia savivaldybių atstovai), siūlome suteikti įmonėms didesnį lankstumą 

reaguoti į rinkos poreikius, mažinti savivaldybių administracinę naštą bei depolitizuoti įmonių 

valdymą, ir numatyti, jog dešimties metų šilumos ūkio plėtros planai tvirtinami šilumos 

tiekėjo valdyboje. Savivaldybės administracija ir Taryba būtų informuojama apie šilumos 

tiekėjo valdybos patvirtintą dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio tvarios plėtros planą.  

GREN Lietuva 

Dėl Įstatymo papildymo 8 3 straipsnio 1 d. GREN pastaba: Manome, jog 

reikalavimas Šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas 

trejus metus parengti ir atitinkamos savivaldybės administracijai pateikti tvirtinti dešimties 

metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, yra perteklinis ir atsižvelgiant į tokių tiekėjų 
veiklos ypatumus (per trejus metus vargu ar įvyksta didelių pokyčių), būtų galima nustatyti, 

jog plėtros planas galėtų būti teikiamas kartu su bazinių pajamų lygio projektu, t. y. kas 5 

metai.  

GREN siūlymas pakeitimui:  

„8 3 straipsnis. Šilumos tiekėjo vykdoma šilumos ūkio plėtra ir įgaliojimai priimti 

sprendimus dėl investavimo 1. Šilumos tiekėjas, tiekiantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos 

per metus, kas penkerius trejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, parengia ir 

atitinkamos savivaldybės administracijai pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos 

ūkio plėtros planą, kuris yra grindžiamas esamu ir numatomu šilumos gamybos poreikiu bei 

šilumos gamybos pajėgumais. Šilumos ūkio plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, 

skirtos šilumos tiekimo sistemų reikalingam pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

 (4) Dėl Įstatymo papildymo 83 straipsnio 3 d. GREN pastaba: Manome, jog šioje 
Įstatymo projekto dalyje numatyta šilumos tiekėjo pareiga įvertinti nurodytas galimybes 

galėtų būti nustatyta ne kas 4, o kas 5 metus, sutinkamai ir su kitais Įstatymo projekte 

siūlomais įtvirtinti terminais, taigi siūlome „kas 4 metus“ keisti į „kas 5 metus“.  

Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje 

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas 5 4 metus privalo įvertinti galimybę 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad šilumos 

ūkio inovacijos vystosi 

sparčiais tempais, todėl 

dažnesnis kas 3 metus 

investicinių planų 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

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

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. 
 

Eenergija 

Siūlome pakeisti į 25 GWh, kad, išlaikant nuoseklumą, būtų vienodai su 32 straipsnyje 

nurodytais kiekiais 

 

Litesko 

Projekto papildymo 8 3 straipsniu numatomas įpareigojimas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas trejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, 

parengti ir atitinkamos savivaldybės administracijai pateikti tvirtinti dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. Vertinant kompleksiškai Įstatymo pakeitimo 82 ir 83 

straipsnius nėra aišku kaip derės tarpusavyje savivaldybės ruošiamas strateginis šilumos ūkio 
plėtros planas su šilumos tiekėjo šilumos ūkio plėtros planu, nes jei savivaldybei numatoma 

perduoti naujų pajėgumų parinkimo konkurso organizavimą ir gamintojų parinkimą, tai koks 

vaidmuo skiriamas šilumos tiekėjui? Ar tai reiškia, kad šilumos tiekėjas nėra įpareigojamas 

pats savo lėšomis plėsti (esant būtinybei) šilumos gamybos pajėgumus ir atitinkamai šią 

aplinkybę vertinti sudarant dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą? 

Taip pat vertinant kompleksiškai Įstatymo pakeitimo 82 ir 83 straipsnius nėra aišku ar 

savivaldybės rengiamas strateginis šilumos ūkio plėtros planas, ar šilumos tiekėjo rengiamas 

šilumos ūkio plėtros planas yra pirminis dokumentas, kurio pagrindu ruošiamas kitas. 

Siūlome nurodyti, kad šilumos tiekėjo šilumos ūkio plėtros planas būtų rengiamas 

savivaldybės patvirtinto strateginio šilumos ūkio plėtros plano pagrindu. 3.6. Projekto 

papildymo 83 straipsniu šilumos tiekimo įmonė įpareigota kas 3 metus parengti ir atitinkamos 

savivaldybės administracijai pateikti tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 
planą, tuo tarpu Įstatymo papildyme 82 straipsniu nėra nurodoma kas kiek laiko yra peržiūrimi 

savivaldybės strateginiai šilumos ūkio plėtros planai. Siūlome Įstatyme numatyti, kad ir 

strateginiai šilumos ūkio plėtros planai būtų peržiūrimi tuo pačiu periodiškumu, kaip ir 

šilumos tiekimo įmonių šilumos ūkio plėtros planai. 

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 

Projekto 5 straipsniu siūlomo papildyti Įstatymo 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, 

kad šilumos ūkio tiekėjai kas 4 metus privalo įvertinti galimybę panaudoti centralizuoto 

atnaujinimas sudarytų 

sąlygas realiau 

atspindėti esamą 

situaciją. 
 

 

 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad 

informacijos 

atnaujinimas kas 4 

metus teikiant 

lankstumo paslaugas 

sudarytų sąlygas 

realiau vertinti esamą 
situaciją 

Neatsižvelgta 

Visas įstatymo 

nuostatomis 

nustatomas 10 GWh 

reguliavimas 

 

Atsižvelgta iš dalies  

atsisakyta 82 straipsnio 

Atsižvelgta iš dalies  

atsisakyta 82 straipsnio 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

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. 

 

Neatsižvelgta 

Elektros 

energetikos įstatymo 2 
str. 18 ir 19 dalyse 

teikiamos „Elektros 

energetikos sistemos 

lankstumo“ ir   

„Elektros 

energetikos sistemos 

lankstumo paslaugos“ 

apibrėžtys. 

NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS GAMYBA 

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

4. Atliekinė šiluma – pramonės įmonių pramoninės 

gamybos technologinio proceso metu nepanaudota 

šilumos energija. pramoniniuose ar energijos 

gamybos įrenginiuose arba paslaugų sektoriuje 

sukuriama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į 

šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų 

ore arba vandenyje. 

 

Kauno energija 

„4. Atliekinė šiluma – pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba 

paslaugų sektoriuje sukuriama perteklinė šiluma, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir 

(ar) deginant komunalines atliekas, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, 

nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.“  

LŠTA- Manome, kad atliekinė kogeneracijos būdu pagaminta šiluma turi turėti visas 
„teises“ kaip ir kita atliekinė šiluma. Atliekine šiluma turėtų būti laikoma visa šiluma, kuri 

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

gali būti naudingai panaudota, tačiau ne visada prognozuojamas jos mastas.  

GREN Lietuva 

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

metu nepanaudota šilumos energija. pramonės įmonių pramoniniuose ar energijos gamybos 

įrenginiuose arba paslaugų sektoriuje sukuriama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos 

tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.“ 

 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

Nėra aiškus atliekinės šilumos energijos gamybos įrenginiuose apibrėžimas. Ar tai, 
pavyzdžiui, apima dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje pagamintą šilumą? 

Kaip tokiu atveju būtų atliekamas šilumos supirkimas, kai dalis šilumos gaminama katiluose, 

o dalis dūmų kondensaciniame ekonomaizeryje. 

Taip pat 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atliekinei šilumai nepriskirtina šiluma pagaminta 

Neatsižvelgta 

Sąvokos apibrėžtis 

atitinka   EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA (ES) 
2018/2001 2018 m. 

gruodžio 11 d. dėl 

skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją (nauja 

redakcija) 

„atliekinė  šiluma  ir  

vėsuma  –  

pramoniniuose  ar  

energijos  gamybos  

įrenginiuose  arba  
tretiniame  sektoriuje  

neišvengiamai  

sukuriama  perteklinė  

šiluma  ir  vėsuma,  
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas.  

Ar šis apibrėžimas reiškia, kad biokuro katilo kondensacinio ekonomaizerio šiluma priskirtina 

atliekinei šilumai, o atliekų ar kitos kogeneracinės jėgainės kondensacinio ekonomaizerio 

šiluma nepriskirtina atliekinei?  
Pažymėtina, kad atliekų deginimo įrenginio paskirtis yra termiškai apdoroti atliekas, 

o šiluma yra šalutinis atliekų apdorojimo produktas (Europos Parlamento direktyva 

2010/75/ES), todėl atliekų deginimo metu sukuriama šiluma priskirtina atliekinei šilumai. 

Siūloma teisės aktą papildyti atliekinės šilumos energijos gamybos įrenginiuose 

apibrėžimą numatant, kad atliekinė šiluma apima šilumą pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) 

deginant komunalines atliekas atliekų deginimo įrenginiuose. 

 

kuri  be  prieigos  prie  

centralizuoto  šilumos  

arba  vėsumos  tiekimo 

sistemos  nenaudojama  
pasklistų  ore  arba  

vandenyje,  kai  buvo  

arba  bus  taikomas  

kogeneracijos  procesas  

arba  kai kogeneracija  

yra  negalima“  

 

 7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų 

poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį 
gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

Šilumos tiekėjas jam priklausančioje 

aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą, 

išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) 

deginant komunalines atliekas, superka ne 

aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip 

Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės 

šilumos supirkimo kaina, gali būti 

diferencuuojama pagal šilumos tiekimo 

sistemas Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia 
nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, 

prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas 

šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, 

gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono 

būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) 

superkama šiluma, atitinkanti kokybės, tiekimo 

patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba 

VERT- nepritaria, siūlo taikyti analogiškas sąlygas kaip NŠG 

 Įstatymo 10 straipsnio 1 dalis, išdėstyti taip: 

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

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje 

aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) 
deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos 

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

Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo 

šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas 

šilumos kiekis ir (ar) šilumos gamybos pajėgumai, reikalingas reikalingi šilumos vartotojų 

poreikiams patenkinti, nustatomi, gaminamas gaminami ir (ar) superkamas superkami 

šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma ir (ar) 

nustatomi šilumos gamybos pajėgumai, atitinkanti atitinkantys kokybės, tiekimo 

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

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

sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant 

asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo 
tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, gali 

nustatyti skirtingas šilumos gamybos ir (ar) supirkimo sąlygas atskirose šilumos tiekimo 

sistemose, tačiau privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje 

užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti 

skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.“. 

 

NŠG - siūlo papildyti „...deginant komunalines ir (ar) pramonines atliekas“ 

Atsižvelgti iš dalies 

Atliekinė šiluma, kaip 

neatitinkanti aukciono 

parametrų turėtų būti  

superkama ne aukciono 
būdu. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos 

ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–

pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas šilumos 

tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos 
gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti 

šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie 

šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į veiksmingos 

konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, 

atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei 

šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis 

sąnaudomis.“ 

 

 

LŠTA - Kaip jau buvo minėta šio rašto 2 punkte, kogeneracinių elektrinių atliekinė šiluma 

turi būti traktuojama vienodai, kaip ir kitos rūšies atliekinė šiluma, todėl 1 d. išbraukti: <...> 

išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant komunalines atliekas <...>. Taip pat 
šios dalies paskutinį sakinį išdėstyti taip: „Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos atskirais 

mėnesiais šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus, efektyvių ir būtinų šilumos gamintojų 

ilgalaikį ekonominį gyvybingumą Šilumos ūkio plėtros plano galiojimo laikotarpiu bei 

šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis šiuo laikotarpiu.“, nes Taryba 

negali užtikrinti veiksmingos konkurencijos. Kai ji realiai susidarė (Kaune) ją pradeda riboti, 

nes ji netvari. Kituose miestuose vyksta reguliuojama (ribojama) konkurencija. Veiksminga 

konkurencija šilumos gamyboje neįmanoma. Būtina tik optimizuoti bendruosius šilumos 

gamybos kaštus ilguoju laikotarpiu. 

 

GREN Lietuva siūlymas pakeitimui: 

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

užtikrina tokiu būdu ir eiliškumo tvarka: 

1.1. Supirkdamas jam priklausančioje aprūpinimo šiluma sistemoje atliekinę šilumą ne 

aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir 

sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip Tarybos nustatyta didžiausia leistina 

atliekinės šilumos supirkimo kaina. 

1.2. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje neveikia nepriklausomų šilumos gamintojų, 

šilumos tiekėjas likusį vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį gamina 

turimais šilumos gamybos įrenginiais. 

1.3. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos 

gamintojas, likęs prognozuojamas šilumos kiekis, reikalingas šilumos vartotojų 

poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos aukciono būdu. 

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje 

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

deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos 

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

Tarybos  

nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo šiluma 

sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos 

 

Neatsižvelgta 

Sąvokos apibrėžtis 

nenumato 
 

Neatsižvelgta 

Sąvokos apibrėžtis 

nenumato 

Neatsižvelgta 

Tarybos tvirtinamas 

aprašas yra bendrų 

sąlygų teisės aktas ir 

negali atspindėti 

konkrečių, faktinių- 

atskirais mėnesiais, 
šilumos gamybos 

užtikrinimo principų 

 

Iš dalies atsižvelgta 

numatytas 

diferencijavimas 

skirtinga kaina 

skirtingose šildymo 

sistemose 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

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

šilumos aukciono  

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

tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) 
supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių 

sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant 

asmenis, ketinančius plėtoti  

šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama 

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

konkurencijos šilumos gamyboje privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos 

gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai 

gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą būtinomis pagrįstomis 

mažiausiomis sąnaudomis.“ 

 

Eenergija - siūlo palikti galimybę pvz. kogeneracinėms jėgainėms konkuruoti su atliekine 
šiluma.  

 

Litesko - nėra aišku, kaip toks prioritetas bus įgyvendinamas pajungiant tokios atliekinės 

šilumos tiekėjo įrangą prie centralizuotų šilumos tinklų. Ar tai bus pagal šilumos tiekėjo 

išduotas technines sąlygas? Be to, turėtų būti aiškiai nurodyta, jog tokių šaltinių prijungimas 

prie šilumos tinklų būtų vykdomas atliekinės šilumos tiekėjo lėšomis. Taip pat nėra aišku, ar 

tokia supirkimo prievolė ne aukciono būdu supirkti atliekinę šilumą turi būti taikoma ir 

tuomet, kai tokios atliekinės šilumos techniniai parametrai neatitinka reikalavimų, pvz. per 

žema temperatūra, bloga vandens kokybė ir kt.? 

 

 

Kauno kogeneracinė jėgainė 

Visų pirma, Bendrovės valdomi aukšto efektyvumo kogeneraciniai įrenginiai yra valstybinio 

atliekų tvarkymo plano dalis, todėl privalo atliekas tvarkyti nepertraukiamai. Atliekų 

tvarkymo metu gauta šilumos energija ne šildymo sezono metu viršija Kauno miesto CŠT 

sistemos poreikį, todėl šiuo laikotarpiu Bendrovė yra priversta mesti šilumą į orą naudojant 

išorinius aušinimo įrenginius. Metama į orą šiluma atitinka Įstatymo projekte patikslinamą 

atliekinės šilumos apibrėžimą <...> pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba 

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

nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje <...>, ir tiesiogiai gali dalyvauti atliekinės 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Neatsižvelgta 

Sąvoka nenumato, 

neatitinka 

 

Neatsižvelgta 

Tai ne šio Įstatymo, o 

poįstatyminių teisės 

aktų dalykas 

 
 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Kogeneracijos būdu 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

šilumos supirkime. Bendrovės pagaminta atliekinė šiluma yra lygiavertė kitais būdais 

pagamintai atliekinei šilumai, tačiau Įstatymo projekto 7 straipsniu ribojamos Bendrovės 

galimybės pasiūlyti savo atliekinę šilumą šilumos tiekėjui supirkti ne aukciono būdu. 

Bendrovės įsitikinimu,  tokia nuostata riboja Bendrovės galimybes konkuruoti su kitais 
subjektais, kurių veikloje susidaro atliekinė šiluma, taip pat apriboja Bendrovės galimybes 

panaudoti atliekinę šilumą pagal paskirtį, t.y. patenkinti Kauno miesto CŠT sistemos 

poreikius. Vadovaujantis Įstatymo projekto 8 straipsniu siekiama pakeisti Šilumos ūkio 

įstatymo 101 straipsnį, t.y. išbraukti atliekinę šilumą iš prioritetų sąrašo. Todėl analizuojant 

Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio ir 101 straipsnio pakeitimus, kyla neaiškumų dėl šilumos 

energijos įsigijimo prioritetų, t.y. šilumos tiekėjai galės teikti prioritetą atliekinės šilumos 

įsigijimui ne aukciono būdu prieš šilumos įsigijimą aukciono būdu, ar  atliekinė šiluma ne 

aukciono būdu turėtų būti įsigijama tik tuomet, kai poreikiams patenkinti nepakanka aukciono 

būdu įsigyto šilumos energijos kiekio. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės supratimu, Įstatymo 

projekto 7 straipsnis turėtų būti tikslinamas. 

Siūlome atsisakyti atliekinės šilumos supirkimo be aukcionų arba koreguoti punktą 
atitinkamai: 

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

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje 

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

deginant komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos 

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

Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo 

šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas 

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

superkamas šilumos aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama 

šiluma, atitinkanti kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba 

tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos 
pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems 

šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir 

prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos 

gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumai 

gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis 

sąnaudomis.“ 

 

pagaminta šiluma 

atitinka kokybės 

reikalavimus ir 

superkama nustatyta 
aukcionų supirkimo 

tvarka, išimtis taikoma 

tik atliekinei, kuri 

neatitinka aukcione 

superkamos šilumos 

energijos kokybės 

parametrų ir 

pagaminama ne 

energetikos įmonėse. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

Naikintina sąlyga, sukurianti diskriminacines ir netolygios konkurencijos sąlygas skirtingoms 

technologijoms ar kuro rūšims bei didinanti kainą galutiniams šilumos vartotojams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šilumos aukcione dalyviai varžosi dėl šilumos kiekio 
konkuruodami kaina. Šiuo atveju kainos aspekto nelieka. Taip pat nėra aišku, kas siūlomu 

atveju turėtų prioritetą tiekti šilumą, t. y. ar mažesnę kainą pasiūlęs dalyvis aukcione, ar 

didesnę kainą ne aukciono būdu turintis tiekėjas. Taip pat nėra aišku, ar aukcione dalyviai 

varžytųsi dėl kiekio, likusio jau po dvišalių šilumos tiekėjo susitarimų, ar atvirkščiai. Ir kaip 

situacija būtų sprendžiama, jei atliekinės šilumos kiekis būtų didesnis už sistemos poreikį. 

 

Tuo pačiu atkreipiame įstatymo rengėjo dėmesį, kad atliekų deginimo jėgainės pagrindinis 

tikslas yra tvarkyti atliekas, o šilumos energija yra kaip atliekinis gamybos produktas 

susidarantis proceso metu, todėl nėra aišku, kodėl įstatyme bandoma išskirti atliekų deginimo 

jėgainės pagamintą šilumą kaip neatliekinę.  

Vasaros metu gali susidaryti tokia situacija, kad esant poreikiui sutvarkyti didesnius atliekų 
kiekius ir nesant galimybės turimą šilumos kiekį patiekti į tinklą (priimta atliekinė šiluma ne 

konkurso būdu iš kitų gamintojų), šiluma aušyklių pagalba turės būti išmetama į atmosferą. 

Tokiu atveju pagal siūlomą reglamentavimą vienoje vietoje šiluma surenkama, o kitoje – 

išmetama.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad projektas atliekinės šilumos surinkimo niekaip neįvertina 

per kaštų-naudos prizmę (pvz., kokie mažiausi atliekinės šilumos kiekiai galėtų turėti 

ekonominę prasmę, koks jų santykis su reikiamomis atlikti investicijomis ir pan.). Taip pat 

šiai dienai apskritai nėra žinomas atliekinės šilumos potencialias bei ją panaudoti reikalingų 

investicijų intensyvumas. 

Siūloma naikinti pakeitimą. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Kogeneracijos būdu 

pagaminta šiluma 

atitinka kokybės 

reikalavimus ir 

superkama nustatyta 
aukcionų supirkimo 

tvarka, išimtis taikoma 

tik atliekinei, kuri 

neatitinka aukcione 

superkamos šilumos 

energijos kokybės 

parametrų ir 

pagaminama ne 

energetikos įmonėse 

 Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį 

išdėstyti taip: 

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

bendros šilumos ir elektros energijos gamybos 

(kogeneracijos) tiesiogiai susijusiems su šilumos 

gamyba ir tiekimu įrenginio statybai ar 

modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar 

naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

VERT- pagrįsti kodėl 5 metai? siūlo nustatyti valstybės paramos procentinį dydį. 

 

 

 

 

 

 

 

TM- Įvertinant teisėtų lūkesčių apsaugos principą, Įstatymo projektu siūlomos naujos 

Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos turėtų būti taikomas tik tais atvejais, kai 

Atsižvelgta iš dalies 

Nustatyta, jeigu 

panaudota parama 
nesiekia 10 proc. turto 

vertės, yra 

nereikšminga,  

netaikomas 

reguliavimas. 

Neatsižvelgta 

siūlomu atveju galimai 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

atsinaujinančių energijos išteklių pažangos 

uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar 

savivaldybės dotacija ar subsidija. Šiuo atveju 

nepriklausomiems šilumos gamintojams 

privaloma šilumos gamybos kainodara šio 

įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po 

projekto finansavimo pabaigos ir šilumos 

bazinio pajamų lygio nustatymo.“  

 

finansavimas buvo gauto po pakeitimų įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, Įstatymo projektas 

turėtų būti pildomas baigiamosiomis nuostatomis. 

 

 
 

 

LŠTA siūlo: 1) „Šiuo atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams ir šilumos tiekėjams 

privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po 

projekto finansavimo pabaigos ir šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo“ arba 2) „Šiuo 

atveju nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio 

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

bazinio pajamų lygio nustatymo“ 

 

NŠG-išbraukti „ir šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo.“  

 

GREN – išbraukti „ir šilumos bazinio pajamų lygio nustatymo.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Kauno energija – nepritaria 

2. Projekte siūloma numatyti, kad paramą, dotaciją ar subsidiją gavusiems nepriklausomiems 

šilumos gamintojams reguliuojamo gamintojo statusas būtų suteiktas tik 5 metams. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas taikyti privalomą šilumos gamybos kainodarą 

nepriklausomiems šilumos gamintojams, gavusiems paramą, dotaciją ar subsidiją, buvo 

priimtas siekiant suvienodinti paramą, dotaciją ar subsidiją gavusių ir tokia investicijų 

finansavimo forma nepasinaudojusių šilumos gamintojų veiklos sąlygas, taip pat siekiant 

būtų pažeisti teisėti 

lūkesčiai seniai parama 

pasinaudojusiems  

 
 

Neatsižvelgta 

šilumos tiekėjams 

visais atvejais taikoma 

reguliuojama kainodara  

Atsižvelgta iš dalies 

Šiuo atveju 

nepriklausomiems 

šilumos gamintojams 

privaloma šilumos 

gamybos kainodara šio 
įstatymo nustatyta 

tvarka taikoma 5 metus 

po projekto 

finansavimo pabaigos 

ir šilumos bazinio 

pajamų lygio 

nustatymo.“  

 

Neatsižvelgta 

5 metų laikotarpis yra 

pakankamas, toks 

laikotarpis nustatomas 
ir  paramos teikimo 

teisės aktuose. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

apginti vartotojų teises, užtikrinant, kad paramą, dotaciją ar subsidiją gavę šilumos gamintojai 

negaus nepagrįstai didelės investicijų grąžos įvertinus tai, kad jų nuosavų ar skolintų lėšų 

dalis investicijoms finansuoti yra ženkliai mažesnė. Pagal Tarybos nustatytus reguliavimo 

apskaitos reikalavimus, šilumos gamybos įrenginiams nustatytas 16 metų naudingo tarnavimo 
laikas. Vadinasi, po 5 metų bus praėjęs tik trečdalis šilumos gamybos įrenginių naudojimo 

laiko, po kurio toks nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos aukcione galės dalyvauti su 

būtinosiomis sąnaudomis nepagrįsta šilumos kaina ir gauti nepagrįstai didelį pelną.  

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, akcentuojame, kad Bendrovė nepritaria tokiam pakeitimui. 

Įvertinus tai, kad nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų šilumos gamybos 

veiklos reguliavimas ir kainodara suvienodinta, siūlome Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 

dalyje numatytus kriterijus, pagal kuriuos taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, 

taikyti ir šilumos tiekėjams, t. y. numatyti galimybę, kad tam tikrais atvejais ir šilumos tiekėjo 

šilumos gamybos veikla atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje būtų nereguliuojama. 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

šilumos tiekėjų veikla 

visais atvejais turėtų 

būti reguliuojama 

 

 

 

PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA 

 

 „29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio 

pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės 

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų 

užtikrinamos higienos normomis  

reglamentuotos vidutinės vidaus patalpų 

temperatūros šildomuose pastatuose pagal 

statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko 

oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir 

galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių 

pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina 

galimybę vartotojams savo sprendimu pradėti 

ir baigti šildymą individualiai.“ 

 

Aplinkos ministerija 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 8 dalyje dėstoma sąvoka „Šildymo sezonas“ tikslintina, 

nes neaišku, kas yra „nustatytos paskirties savivaldybių pastatų“, kas yra „vartotojas“: 

daugiabutis namas, butas, ar kt. Siūlome nustatyti, kad kiekvienas daugiabutis namas pradeda 
šildymo sezoną individualiai, bet ne vėliau kaip savivaldybei oficialiai paskelbus apie sezono 

pradžią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Įstatymo projektu 

nekeičiama „nustatytos 

paskirties savivaldybių 
pastatų“ sąvoka. Vietos 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymu 

nurodoma pastatų ir jų 

eiliškumo šildymo 

įjungimo tvarka, o šių 

pastatų vartotojai gali 

nuspręsti pradėti 

šildymą ir vėliau, 

užtikrinant higienos 
normomis 

reglamentuotą vidaus 

patalpų temperatūrą. 

Atsižvelgta iš dalies 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

 

 

 

 

LŠTA 

Šildymo sezonas. Šildymo sezono sąvoka reikalauja esant tam tikrai lauko oro temperatūrai 

pradėti šildymo sezoną: Šildymo sezonas – laikotarpis <...> kuriai esant (lauko oro 

temperatūrai) privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų 

šildymą. Siūlytina, reglamentuoti vidutinę paramos lauko oro temperatūrą 10 °C, kuriai esant 

pradedamas šildymo sezonas savivaldybių pastatams ir daugiabučiams: „Šildymo sezonas – 

laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos 

sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis  reglamentuotos vidutinės vidaus 

patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą 

lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties 

savivaldybių pastatų ir gyvenamųjų daugiabučių namų šildymą. Šilumos tiekėjas ir pastato 

vidaus sistemų prižiūrėtojas užtikrina galimybę vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti 

šildymą atskiruose pastatuose individualiai jeigu tam yra techninės galimybės. Kai 

vidutinė paros lauko temperatūra nukrenta žemiau +10 C, šildymas privalomas visuose 

pastatuose.“ 

GREN Lietuva 

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

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis 

reglamentuotos vidutinės vidaus patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal 

statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma 

pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas, 

esant tinkamoms techninėms sąlygoms, užtikrina galimybę vartotojams savo sprendimu 

pradėti ir baigti šildymą individualiai, jeigu toks sprendimas yra ekonomiškai 

pagrįstas.“ 

Formuluotė papildyta 

reikalavimu dėl 

tinkamų techninių 

sąlygų būtinybės ir 
jeigu yra pastato 

parengties šildymo 

sezonui aktas. 

Konkrečios 

temperatūros 

nustatymas sukelia 

daug ginčų. 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Sąvokos apibrėžtis 

papildyta reikalavimu 

dėl tinkamų techninių 

sąlygų būtinybės ir 

jeigu yra pastato 

parengties šildymo 

sezonui aktas. 

 Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 

„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūra 

1. Prie šilumos tiekimo sistemos 

prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės 

teise priklausančias butų ir kitų patalpų 

LŠTA 

Projekto 20 str. 1 d. siūlome, kad vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų 

veikla negalėtų verstis namų bendrijos, kadangi jos neturi jokio savo turto, negali atlyginti 

padarytų nuostolių, o pagrindinė jų veikla yra bendro naudojimo, o ne energetinių įrenginių 

priežiūra, todėl minėtame straipsnyje siūlome tokius pakeitimus: 

„Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių 

darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens 

Neatsižvelgta 

Įstatymo projektu 

nesiekiama riboti 

konkurencijos ir 

uždrausti bendrijoms 

vykdyti priežiūros 

veiklą. Pažymėtina, 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

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, esant 

avarinei situacijai ar kapitalinio remonto 

poreikiui, informuoja šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie 

jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos 

punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo 

pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su 

šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 
(eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, 

sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio 

namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų 

įgaliotas atstovas. <...> Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių 
atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų 

bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).“ 

Kadangi Projektu siekiama kokybiškesnės vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūros, siūlome nustatyti tam tikrus reikalavimus prižiūrėtojui, papildant 20 str. 1 

d. taip: „Prižiūrėtojas pasiekiamas telefonu visą parą, o jei to negali užtikrinti, nurodo 

kontaktus avarinės tarnybos į kurią galėtų kreiptis patalpų savininkai, atsitikus vidaus 

šildymo ar karšto vandens sistemos avarijai. Prižiūrėtojas, teikdamas savo paslaugas, 

įsipareigoja turėti reikiamą atsarginių dalių kiekį ir kitus techninius resursus, kad dėl 

šilumos punkto ar vidaus sistemų remonto šilumos ir karšto vandens tiekimo 

nutraukimas nesitęstų ilgiau kaip dvylika valandų.“. 
 

AB Kauno energija 

Bendrovės nuomone, šiame punkte aptarti santykiai turėtų būti reglamentuoti ne tik su 

buitiniais šilumos vartotojais, tačiau ir su nebuitiniais. Todėl siūlome kartu su siūlomais 

pakeitimais ištraukti žodį „buitiniams“.  

 

 

GREN 

Mūsų nuomone, siūlomo pakeitimo nuostata „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.“ neatitinka ir nėra suderinta su Įstatymo 17 str. 2 

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

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

 

Būsto rūmai 

Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 

„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

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

kad įstatyme numatyta, 

kad tokią veiklą gali 

vykdyti tik atitinkamą 

kvalifikaciją turintis 
daugiabučio namo 

bendrijos atstovas 

 

Neatsižvelgta 

šios nuostatos turėtų 

būti reglamentuojamos 

poįstatyminiais teisės 

aktais 

 

 

 
Neatsižvelgta 

Su nebuitiniais 

vartotojais sąlygos gali 

būti (ir yra) nustatomos 

šilumos pirkimo-

pardavimo sutartyse 

 

Neatsižvelgta 

Apmokėjimas už šiuos 

darbus numatytas 

Pastato šildymo ir 

karšto vandens 
sistemos priežiūros 

tvarkos apraše 

(proporcingai butų 

plotui) 

 

Atsižvelgta iš dalies 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo 

objektų administratorius. Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) 

sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų 

jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo 

arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijos pirmininkas, butų ir kitų 

patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties 

dalyvių įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo 

objektų administratorius privalo pateikti  

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus, 

numatytus Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo 

įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo 

dokumentai yra neatskiriama daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros sutarties dalis. Pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

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

jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti 

vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra 

bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas 

iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, 

technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio 

namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo 

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 O kaip su atstovo kvalifikaciniais reikalavimais?. 

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 5. Siūlymas: Kokiu būdu 

ir terminais? šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems 

nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo 

pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, 

sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, 6. 

Siūlymas: Atitinka 3 siūlymą   daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija 7. 

Siūlymas: Papildyti JVS įgaliotinis, jeigu jam teisė nesuteikiama JVS sutartyje, tai 

sprendimas priimamas CK numatyta tvarka, tai arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo 

naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

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

(eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų 

patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo 

objektų administratorius. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos 

pirmininkas, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas 

asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius privalo pateikti pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus, numatytus 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse. 

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

dokumentai yra neatskiriama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

priežiūros sutarties dalis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

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. 

 

(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). 8. Siūlymas: Kvalifikacija reikalinga ar ne? 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. 

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

pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius 9. Siūlymas: Valdytojas arba papildyti 

JVS įgaliotinis kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą 
kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

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

daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo 

sezonui aktą ir pateikia jį šilumos tiekėjui. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) neparengus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

naujam šildymo naujam šildymo sezonui gali būti taikomos Tarybos nustatytos 

sankcijos. Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba. 

 65. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemų periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne 

rečiau kaip kartą per ketverius metus atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto 
vandens sistemų tikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato 

Taryba. Taryba, gavusi pranešimą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemų neefektyvaus šilumos energijos vartojimo, gali atlikti neplaninį to daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus 

nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos 

įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 10. Siūlymas: 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Svarstytina prižiūrėtojo atsakomybė kai Valdytojas arba savininkai nepriėmė atitinkamo 

sprendimo 

 2. Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal 

faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate 

skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, 

cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti 
sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos 

patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja 

gautus duomenis, teikia juos ataskaitas pastato 

savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų 

patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties 

dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo 

naudojimo objektų administratoriui, pagal 

kompetenciją rengia. Rengia pasiūlymus dėl 

šilumos energijos taupymo priemonių 

įgyvendinimo ir teikia juos pastato savininkui ir 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojui. Pastato savininkas ir (ar) 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas nustato būtinas priemones dėl 

privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros ir 

efektyvumo didinimui užtikrinti. Šioms 

priemonėms užtikrinti gali būti panaudojamos 

namo bendraturčių kaupiamosios lėšos. 

Taryba, vykdydama pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

patikrinimą, įvertina pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

pateiktas ataskaitas, nustatytų priemonių dėl 

privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros ir 

LŠTA 

20 str. 2 d. siūlome papildyti taip: Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti Tarybos nustatytas 

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

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

grubių pažeidimų ar atestato sustabdymo ar panaikinimo negali vykdyti veiklos. 

VERT: 

Projekte siūloma papildyti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį numatant prižiūrėtojo 

pareigą rengti pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir teikti jas 

pastato savininkui ir daugiabučio namo valdytojui, kurie nustatytų būtinas priemones dėl 

privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir efektyvumo 

didinimo užtikrinimo ir kurioms įgyvendinti gali būti panaudojamos kaupiamosios lėšos. Taip 

pat siūloma numatyti, kad Taryba, vykdydama prižiūrėtojo patikrinimą, vertina jo pateiktas 

ataskaitas ir nustatytų priemonių dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo didinimui užtikrinti pagrįstumą ir vykdymą. 

Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti Tarybos nustatytas sankcijas.  
Visų pirma, būtina atskirti, kurios nuostatos reglamentuoja taupymo priemonių įgyvendinimą, 

o kurios – šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties privalomiesiems reikalavimams 

užtikrinimą. Kadangi siūlomas Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje minimos tiek 

taupymo priemones, tiek priemones dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros ir efektyvumo didinimo užtikrinimo, nors pastarąsias 

reglamentuoja kitos siūlomos nuostatos, siūlytina 20 straipsnio 2 dalyje reglamentuoti tik 

taupymo priemonių siūlymo ir įgyvendinimo procesą. Atkreiptinas dėmesys, kad taupymo 

priemonės gali būti bet kokios priemonės, ne tik būtinosios priemonės, kurios užtikrins 

privalomuosius reikalavimus ir atvirkščiai, taupymo priemonėms gali būti prilyginamos 

priemonės, susijusios su privalomųjų reikalavimų užtikrinimu. Atitinkamai, nėra aišku, koks 

yra siūlomo reglamentavimo tikslas – kad būtų siūlomos bet kokios taupymą ir efektyvų 
šilumos vartojimą paskatinsiančios priemonės, ar tik tos priemonės, kurios, akivaizdu, 

reikalingos būtent sistemos privalomųjų reikalavimų efektyvumo didinimui užtikrinti. 

Atitinkamai, reglamentuojant taupymo priemonių siūlymą ir įgyvendinimą būtina aiškiai 

apibrėžti taupymo priemonių sąvoką.  

 

Neatsižvelgta 

Formuluotė 

pakoreguota pagal 

Teisingumo 

ministerijos ir VERT 
pastabas 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta, kad Tarybos 

įpareigojimų vykdymui 

turi būti gautas 

gyventojų pritarimas 

dėl reikalingų veiksmų 

atlikimo ir 

finansavimo. 
Projekto tikslas – 

užtikrinti efektyvesnę 

prižiūrėtojo veiklą, 

energijos vartojimo 

auditas gali būti viena 

iš siūlomų priemonių 

energijos efektyvumo 

didinti. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

efektyvumo didinimui užtikrinti pagrįstumą ir 

vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių 

nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali 

taikyti Tarybos nustatytas sankcijas 

 3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos 

paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratorius 

kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir 

pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems 

priskirtą kompetenciją energetikos ministro 

tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklėse. Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir 

kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos 
paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratoriumi 

pasirašo pastato parengties naujam šildymo 

sezonui aktą ir pateikia jį šilumos tiekėjui. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) neparengus 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

naujam šildymo naujam šildymo sezonui gali 

būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 

Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba. 

 

VERT 

Trečia, Taryba taip pat siūlo keisti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalį numatant, kad 

pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą turėtų pasirašyti ir šilumos tiekėjas. Šis 

pasiūlymas grindžiamas tuo, kad šilumos tiekėjas, kaip subjektas, parduodantis šilumos 

energiją vartotojams, turi įvertinti, ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengtos 

šildymo sezonui ir ar saugu tiekti šilumos energiją. Taip pat siekiant suvienodinti sąvokas ir 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 8 dalimi, siūlytina 

visame projekte valdytoją apibrėžti kaip „namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Už vidaus sistemas 

atsako prižiūrėtojas, 

kuris yra atsakingas, 

kad būtų tinkamai ir 

laiku pasirengta 

šildymo sezonui. 

Manytina, kad 

reikalavimas šilumos 

tiekėjui dalyvauti 

pasirašant parengties 
šildymo sezonui aktą 

yra perteklinis (šilumos 

tiekėjams  pateikiamos 

aktų kopijos iki rugsėjo 

20 d., jei 

nepateikiamos, šilumos 

tiekėjai informuoja 

VERT, kuri galėtų 

skirti sankcijas už 

VERT įpareigojimų 

nevykdymą. 

Valdytojo sąvoka 
apibrėžiama kaip 

„namo bendrojo 

naudojimo objektų 

valdytojas“. 

 65. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo 

VERT  

Siūloma papildyti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio šiuo metu esamą 6 dalį, pasiūlymuose 

– 5 dalį numatant, kad Taryba, gavusi pranešimą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta, kad Tarybos 

įpareigojimų vykdymui 



 

84 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius 

patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems 

reikalavimams ne rečiau kaip kartą per ketverius 

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

nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą 

nustato Taryba. Taryba, gavusi pranešimą dėl 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemų neefektyvaus šilumos energijos 

vartojimo, gali atlikti neplaninį to daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus 

nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti 

nustatytus reikalavimų neatitikimus. Už 

Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos 

nustatytos sankcijos. 

vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos vartojimo, gali atlikti neplaninį to 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus 

nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos 
įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 

Ketvirta, Taryba siūlo patikslinti Projektą ir pakeisti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 5 

dalį paliekant esamą reglamentavimą, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, tačiau atsisakant pareigos 

Tarybai vykdyti daugiabučių namų  šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius 

patikrinimus ne rečiau kaip kartą per ketverius metus ir numatant, kad šilumos energiją 

neefektyviai vartojančių daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimus 

dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams atlieka Taryba, kuri nustato patikrinimo tvarką ir 

formą. Taip pat Taryba siūlo numatyti, kad šilumos tiekėjas turi teikti Tarybai susistemintą, 

dokumentais pagrįstą, informaciją apie neefektyviai vartojančio daugiabučių namo šilumos 
energijos suvartojimą, o Taryba, įvertinusi pateiktą šilumos tiekėjo informaciją, priima 

sprendimą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimo.  

Taryba savo siūlymus grindžia toliau nurodytais argumentais. Taryba pažymi, kad Lietuvoje 

yra apie 20 000 daugiabučių namų ir Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi visuose 

juose įrengtų sistemų patikrinimą pavesta atlikti Tarybai. Toks teisinis reglamentavimas 

sukuria itin didelę naštą Tarybai ir neatitinka Tarybos pajėgumų. Be to, toks 

reglamentavimas, Tarybos vertinimu, nėra tikslingas, kadangi poreikis Tarybai, kaip 

valstybinei institucijai, vykdyti visų Lietuvos daugiabučių namų sistemų patikrinimus turėtų 

būti numatytas tik tam tikrais atvejais, kur Tarybos vertinimas būtų produktyvus ir 

prasmingas, t. y. Taryba dėmesį turėtų skirti tik tų pastatų sistemoms, kuriuose šiluma 

vartojama neefektyviai ir tai rodo galimas šildymo ir karšto vandens sistemų problemas, o ne 

renovuotiems pastatams su sutvarkytomis šildymo ir karšto vandens sistemomis arba 
pastatams, kuriuose ir be renovacijos šilumos suvartojimo efektyvumo lygis yra aukštas.  

Atitinkamai, Tarybos nuomone, Tarybos siūlomas pakeitimas leistų Tarybai produktyviai 

nukreipti turimus resursus į faktiškai problemas dėl šildymo ir karšto vandens sistemų 

turinčius daugiabučius namus. Taryba įvertintų pateiktą šilumos tiekėjo informaciją ir priimtų 

sprendimą dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimo poreikio.  

Kaip jau buvo minėta, šilumos tiekėjas turi visą informaciją apie daugiabučių namų šilumos 

energijos suvartojimą, galimybę įvertinti daugiabučio namo efektyvų ar neefektyvų šilumos 

suvartojimą, todėl turi visas galimybes teikti pagrįstą informaciją ir argumentus, kuris 

turi būti gautas 

gyventojų pritarimas 

dėl reikalingų veiksmų 

atlikimo ir 
finansavimo. 



 

85 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

daugiabutis namas efektyviai ar neefektyviai vartoja šilumos energiją.  

Taryba galėtų pritarti siūlymui numatyti, kad Taryba, gavusi pranešimą dėl daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos vartojimo, gali atlikti 

neplaninį to daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimą ir nustačiusi 
neatitikimus nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus reikalavimų neatitikimus ir kad už 

Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos, tačiau vertinant jau 

išdėstytus argumentus dėl prižiūrėtojo kompetencijos apimties, atkreiptinas dėmesys, kad 

Tarybos įpareigojimo prižiūrėtojui skyrimas šalinti šildymo ir karšto vandens sistemų 

neatitikimus privalomiesiems reikalavimams yra galimas tik tuo atveju, jei prižiūrėtojas savo 

kompetencijos ribose iš priežiūros tarifo gali pašalinti sistemų neatitikimą privalomiesiems 

reikalavimams. Visais kitais atvejais toks įpareigojimas yra neįmanomas, nes, kaip minėta, 

neatitikimų šalinimo procesą galėtų inicijuoti ir atlikti tik valdytojas ir tik tuo atveju, jei 

pastato gyventojai priimtų sprendimą dėl tokių veiksmų atlikimo ir finansavimo. Atitinkamai, 
siūlytina pakartotinai apsvarstyti siūlomos nuostatos poreikį. 

Projekte siūloma Šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 3 dalį išdėstyti numatant, kad 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja Taryba. Taryba, 

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

namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, priima sprendimą, 

įpareigojantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją vykdyti daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris turi būti įgyvendinamas ne 

vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto sprendimo. 

 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos 

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, 

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

Kol šalys sudaro individualias sutartis, šilumos 

tiekėjo ir (ar)  karšto vandens tiekėjo ir pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

tarpusavio santykius reglamentuoja šilumos 

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams 

sutarties standartinės sąlygos ir karšto vandens 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Informuojame, kad šilumos tiekėjas su buitiniais šilumos vartotojais sudaro šilumos 

pirkimo – pardavimo sutartis, pagal Energetikos ministerijos patvirtintas sutarčių standartines 

sąlygas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) (toliau – ir 
prižiūrėtojai (eksploatuotojai)) parenka ir su juo priežiūros sutartį sudaro pastato 

administratorius arba gyvenamojo namo būtų savininkų bendrija. Atsižvelgiant į tai, kad 

šilumos tiekėjai pagal teisės aktus sudaro sutartis su buitiniais šilumos vartotojais ar šilumos 

vartotojais, vartojančiais šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti 

atsiskaitomieji šilumos prietaisai, neaiškus ŠŪĮ 20 str. 6 d. (ŠŪĮ projekto 12 str.) nuostatos, 

nurodančios, jog pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju 

sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, tikslas. Manome, jog tokios 

Neatsižvelgta 

Dauguma šilumos 

tiekėjų neprieštarauja 

šių sutarčių, kuriose 
galės būti numatomos 

šalių atsakomybių 

ribos, nustatytos šalių 

teisės ir pareigos, 

individualiai 

nustatomos sąlygos, 

etc., sudarymo. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams 

sutarties standartinės sąlygos, kurias tvirtina 

Vyriausybės įgaliota institucija. Kai šilumos 

tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra ir 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas, šilumos pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutartis ir (ar) karšto 

vandens pristatymo buitiniams šilumos 

vartotojams sutartis nesudaroma.“ 

sutarties sudarymas yra perteklinis dalykas, sukuriantis papildomą administracinę naštą abiem 

šalims, be to prižiūrėtojai (eksploatuotojai) nėra suinteresuoti tokių sutarčių sudarymu. 

Manome, kad šilumos tiekėjui, siekiančiam patikimo ir stabilaus šilumos perdavimo tinklų 

darbo, tačiau neturinčiam suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų, neturėtų būti užkeliama 
pareiga sutartimi kontroliuoti kito privataus subjekto – prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos. 

Šalių teisės ir pareigos (pvz. prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pareiga užtikrinti grįžtamo 

šilumnešio parametrų (įskaitant ir grįžtamos temperatūros laikymąsi) turėtų būti 

reglamentuotos ne šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartinėse 

sąlygose, kurias tvirtintų Vyriausybės įgaliota institucija, o reglamentuotos Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėse bei Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše. 

Pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo veiklą turėtų prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės 

institucijos pvz. Taryba ir už teisės aktuose nustatytų pareigų nesilaikymą skirti sankcijas. 

„6. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo, 

siekiančio patikimo ir stabilaus šilumos perdavimo tinklų darbo, tarpusavio teises ir 

pareigas nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklėse bei energetikos ministro tvirtinamame Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos priežiūros tvarkos apraše. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojui (eksploatuotojui) nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų gali būti 

taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. 

 14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos 

privalomieji reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija 

nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomiesiems reikalavimams vertina pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą 

Aplinkos ministerija 

Įstatymo 23 straipsnis, tikslintinas, nes Įstatyme ir Įstatymo projekte nėra sąvokos 

„pertvarkymas“, todėl neaišku, ar „pertvarkymo“ projekto parengimas ir darbai vykdomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, pagal kurias, be kita ko, 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui reikalingas statybą leidžiantis 

dokumentas, projektas, namo butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas. 

Sprendimus dėl namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise 

priklausančios pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo priima savininkai, jei 

sistemos pertvarkymui naudojamos valstybės paramos lėšos, sukuriamas naujas bendrojo 
naudojimo objektas, sprendimas priimamas savininkų balsų dauguma Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka1. Neaišku, ar tokie projektai valstybės 

paramai gauti rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos 

daugiabučiams (atnaujinti) modernizuoti įstatymo nuostatomis. Pažymėtina, kad namo butų ir 

kitų patalpų savininkai taip pat gali priimti sprendimą nesiskolinti lėšų, bet patvirtinti lėšų 

Atsižvelgta iš dalies 

„Pertvarkymo“ sąvoka 

nekeičiama, 

pertvarkymo darbai  

turi būti vykdomi 

vadovaujantis LR 

statybos įstatymo 

nuostatomis, kaip yra 

numatyta Šilumos 
tiekimo ir vartojimo 

taisyklėse ( 95 p.). 

 

 

 

 
1 Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 3 dalis. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

organizuoja pastato savininkai ir (arba) 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas. Šilumos tiekėjas informuoja pastato 

savininkus ir daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojus apie neefektyviai 

šilumą vartojančius daugiabučius namus.  

3. Daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja 

Taryba. Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, 

priima sprendimą, įpareigojantį daugiabučio 

namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją 

vykdyti daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos pertvarkymą, kuris turi būti 

įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo 

Tarybos priimto sprendimo. 

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti 

šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

pertvarkymas pagal daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomuosius 
reikalavimus įgyvendinamas daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojo, 

panaudojant daugiabučio namo bendraturčių 

kaupiamąsias lėšas, ir turi gali būti remiamas 

Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

kaupimo planą. Pažymėtina, kad be savininkų sprendimo valdytojas nedelsiant organizuoja, 

be kita ko, inžinerinių sistemų gedimų šalinimą, kitus darbus planuoja, numato jiems kauptinų 

lėšų poreikį, planus derina su savininkais, teikia jiems tvirtinti, organizuoja lėšų kaupimą ir 

savininkų sprendimo įgyvendinimą, atstovaudamas savininkams. 
LŠTA 

23 str. 2 d. siūlome išdėstyti taip: „Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

atitiktį daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams 

vertina pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o 

įgyvendinimą organizuoja pastato savininkai ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų valdytojas. Šilumos tiekėjas informuoja pastato savininkus ir daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojus bei Tarybą apie neefektyviai šilumą vartojančius 

daugiabučius namus.“ 

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

„Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate automatiniais 

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

tolygų ir subalansuotą šildymą visuose pastato šildomose patalpose. Daugiabučio namo 

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

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojo, panaudojant daugiabučio namo bendraturčių kaupiamąsias 

lėšas, ir gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 

VERT 

Taryba siūlo redakcinio pobūdžio Šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies pakeitimą 

numatant, kad šilumos tiekėjas dokumentais pagrįstą informaciją apie neefektyviai šilumą 

vartojantį daugiabutį namą pateikia butų ir kitų patalpų savininkams (šilumos tiekėjo 

abonentams) ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. 

Šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 2 dalį siūloma išdėstyti numatant, kad daugiabučio namo 
šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą organizuoja pastato savininkai ir (arba) 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Šilumos tiekėjas informuoja 

pastato savininkus ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojus apie 

neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius namus. 

Taryba, siekdama nesikartoti ir vertindama tai, kad, Tarybos nuomone, aukščiau išdėstytos 

siūlomos nuostatos prieštarauja viena kitai ir (ar) dubliuoja viena kitą, teikia kompleksines 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta dėl nuostatos 

šilumos tiekėjui 

informuoti Tarybą. 

Galimybės vartotojams 

reguliuoti šilumos 

suvartojimą pastate 

neapsiriboja vien 

automatiniais šilumos 

punktais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

23 str. 2 dalis papildyta 

nuostata dėl valdytojo 

informavimo, straipsnis 

papildytas 5 dalimi. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pastabas ir pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su taupymo priemonių 

įgyvendinimo daugiabučiuose namuose bei šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties 

privalomiesiems reikalavimams užtikrinimo.  

Projekte siūloma Šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 3 dalį išdėstyti numatant, kad 
daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja Taryba. Taryba, 

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

namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, priima sprendimą, 

įpareigojantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją vykdyti daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris turi būti įgyvendinamas ne 

vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto sprendimo. 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, siūlytina atsižvelgiant į Tarybos pateiktas pastabas, peržiūrėti 

ir koreguoti siūlomas keisti/pildyti Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, reglamentuojančias 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties privalomiesiems 

reikalavimams užtikrinimo procesą ir Tarybos vaidmenį šiame procese numatant, kad dėl 
daugiabučių namų šilumos vartotojų nusiskundimų, susijusių su daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemų neatitikimu privalomiesiems reikalavimams ir dėl Tarybos nustatytų 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų neatitikimų privalomiesiems 

reikalavimams turi būti informuojamas valdytojas. Siūlytina numatyti, kad valdytojas vertina, 

ar prižiūrėtojas laikosi sudarytos priežiūros sutarties reikalavimų ir tinkamai ją vykdo. Taip 

pat siūlytina numatyti, kad valdytojas, nustatęs prižiūrėtojo veiklos neatitikimus sutartyje 

nustatytiems įsipareigojimams, imasi sutartyje numatytų priemonių dėl tinkamos prižiūrėtojo 

veiklos pagal sutartį užtikrinimo. Siūlytina numatyti, kad Taryba sprendžia tarp valdytojo ir 

prižiūrėtojo kilusius ginčus dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties 

privalomiesiems reikalavimams užtikrinimo. Pažymėtina, kad toks siūlymas taip pat leistų 

išgryninti ir sustiprinti valdytojo, kaip gyventojų atstovo, vaidmenį atliekant šildymo ir karšto 

vandens tiekimo sistemos, kaip bendrojo naudojimo objekto, administravimą bei prižiūrėtojo, 
su kuriuo sudaroma priežiūros sutartis, kontrolę. 

Jeigu nebūtų atsižvelgta į teiktas Tarybos pastabas, atkreiptinas dėmesys, kad Šilumos ūkio 

įstatymo 23 straipsnio 2 dalies ir 23 straipsnio 3 dalies nuostatos prieštarauja viena kitai, todėl 

turėtų būti koreguojamos. Vienu atveju siūloma, kad Tarybai gavus pranešimą ir atlikus 

neplaninį patikrinimą bei nustačius sistemų neatitikimus privalomiesiems reikalavimams 

Taryba įpareigoja prižiūrėtoją pašalinti neatitikimus, o nepašalinus – Taryba taiko 

prižiūrėtojui sankcijas, o kitu atveju, kad Tarybai tiesiog nustačius (t. y. be atskiro pranešimo) 

sistemų neatitikimus privalomiesiems reikalavimams, Taryba įpareigotų valdytoją vykdyti 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

sistemų pertvarkymą ne vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto sprendimo. Nėra aišku, 

kodėl vien pagal tai, kaip bus identifikuotas sistemos neatitikimas privalomiesiems 

reikalavimams – pagal pranešimą atliekant neplaninį patikrinimą ar be pranešimo, pavyzdžiui, 

planinio patikrinimo metu, skiriasi būdai, kaip toks neatitikimas turi būti šalinamas ir 
subjektai, kurie turi šalinti neatitikimą. Taip pat nėra aišku, kam yra siūlomas toks teisinis 

reglamentavimas, jei Šilumos ūkio įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi jau yra siūloma atriboti 

subjektų atliekamus veiksmus, t. y. sistemos atitikties privalomiesiems reikalavimams 

vertinimo funkciją priskirti prižiūrėtojui, o neatitikimų šalinimo funkciją – valdytojui. Taip 

pat neaišku, kaip koreliuoja siūloma papildyti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalis ir 

23 straipsnio 2 dalis, nes pagal sąvokas galima suprasti, kad neatitikimų privalomiesiems 

reikalavimams organizavimas ir šalinimas yra prižiūrėtojo funkcija, o pagal 23 straipsnio 2 

dalį – kad valdytojo funkcija. 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio straipsnio 3 dalį Taryba kontroliuoja daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 
sistemos privalomiesiems reikalavimams, siūlome šio straipsnio 2 dalyje nurodyti, kad 

šilumos tiekėjas informuoja ir Tarybą apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius 

veiksmus, tokiu būdu bus užtikrinamas sklandesnis informacijos pateikimas ir efektyvesnis 

problemos sprendimas. 

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

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato šildymo ir 

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

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

tiekėjas informuoja pastato savininkus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojus ir Tarybą apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius namus.  

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

karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams Tarybos nustatyta tvarka vertina 

ir kontroliuoja Taryba. Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų, priima sprendimą, įpareigojantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytoją vykdyti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta 2 dalies 

nuostata dėl Tarybos 

informavimo. 

Įstatymo 20 str. 5 

dalyje jau yra 

numatyta, kad 

daugiabučio namo 

šildymo ir karšto 

vandens sistemų 
tikrinimų dėl jų 

atitikties nustatytiems 

reikalavimams tvarką ir 

formą nustato Taryba 

APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU REGLAMENTAVIMAS 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

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

 „2. Apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens 

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

tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui 

ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba 

individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo 

vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, 

elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius energijos 

išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti iki 

higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

 

Vartotojai (R. Zabarauskas) 

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

vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo“ 

Čia kalbama apie nereikalingus ir įstatymo lygmeniui per smulkius dalykus  – ką iš 
ko reikia pirkti. Turėtų būti „arba karšto vandens ruošimas pastato viduje jo savininkams 

priklausančiais įrenginiais“. 

Jau daug sykių rašiau ir sakiau, kad vadinamas karšto vandens tiekimas neatitinka 

realybės ir daro nuostolius vartotojams (Vilniuje po 4 mln. Eur kasmet). 

 

Neatsižvelgta 

Nėra konkretaus 

pasiūlymo dėl 

reglamentavimo 
tobulinimo ir neaišku 

kaip tai būtų 

įgyvendinama 

Lietuvoje esamose 

skirtingose 

apsirūpinimo karštu 

vandeniu situacijose 

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

„13. Karšto vandens tiekimas – 

centralizuotai paruošto karšto vandens geriamojo 

vandens ir šilumos karštam vandeniui ruošti 

įsigijimas bei karšto vandens pardavimas karšto 

vandens vartotojams.“ 

Vandens tiekėjų asociacija 

Atsižvelgiant į tai, kad galima parduoti tik pagamintą prekę, o jos pagaminimui dalies 

reikalingų žaliavų įsigijimas dar nereiškia, kad prekė bus pagaminta, siūlome Projektu 
keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 13 dalį keisti taip: „13. Karšto vandens tiekimas – geriamojo 

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

pardavimas karšto vandens vartotojams. 

Neatsižvelgta 

Dėl aiškesnio teisinio 

reglamentavimo 
sąvokos apibrėžtis 

turėtų būti platesnio 

turinio. 

 Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„1. Daugiabučio namo vartotojams, 

atsižvelgiant į šilumos punkto įrenginių 

nuosavybę, taikomas šilumos punkto įrenginių 

nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdas. Jeigu šilumos punkto 

įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos 

tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios 

nuosavybės teise šio įstatymo 24 straipsnio 2 

dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens 

tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos 

punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise 

priklauso daugiabučio namo savininkams, 

LŠTA 

Karšto vandens tiekimas. Siūlome atsisakyti karšto vandens tiekimo veiklos dėl ne kartą 

minėtų priežasčių. Asociacijos pasiūlymai Energetikos ministerijai pateikti Asociacijos 2022 

m. sausio 11 d. raštu Nr. 06 „Dėl apsirūpinimu karštu vandeniu reglamentavimo“. Jei būtų 

nuspręsta karšto vandens tiekimo veiklą palikti siūlome vartotojam suteikti galimybę karštu 

vandeniu apsirūpinti savarankiškai, t.y. reikalingą energiją ir geriamą vandenį karštam 

vandeniui ruošti įsigyti savarankiškai, reglamentuojant tik, kad vartotojams parduodamo 

karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu rodmenis. Šiuos prietaisus 

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

pasirinktas asmuo, pasiūlęs atitinkamą paslaugą už mažiausią kainą.     

 

Vartotojai (R. Zabarauskas) 

Šis straipsnis visai sukomplikuotas ir reikia perrašymo iš esmės. 

1) pakartoju kas jau buvo sakyta: 

https://www.delfi.lt/video/laidos/piniginiai-reikalai/piniginiai-reikalai-saskaitos-uz-sildyma-

Neatsižvelgta 

Šiuo teisiniu 

reguliavimu 

nenumatoma nustatyti 

papildomo tarpininko 

karšto vandens veiklai 

vykdyti. 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Šiuo teisiniu 

reguliavimu 

nenumatoma nustatyti 

https://www.delfi.lt/video/laidos/piniginiai-reikalai/piniginiai-reikalai-saskaitos-uz-sildyma-tustina-kisenes-ko-laukti-kitais-menesiais.d?id=89215369#cxrecs_s
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

Vartotojai vartotojai daugiabučiuose namuose gali 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba 

karšto vandens tiekėją. ir sudaryti su juo karšto 
vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas 

karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo 

suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius 

apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai 

karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš 

šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam 

vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo 

vandens tiekėjo, vartotojai su atitinkamais 

tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui 

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

namo Nupirkto nupirkto geriamojo vandens 

kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos 

prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto 

pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, 

rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, 

apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymu. Nupirktos šilumos 

ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos 
ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos 

prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, 

– pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams 

parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas 

pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. 

Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą 

tustina-kisenes-ko-laukti-kitais-menesiais.d?id=89215369#cxrecs_s 

Nuo 19:30 AB „Vilniaus šilumos tinklų gen. direktorius kalba: 

   „... įmonė nėra atsakinga už tai kas yra namo viduje ...“ 

   „...šilumos tinklai tik iki namo sienos patiekia šilumą. Viskas kas yra namo viduje yra namo 
administratoriaus atsakomybė ...“ 

2) Principo „iki sienos tiekėjas, už sienos – vartotojas“ nesilaikymas šiame straipsnyje kelia 

teisinę sumaištį. Pateikiu per nuotolinį posėdį jau minėtą tokios sumaišties faktą. 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija paprašė AB “Vilniaus šilumos tinklai” nurodyti bent 

vieną daugiabutį, kurio šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui. Įmonei 

atsisakius tą padaryti, prisidengiant konfidencialumo skraiste, teko kreiptis į teismą, kuris 

įpareigojo įmonę pateikti vartotojų organizacijos prašomą informaciją. Taip sunkiai išgautą 

daugiabučio namo adresą patikrinus Registrų centre, pasirodė, kad jo šilumos punktas net nėra 

išskirtas iš namo ir suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas. 

3) Šilumos punkto nuosavybę apibrėžia CK 4.82 str. 1) dalis. Ten pat sakoma: 

 3 straipsnis. Kitų įstatymų ir teisės aktų galiojimas  
Kiti įstatymai ir teisės aktai, galioję Lietuvos Respublikoje iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, 

galioja tiek, kiek neprieštarauja Civiliniam kodeksui, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas 

pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms. 

Esant tokiems prieštaravimams su CK, pateiktos nuostatų redakcijos galios iki pirmo 

kreipimosi į teismą. 

 

Būsto rūmai 

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

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

nuosavybę, taikomas šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdas. Jeigu šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise priklauso 

šilumos tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto 

įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios nuosavybės teise šio 

įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens tiekėjas yra 

šilumos tiekėjas. Kai šilumos punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso 

daugiabučio namo savininkams, Vartotojai vartotojai daugiabučiuose namuose gali 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdą arba karšto vandens tiekėją.  

3. Siūlymas: Verta pagalvoti apie negyvenamųjų patalpų savininkų 

nesinaudojančių Karštu vandeniu ir patalpų šildymu sprendimą, kuris jiems nėra aktualus, 

papildomo tarpininko 

karšto vandens veiklai 

vykdyti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Šis straipsnis 
reglamentuoja visų 

daugiabučiuose 

namuose butų ir kitų 

patalpų savininkų 

teises ir pareigas, todėl 

išskirti 

negyvenamąsias 

patalpas nėra tikslinga. 

https://www.delfi.lt/video/laidos/piniginiai-reikalai/piniginiai-reikalai-saskaitos-uz-sildyma-tustina-kisenes-ko-laukti-kitais-menesiais.d?id=89215369#cxrecs_s
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą 

vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto 

vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant 

mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu 
karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti 

priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik 

tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo 

prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame 

name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai 

karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, 

šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais 

sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo 

sutartį. Daugiabučio namo vartotojams karšto 

vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją, 

karšto vandens tiekimas vykdomas pagal 

šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas karšto 

vandens pirkimo–pardavimo sutartis. Tuo 

atveju, kai vartotojai nesudaro karšto vandens 

pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos 

tiekėju, karštas vanduo tiekiamas pagal karšto 

vandens vartojimo pirkimo–pardavimo 

sutarčių bendrąsias sąlygas.“ 

 

nes jie nėra vartotojai. Atskirais atvejais sprendimas neįgyvendintinas. Gal būt galima 

taikyti LRCK 4.85 str. 3 p. ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. 

Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens 

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o 

geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, 

vartotojai su atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti 

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

namo Nupirkto nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo 

apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginius, rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Nupirktos 

šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto 

prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis 4. Siūlymas: 
šilumos apskaitos prietaisas prieš karšto vandens ruošimo įrenginius turi būti įrengtas 

privalomai , o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. 

Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių 

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

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

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

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

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

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

karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo 

vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Daugiabučio namo 

vartotojams karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas 

vykdomas pagal šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–

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

pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, karštas vanduo tiekiamas pagal karšto vandens 

vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas.“ 

 

VERT 

Taip pat minėtoje keičiamoje dalyje siūloma atsisakyti esamos nuostatos dalies, kad 

pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Nuostatos 

„privalomai“ 

įtvirtinimas būtų 

perteklinis. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus. Sutiktina, kad šis aspektas yra reglamentuotas Šilumos 

ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad minėtą nuostatą taip pat 

būtų reikalinga keisti, nes joje numatyta, kad įrengimą atlieka „Karšto vandens tiekėjas arba 

šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas“ lieka nereglamentuota, 
kas turi įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus, kai yra pasirenkamas apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo. Siūlytina įtvirtinti aiškų teisinį reglamentavimą. 

 

Tarybos vertinimu, apsirūpinimo karštu vandeniu klausimai turi būti sprendžiami 

konceptualiai tiek šilumos, tiek geriamojo vandens sektoriuje, todėl siūlytina persvarstyti visų 

šiuo projektu siūlomų pakeitimų, susijusių su apsirūpinimu karštu vandeniu, poreikį. Tarybos 

siūlymai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo šiuo klausimu darbine tvarka buvo teikti 

Aplinkos ir Energetikos ministerijų atstovams. 

 

Aplinkos ministerija 

Pažymėtina, kad Įstatyme numatyta, jog kai karšto vandens tiekėjas tiekia karštą 
vandenį (1-asis būdas), nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu 

vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams, 

tačiau Įstatyme nėra pareigos išdalyti ir paskirstyti nepaskirstytą karšto vandens kiekį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 2 straipsnio 21 dalyje įtvirtinta sąvoka – 

„Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis2“, tačiau daugiau tekste ji nevartojama. Atsižvelgiant 

į tai, siūlome Įstatymo projekte įtvirtinti, kad kai karšto vandens tiekėjas tiekia karštą vandenį, 

nustatant mokesčius už karštą vandenį, analogiškai kaip dabar įtvirtinta, kad „su nepaskirstytu 

karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti 

vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens 

apskaitą tame name“, numatyti, jog tokiu pat būdu gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti 

vartotojams nepaskirstytas karšto vandens kiekis. 

Pažymėtina, kad vadovaujantis galiojančiomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 
(toliau – Taisyklės) nuostatomis3 (193 p.) daugiabučio namo gyventojai priėmę sprendimą 

apsirūpinti 2-uoju karšto vandens būdu, privalo paskirti tinkamai įgaliotą atstovą, kuris su 

šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais pasirašo atitinkamas sutartis. Pagal Taisyklių nuostatas 

 

 

 

 

 

Komentaras 

Nustatoma, kad 

atsiskaitomuosius 

suvartoto vandens 

prietaisus įrengia arba 

karšto vandens tiekėjas 

arba geriamojo 

vandens tiekėjas 

priklausomai nuo 

pasirinkto 
apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdo. 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Taisyklių nuostatos, 

kad vartotojai privalo 

paskirti tinkamai 

įgaliotą atstovą neturi 

įstatyminio pagrindo. 
 

 

 

 
2 Šilumos ūkio įstatymo  2 str. 21 d. „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui 

paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.“ 

3 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297  „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pasirinkus 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, gyventojų įgaliotas asmuo yra 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas 

asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų 

administratorius. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo su geriamojo vandens tiekėju 
atsiskaito pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis. 

Atkreipiame dėmesį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 2011 m. gruodžio 

15 d. administracinėje teismo Nr. I-442-18/2011 byloje, Energetikos ministerija pateikė 

atsiliepimą, kad „Sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo priima ne 

kiekvienas šilumos vartotojas individualiai, bet Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta 

tvarka ir sąlygomis priimamas kolegialus visų atitinkamo daugiabučio namo patalpų 

savininkų sprendimas. Priėmus kolegialų patalpų savininkų (šilumos vartotojų) sprendimą, jis 

įgyvendinamas taip pat ne individualiai kiekvieno vartotojo, bet jų įgalioto asmens – 

bendrijos valdybos pirmininko (bendrijos pirmininko), patalpų savininkų jungtinės veiklos 

sutarties dalyvių įgalioto asmens arba patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 

administratoriaus, kaip nurodyta Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 3 dalyje. Taigi Taisyklėse 
nurodytas vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo arba vartotojų įgaliotas asmuo nėra ir 

jokia apimtimi neveikia kaip „tarpininkas“ tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojų, tariamai 

vykdantis ūkinę komercinę veiklą šilumos ūkio sektoriuje, tačiau išimtinai vykdo šilumos 

vartotojų atstovo funkcijas Civilinio kodekso 2.132 straipsnio 1 dalyje nustatyta apimtimi. 

Būtent šiuo aspektu priėmus sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo 

susiklosto patalpų savininkų (šilumos vartotojų) atstovavimo teisiniai santykiai <…>.”  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 14 d. priėmęs nutartį civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-435/2014 (S), teikdamas išaiškinimą kaip tinkamai turėtų būti 

organizuojamas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, pažymėjo, kad „Dėl geriamojo 

vandens tiekimo karštam vandeniui ruošti daugiabučiuose namuose techninės ir teisinės 

specifikos daugiabučio namo savininkai turėjo pasirinkti ir įgalioti atstovą, kuris su teikiamų 

paslaugų teikėjais pasirašytų atitinkamas sutartis, būtų atsakingas už šilumos ir geriamojo 
vandens paskirstymą ir išlaidų daugiabučio namo butų savininkams apmokėti išdalijimą, taip 

pat pakeisti sudarytas šilumos ir karšto vandens tiekimo sutartis, sudaryti naujas sutartis su 

vandens tiekėju, karšto vandens sistemos prižiūrėtoju“.  

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, į galiojančių teisės aktų nuostatas, į Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, kaip tinkamai tūrėtų būto organizuojamas 2-asis 

apsirūpinimo karšu vandeniu būdas, į praktikoje pagal teisės aktų nuostatas veikiančius 

modelius, siūlome Įstatymo projekte numatyti šias pagrindines nuostatas, kad kai vartotojai 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka  pasirenka apsirūpinimo būdą, šilumą 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui 

ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo (2-asis būdas): 

- vartotojai apie priimtą sprendimą dėl sutikimo pasirinkti minėtą būdą, raštu 

informuoja geriamojo vandens tiekėją ir šilumos tiekėją; 
- vartotojai, pasirenka teisėtai atstovaujantį asmenį (butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo 

objektų administratorius), kuris su geriamojo vandens tiekėju, vartotojų vardu pasirašo 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartį, o su šilumos tiekėju šilumos, 

skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti, sutartį; 

- daugiabučio namo nupirkto geriamojo vandens kiekis karštam vandeniui 

ruošti nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo 

įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis;  

- už daugiabučio namo butuose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą, 

eksploatavimą, šių prietaisų atitikimą Metrologijos įstatymo reikalavimams atsakingas 

vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo;  
- šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami karštam vandeniui paruošti 

suvartoto geriamojo vandens kiekio paskirstymui, kurį atlieka teisėtai atstovaujantis asmuo. 

Fiksuotas suvartoto geriamojo vandens kiekio skirtumas (prieš karšto vandens ruošimo 

įrenginį rengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir butuose įrengto karšto 

vandens apskaitos prietaiso rodmenis) kuris ne rečiau kaip kartą per metus išdalinamas 

visiems daugiabučio namo vartotojams pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 

straipsnio 3 dalį; 

- teisėtai atstovaujantis asmuo atsakingas už atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais; 

- geriamojo vandens tiekimo už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti atsiskaitymo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. 

   Pažymėtina, kad Įstatyme taip pat turi aiškiai įvardinta koks asmuo bus atsakingas už 
karšto vandens kokybę, kai pasirenkamas minėtas būdas. 

Aplinkos ministerija atitinkamai pakoreguos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymą. 

Vandens tiekėjų asociacija 

Kategoriškai nepritariame Projektu keičiamo Įstatymo 15 straipsnio 1 daliai dėl toliau 

nurodomų argumentų: Pirma, nėra pagrindo sutikti su Projekto 10 straipsnyje dėstomu 

reguliavimu, pagal kurį tik tais atvejais, kai šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise 

priklauso šilumos tiekėjui, tuomet šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, kas reiškia, 

perteklinis ir 

sukuriantis papildomus 

kaštus vartotojams. 

Įstatymo projekto 
nuostatos 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.  
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

kad tokiais atvejais ribojama vartotojų teisė pasirinkti karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą. Pirmiausia pastebėtina, kad šilumos punktai nėra nekilnojamieji 

daiktai, todėl jų valdymo nuosavybės teise faktas nėra prieinamas viešuose registruose. 

Projekto aiškinamajame rašte taip pat nepateikiami duomenys, kiek viso yra šilumos punktų ir 
kokią jų dalį nuosavybės teise valdo šilumos tiekėjas, todėl neįmanoma įsivaizduoti, kokio 

masto vartotojus paliestų siūlomas teisinio reguliavimo pakeitimas. Tai aktualu vandentvarkos 

įmonėms, nes nėra aišku, kokiuose daugiabučiuose namuose butų ir kitų patalpų savininkai 

neturės galimybės rinktis 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kai šiluma karštam 

vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti 

perkama iš geriamojo vandens tiekėjo. Vertinant Projekto rengėjų siūlymą riboti vartotojų 

teises aptariamu aspektu, pastebėtina, kad visuose energetikos sektoriuose energijos tiekimo 

įrenginiai gali priklausyti (ir priklauso) tiek energijos tiekėjui, tiek abonentui (vartotojui), 

tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo vertinti, jog energijos tiekėjas netiekia energijos. 

Pavyzdžiui, kasacinis teismas, aiškindamas, kas yra karšto vandens tiekėjas daugiabučio 

namo butams, yra nurodęs, kad „Galutinis vandens tiekimo taškas turi būti konkretus butas. 
Sutartyse vartojama sąvoka „eksploatacijos riba“ šiuo atveju reiškia ne galutinio tiekimo 

tašką, bet tiekimo tinklų nuosavybės teisės ir tinklų priežiūros atribojimą, t.y. kiekviena 

sutarties šalis yra atsakinga už jai nuosavybės teise priklausančių vandens tiekimo tinklų 

eksploatavimą ir priežiūrą. Gi vandens, kaip prekės, perdavimo prasme, tiekėjas yra 

atsakingas, kad perkamas vanduo pakliūtų pirkėjui nepriklausomai nuo to, kieno – pardavėjo 

ar pirkėjo – tinklais jis yra perduodamas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į pirkimo– 

pardavimo sutarties esmę – pagal pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti 

prekę pirkėjui (CK 6.305, 6. 383 str.).“ Kartu teisėjų kolegija konstatavo, kad šilumos 

energijos (karšto vandens) pardavėjas yra aiškus, o aiškūs faktai nereikalauja teisminio 

pripažinimo, nes tas ūkio subjektas, kuris parduoda (tiekia) šilumos energiją šildymui ir 

karštam vandeniui paruošti gyventojams, yra šilumos energijos (karšto vandens) pardavėjas. 

Ta aplinkybė, kad UAB „Vilniaus energija“, parduodama gyventojams šilumos energiją, šiai 
prievolei vykdyti pasitelkia ir kitus asmenis (taip pat ir UAB „Vilniaus vandenys“), nėra 

pagrindas daryti išvadą, kad UAB „Vilniaus vandenys“ yra šilumos energijos (karšto 

vandens) pardavėjas. Pagal CK 6.38 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, 

naudojasi kitų asmenų pagalba, tai prieš kreditorių už tinkamą prievolės įvykdymą lieka 

atsakingas pats skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 12 d. nutartis 

byloje 257-oji DNSB v. UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus energija“, bylos Nr. 3K-

3-579/2003 m., „Teismų praktika“ Nr. 20). Pastebėtina, kad paminėta kasacinio teismo 

nutartis priimta, kai įstatyminiu lygmeniu nebuvo sureguliuota nei šilumos, nei geriamojo 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

vandens tiekimo veikla2 . Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, prašome keisti siūlomą teisinį 

reguliavimą, nustatant, kad, nepriklausomai nuo to, kam (šilumos tiekėjui ar butų ir kitų 

patalpų savininkams) nuosavybės teise priklauso šilumos punkto įrenginiai, karšto vandens 

tiekėju yra (turi būti laikomas) šilumos tiekėjas, išskyrus, jei butų ir kitų patalpų savininkai 
savarankiškai organizuoja karšto vandens ruošimą ir tiekimą karšto vandens vartotojams.  

Antra, nesutinkame su Projekto 10 straipsniu keičiamo Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 

nuostatomis, kuriomis siūloma įtvirtinti, kad: - jeigu vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis 

vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, vartotojai su 

atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį 

vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų; - geriamojo vandens tiekimo, 

apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti tvarka 

nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymu. Paminėtais siūlymais ignoruojama, kad karštas vanduo yra prekė, kurį 

reikia pagaminti. Jį gaminant daugiabučio namo šilumos punkte, geriamasis vanduo, patiektas 
karštam vandeniui ruošti, sunaudojamas šilumos punkte, t.y. butų gyventojams betarpiškai 

geriamasis vanduo nepatiekiamas, 2 Šilumos ūkio įstatymas pirmą kartą priimtas 2003 m. 

gegužės 20 d., Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas – 2006 m. liepos 13 

d bei geriamojo vandens tiekėjais karšto vandens vartotojus atstovauja jų įgaliotas atstovas, 

yra įtvirtinti šios vartotojų teisės įgyvendinimo procesiniai (procedūriniai) aspektai, todėl šie 

reikalavimai negali būti vertinami kaip nustatytos papildomos sąlygos asmenims, siekiantiems 

įgyvendinti savo teisę apsirūpinti karštu vandeniu nurodytu būdu, kurios gali būti įtvirtintos 

tik įstatymu. Kartu pastebėtina, jog šis teisinis reguliavimas yra skirtas aiškiai apibrėžti ir 

detalizuoti, kokius veiksmus privalo atlikti vartotojai, teisės aktų nustatyta tvarka priėmę 

sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu. Taigi nėra jokio teisinio pagrindo 

ginčijamo teisinio reguliavimo vertinti kaip konkuruojančio su įtvirtintuoju Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje bei 15 straipsnyje, kadangi minėtos įstatymo nuostatos įtvirtina 
pagrindinius apsirūpinimo karštu vandeniu nurodytu būdu principus (apibrėžia šį būdą), 

tačiau šio būdo įgyvendinimo nedetalizuoja. Savo ruožtu, vertinant jau minėtus Energetikos 

ministerijos įgaliojimus energetikos, inter alia šilumos ūkio srityje, akivaizdu, jog būtent 

minėtai institucijai yra pavesti įgaliojimai, taigi ne tik teisė, bet ir pareiga, nustatyti 

procesinius (procedūrinius) vartotojų sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu 

įgyvendinimo aspektus. Vertinant Taisyklių 185.2.1 ir 185.2.2 punktus tuo aspektu, jog juose 

numatyta pareiga vartotojams (juos teisėtai atstovaujančiam asmeniui) su šilumos tiekėju bei 

geriamojo vandens tiekėju sudaryti sutartis dėl atitinkamai šilumos bei geriamojo vandens 

atsiskaitymo už jį būdų 

teisinio 

reglamentavimo“ 

pateiktas pastabas bei 
pasiūlymus ir manome, 

kad priėmus šias 

nuostatas Specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

pasiūlymai būtų 

įgyvendinti.  
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

karštam vandeniui ruošti pirkimo, pastebėtina, jog šis reikalavimas išplaukia iš Energetikos 

įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos bendros nuostatos, jog energetikos įmonių 

tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energetikos išteklių ar energijos vartotojais 

grindžiami sutartimis. Todėl atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, jog 
Taisyklių 145, 185 bei 233 punktai ta apimtimi, kuria nustatoma, jog vartotojus, priėmusius 

sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju karšto vandens tiekimo būdu, santykiuose su 

šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais atstovauja bei sutartis su šilumos bei geriamojo 

vandens tiekėjais sudaro jų įgaliotas asmuo, neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 

2 daliai bei 15 straipsniui. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėjo nurodytuose 

Energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies antrajame sakinyje bei Geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies ketvirtajame sakinyje yra reguliuojami 

santykiai, susiję su šilumos bei geriamojo vandens tiekimu (atsiskaitymu už juos), kai šiluma 

bei geriamasis vanduo, kaip galutinis produktas, yra tiekiami daugiabučiuose namuose 

gyvenantiems vartotojams – tokiais atvejais, kaip seka iš minėtų įstatymų nuostatų, šilumos 

bei geriamojo vandens tiekimo-vartojimo riba (pirkimo-pardavimo vieta) yra butai. Tačiau 
nagrinėjamu atveju ginčijamose Taisyklių nuostatose yra reguliuojami teisiniai santykiai, 

susiję su šilumos bei geriamojo vandens, kaip sudėtinių dalių karštam vandeniui ruošti, 

tiekimu bei atsiskaitymu už juos – šiuo atveju šiluma bei geriamasis vanduo karštam 

vandeniui ruošti nėra patiekiamas betarpiškai vartotojams, nes vartotojams (butams) yra 

patiekiamas kokybiškai kitas produktas – karštas vanduo. Taigi darytina išvada, jog 

pareiškėjo nurodytos Energetikos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies bei Geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatos reguliuoja kitus, nei įtvirtinta 

ginčijamose Taisyklių nuostatose, teisinius santykius. Todėl pripažintina, jog Taisyklių 

185.2.1 ir 185.2.2 punktai nurodyta apimtimi neprieštarauja Energetikos įstatymo 12 

straipsnio 1 daliai bei Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 daliai. 

Kita vertus, įvertinus šioje norminėje administracinėje byloje aktualaus apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdo specifiką, būtinybė atsiskaityti už šilumą bei geriamąjį vandenį karštam 
vandeniui ruošti pagal atitinkamus skaitiklius, įrengtus prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, 

išplaukia iš pačios šio apsirūpinimo karštu vandeniu būdo esmės, todėl ginčijamas teisinis 

reguliavimas nurodyta apimtimi negali būti pripažintas prieštaraujančiu ir Šilumos ūkio 

įstatymo 15 straipsnio 1 daliai.“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės 

teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-442-

18/2011, „Administracinė jurisprudencija“, Nr. 22, 2011 m.). Paminėtus teismų sprendimus 

atitinka Teisingumo ministerijos 2015 m. kovo 15 d. raštu pateikta išvada, kad, „Taikant 2-ąjį 

būdą, atsiskaitoma pagal bendrus visiems vartotojams skaitiklius, stovinčius namo įvade, 
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geriamojo vandens apmokėjimas laikytinas gyventojų pareiga, todėl, manytina, kad, kaip 

paskirstomos išlaidos už patiektą geriamąjį vandenį bei šių išlaidų apskaičiavimas ir 

paskirstymas yra gyventojų pareiga, jeigu jie šio paskirstymo nėra perdavę kitam asmeniui. 

Manytina, kad šis apskaičiavimas ir paskirstymas laikytinas savarankiška paslauga ir neįeina 
nei į geriamojo vandens tiekėjo, nei į šilumos tiekėjo pareigas, kadangi yra grynai butų 

savininkų bendros veiklos rezultatas ir pasekmė, todėl turėtų būti realizuojamas vienu iš CK 

4.84 str. 1 d. nurodytų būdų“. Atsižvelgiant į paminėtus išaiškinimus, daugiabučių namų butų 

savininkai, siekiantys apsirūpinti karštu vandeniu, pirkdami šilumą karštam vandeniui ruošti 

iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo, 

privalo pasirinkti ir įgalioti atstovą, kuris su teikiamų paslaugų teikėjais pasirašytų 

atitinkamas sutartis, būtų atsakingas už šilumos ir geriamojo vandens paskirstymą ir išlaidų 

daugiabučio namo butų savininkams apmokėti išdalijimą, taip pat pakeisti sudarytas šilumos 

ir karšto vandens tiekimo sutartis, sudaryti naujas sutartis su vandens tiekėju, karšto vandens 

sistemos prižiūrėtoju.  

Atsižvelgdami į tai, kas paminėta, prašome Projekto 10 straipsniu keičiamo Įstatymo 15 
straipsnio 1 dalį pakeisti taip:  

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

taikomas šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu vandeniu 

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

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės 

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

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

įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo savininkams, vartotojai 

daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Jeigu vartotojai pasirenka 

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

tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, 
daugiabučio namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų administratorius ar jungtinės 

veiklos sutartimi įgaliotas asmuo (toliau – valdytojas) vartotojai su atitinkamais tiekėjais 

sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar 

kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio namo nupirkto geriamojo vandens kiekis 

nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto 

pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, 

apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti tvarka 

nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo įstatymu Valdytojas paskirsto karšto vandens vartotojams apmokėti atsiskaitomuoju 

apskaitos prietaisu nustatytą geriamojo vandens kiekį, surenka iš karšto vandens vartotojų 

mokėtinas už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti sumas ir sumoka geriamojo vandens 

tiekėjui. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos 
energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso 

rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams 

parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Daugiabučio namo vartotojams 

karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas vykdomas pagal 

šilumos tiekėjo su vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis. Tuo 

atveju, kai vartotojai nesudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos 

tiekėju, karštas vanduo tiekiamas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių 

bendrąsias sąlygas.“. Jeigu, nepaisant paminėti, būtų palikti Projekto 10 straipsniu keičiamo 

Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies pirmas ir antras sakinys nepakeisti, prašome Įstatyme įtvirtinti 

šilumos tiekėjų pareigą teikti geriamojo vandens tiekėjams informaciją apie daugiabučių 
namų šilumos punktų valdymą nuosavybės teise.  

KITOS PASTABOS 

  Specialiųjų tyrimų tarnyba 

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 priede4, ir pateikti Specialiųjų tyrimų 

tarnybai nuorodą į ją. 

 

Komentaras 

Per 2 mėn. parengti 

atsakymą iki 2021-04-

28 

 

  Konkurencijos taryba 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros 

pagrindų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi bei Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 7 

punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kaip Įstatymo projekto rengėja, turėtų 

 

Komentaras 

Atsisakyta Šilumos 

ūkio įstatymo 101 str. 3 

 
4 Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-

e1a39cfa9e4e  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-e1a39cfa9e4e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-e1a39cfa9e4e


 

101 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

atlikti jo poveikio konkurencijai vertinimą, jei siūlomi reguliavimo pakeitimai susijęs su 

ribojamomis ūkio subjektų galimybėmis nustatyti savo prekių ar paslaugų kainas. Tokį 

vertinimą rekomenduojame atlikti pagal Konkurencijos tarybos parengtas „Sprendimų 

poveikio konkurencijai vertinimo gaires“5. Jame, be kita ko, tikslinga įvertinti alternatyvą 
atsisakyti šilumos kainos ribos, siejamos su palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis. 

 

d. pakeitimų, dėl kurių 

buvo teikta pastaba, 

todėl poveikio 

konkurencijai 
vertinimo nereikia.  

 

  VERT 

Dėl šilumos energijos kilmės garantijų. Primintina, kad 2021 m. spalio 1 d. raštu 

Nr. R2-(ŠKI)-5898 „Dėl šilumos energijos kilmės garantijų“ Taryba kreipėsi į Energetikos 

ministeriją, prašydama Energetikos ministerijos priimti sprendimus dėl energijos kilmės 

garantijų išdavimo, perdavimo ir galiojimo, energijos kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir 

kontrolės bei kitų energijos kilmės garantijų reglamentavimo klausimų. Taryba pakartotinai 

atkreipia Energetikos ministerijos dėmesį, kad iki šios dienos nėra priimti teisės aktai, 

reglamentuojantys šilumos energijos kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir galiojimą, 

energijos kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę. Atkreiptinas dėmesys, kad 

negalėdami vartotojams suteikti energijos kilmės garantijų, šilumos tiekėjai galimai praranda 
konkurencinį pranašumą prieš kitus apsirūpinimo šiluma iš atsinaujinančių energijos išteklių 

būdus. Šiuo metu yra jau fiksuojami atvejai, kai šilumos tiekėjai patys skelbia „garantijas 

(sertifikatus)“, patvirtinančias šilumos energijos kilmę. Taryba dar kartą atkreipia 

Energetikos ministerijos dėmesį, kad šilumos energijos kilmės garantijas 

reglamentuojančių teisės aktų poreikis išlieka, ir prašo šį klausimą spręsti kartu su 

rengiamu Įstatymo projektu. 

Atsižvelgdama į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. 

nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“, yra įgaliota nustatyti 

atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijų (toliau – Energijos kilmės garantija) 

išdavimo, perdavimo, galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų Energijos 
kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę 

Energijos kilmės garantijos formą; taip pat paskirti įstaigą (ar įstaigas), atsakingą (atsakingus) 

už Energijos kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą ir Energijos 

kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę asmenį, informavo Valstybinę energetikos 

reguliavimo tarybą (toliau ‒ Taryba) ir energijos išteklių biržos operatorių BALTPOOL UAB 

Neatsižvelgta 

Tai ne šio įstatymo 

dalykas, o 

poįstatyminis teisės 

aktas 

 
5 Prieiga per internetą: https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf 

https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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(Rašto Nr. (19.3-19)3-1592) kopija siųsta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai), 

kad Energetikos ministerija, bendradarbiaudama su rinkos dalyviais, suinteresuotais 

asmenimis ir rinkos reguliavimą vykdančiomis institucijomis, planuoja parengti ir patvirtinti 

Šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, energijos kilmės garantijų išdavimo, 
perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų energijos kilmės 

garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, taip pat paskirti už Energijos kilmės 

garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą ir energijos kilmės garantijų 

naudojimo priežiūrą ir kontrolę atsakingą įstaigą (ar įstaigas). 

Taryba atkreipia Energetikos ministerijos dėmesį, kad iki šios dienos nėra priimti 

minėti teisės aktai, reglamentuojantys šilumos Energijos kilmės garantijų išdavimą, 

perdavimą ir galiojimą, Energijos kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę. 

Atkreiptinas dėmesys, kad negalėdami vartotojams suteikti Energijos kilmės garantijų, 

šilumos tiekėjai galimai praranda konkurencinį pranašumą prieš kitus apsirūpinimo šiluma iš 

atsinaujinančių energijos išteklių būdus. Šiuo metu yra jau fiksuojami atvejai, kai šilumos 

tiekėjai patys skelbia „garantijas (sertifikatus)“, patvirtinančias šilumos energijos kilmę. 
Pavyzdžiui, AB „Kauno energija“ internetinėje svetainėje skelbiama informacija6, kad AB 

„Kauno energija“ tiekiama šiluma ir vėsuma pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

todėl atitinka visus A++ energinio naudingumo klasės pastatams keliamus reikalavimus. Tą 

patvirtins kiekvieną mėnesį verslui su sąskaita už patiektą šilumą ir vėsumą išduodama 

garantija (sertifikatas), tačiau toks veiksmas nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatomis: Vyriausybė ar 

jos įgaliota institucija paskiria subjektą (ar subjektus) atsakingą (atsakingus) už kilmės 

garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą bei kilmės garantijų naudojimo 

priežiūrą ir kontrolę. Paskirtieji subjektai negali turėti sutampančios atsakomybės 

geografinėje teritorijoje ir verstis energijos gamybos, tiekimo ir (ar) prekybos veikla. 

Atsižvelgdama į tai, kad iki šios dienos nėra priimti šilumos energijos kilmės 

garantijas reglamentuojantys teisės aktai, Taryba atkreipia Energetikos ministerijos dėmesį, 
kad minėtų teisės aktų poreikis išlieka. Atsižvelgdama į tai, Taryba prašo Energetikos 

ministerijos priimti sprendimus dėl energijos kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir 

galiojimo, Energijos kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės bei kitų 

Energijos kilmės garantijų reglamentavimo klausimų. 

 

 
6 https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra 

 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra
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  NŠG 

1. Asociacija siūlo įvertinti ir tai, jog teikiant Įstatymo projektą, svarstytina galimybė pakeisti 

ir kitas ŠŪĮ nuostatas, susijusias su energetikos rinkos reguliatoriaus (Tarybos) 

kompetencija ir funkcijomis šilumos gamybos kainodaros nustatymo srityje. Aptariamu 
atveju ŠŪĮ nenustato išsamaus principų, kurie turėtų / galėtų būti taikomi kaip šilumos 

gamybos kainodaros standartai, Tarybai nustatant bazines kainas. Tas pats pasakytina ir apie 

ūkio subjektus, kuriems reguliuojama kaina taikoma ŠŪĮ 10 str. 3 d. 1 p. pagrindu. Tai sudaro 

prielaidas ne tik tam, jog Taryba galimai veikia pažeisdama savo kompetencijos ribas (ultra 

vires), tačiau taip pat ir konstitucinio principo, jog ūkinės veiklos laisvės ribojimai gali būti 

nustatomi tik įstatymu, pažeidimui. Asociacijos nariai praktikoje susiduria su situacijomis, kai 

Taryba, vadovaudamasi savo pačios priimtais administraciniais aktais, o ne įstatymu 

suteiktomis kompetencijomis, savarankiškai nustato šilumos bazinių pajamų lygio sudėtines 

dalis. Tarybos veiksmai (ir jos pačios priimti tiek norminio, tiek individualaus taikymo 

administraciniai aktai) neatitinka ŠŪĮ ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatų: 

tiek tuo atžvilgiu, jog, pavyzdžiui, ŠŪĮ nenumato galimybės ES paramą pašalinti iš investicijų 
dydžio, tiek tuo atžvilgiu, kad ir pačiai Tarybai nesuteikta kompetencija to padaryti. Tol, kol 

ŠŪĮ nenustatyti aiškūs ir konkretūs šilumos gamybos kainodaros reguliavimo principai, 

Taryba veikia pažeisdama įstatymo nustatytą kompetenciją. Esant tokiai situacijai, Tarybos 

veiksmai (vien jau jai nesuteiktos kompetencijos atžvilgiu) gali būti ginčijami kaip 

prieštaraujantys tiek ŠŪĮ normoms, tiek ir ES teisei.  

Dėl šios priežasties siūlytume apsvarstyti galimybę atlikti ir ŠŪĮ pakeitimus (tikslinga, 

kad tai būtų įtvirtinta Projekte), kuriais būtent įstatymu būtų nustatyti esminiai šilumos 

gamybos kainodaros principai (įskaitant pelno normos nustatymą, reguliavimo apimtį 

(laiko ir finansinių srautų atžvilgiu) ir kt.). Savaime suprantama, tokie pakeitimai turi 

atitikti ir ES teisės nuostatas (dėl kurių taip pat pasisakome šiame rašte). Tokiu būdu butų 

galima užtikrinti ir Projekto aiškinamajame rašte nurodytą siekį, kad Projektu bus galima 

„įtvirtinti šilumos kainodaros principus, mažinančius administracinę naštą, skatinančius 
investicijas į inovacijas ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, šilumos 

tiekimo įmonių paslaugų plėtrą, bei sudarančius nediskriminacinę aplinką visiems 

centralizuotai tiekiamos šilumos rinkos dalyviams būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.“ Kaip matyti iš 

Įstatymo projekto aiškinamojo rašto, įvairūs teisėkūros subjektai bus įpareigoti priimti / 

pakeisti įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad dalį teisės aktų turės priimti / 

pakeisti ir Taryba, tikslinga, kad jau ir Projekte būtų nustatyti pagrindiniai privalomos šilumos 

gamybos kainodaros principai (ir būtent jų pagrindu Taryba galėtų aptariamus aktus priimti). 

Neatsižvelgta 

Nepateiktas konkretus 

pasiūlymo turinys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Nepateiktas konkretus 

pasiūlymo turinys. 
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Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos, kad Taryba neveiks ultra vires, o Tarybos vykdomas 

šilumos ūkio subjektų veiklos reguliavimas atitiks ŠŪĮ nuostatas. 

2. Pagal šiandien galiojančius teisės aktus piko ir rezervo rinkose gali veikti tik šilumos 

tiekimo įmonės. Esminės iš to išplaukiančios problemos yra dvi: 1) daugeliu atveju pikui ir 
rezervui naudojami šilumos tiekimo įrenginiai yra dujiniai, o tai lemia didesnę iškastinio kuro 

dalį bendrame kuro balanse; ir 

2) piko ir rezervo rinkos yra monopolinės, t.y. šilumos tiekėjai nepatiria konkurencinio 

spaudimo ir nemažina paslaugos kainos vartotojui. Nepriklausomi šilumos gamintojai, šilumą 

gaminantys iš atsinaujinančių išteklių ir turintys ilgametę veiklos patirtį, yra pasiruošę 

konkuruoti šiose rinkose ir užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybą. 

3. Kasmėnesiniuose šilumos aukcionuose dalyvaujančių gamintojų ir šilumos tiekėjo 

santykius blogina ir tarpusavio nepasitikėjimą kelia duomenų uždarumas. Gamintojai, laimėję 

aukcioną, neretai susiduria su situacijomis, kai šilumos tiekėjo dispečeriai nukrauna laimėtojų 

pajėgumus dėl neaiškių priežasčių ir šilumos gamintojai negali realizuoti visos aukcione 

laimėtos šilumos energijos. Siekiant išvengti tokių situacijų, reikia įpareigoti šilumos 

tiekėjus atverti duomenis ir viešai savo interneto svetainėse transliuoti centralizuotos 

šilumos tiekimo sistemos apkrovimą realiu laiku. Tokio įrankio atsiradimas užtikrintų 

informacijos prieinamumą tiek reguliuotojui, tiek rinkos dalyviams, tiek vartotojams. Šiuo 

metu nėra žinoma, kaip skaidriai veikia šilumos tiekėjai, kadangi neįmanoma patikrinti jų 

pačių gamybos įrenginių apkrovimo fakto ar balansavimo sąnaudų. Transliavimas realiu laiku 

ir informacijos apie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos apkrovimą archyvas sukurtų 

prielaidas maksimaliam skaidrumui, įgalintų fiksuoti pokyčius, jų pagrįstumą ir galimybę 

ginti rinkoje veikiančių ūkio subjektų teises. VERT yra priėmusi informacijos teikimo realiu 

laiku rekomendacijas (2021 m. balandžio 24 d., raštas Nr. R2- (ŠGK)-3049; toliau - 

„Rekomendacijos“; Priedas Nr. 2), tačiau jų veikimas nėra efektyvus nesant privalomojo 

pobūdžio. Šiuo metu tiesioginis ir momentinis šilumos gamybos stebėjimas nėra 

reglamentuojamas, nors technologiškai tai yra lengvai įgyvendinamas sprendimas (žr. 
analogiją su elektros energijos gamybos įrenginiais). VERT savo Rekomendacijose patvirtina 

ir rekomenduoja šilumos tiekėjams užtikrinti geranorišką duomenų prieinamumą ir viešai 

savo interneto tinklalapiuose (pageidautina žemėlapio formatu) skelbti realiu laiku 

vykstančios šilumos gamybos duomenis, t. y. nurodant prie tinklo prijungtus šilumos 

gamybos šaltinius (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko/rezervo pajėgumų įrenginius) ir jų 

generuojamas šilumos gamybos galias, MW, taip pat informacinius pranešimus apie 

numatomus pokyčius šilumos gamyboje (incidentus, planuojamus pasikeitimus ir pan.). Tai 

aiškiai atskleidžia ir motyvuotai pagrindžia tokios informacijos teikimo poreikį ir sukuriamą 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Galiojančios  Įstatymo 

nuostatos tokių 

ribojimų nenustato. 

 

 
 

Neatsižvelgta 

Tai yra šilumos 

gamybos ir tiekimo 

technologinio proceso 

techninis 

reglamentavimas ir 

neturėtų būti 

reglamentuotina 

įstatymo nuostatomis. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

pozityvų efektą, tačiau Taryba neturi teisės ir įgaliojimų priimti įpareigojantį dokumentą, 

jeigu jis tiesiogiai neišplaukia kaip įstatyminė pareiga (ultra vires). Dėl šių priežasčių, 

Asociacijos nuomone, yra pagrįsta manyti ir siekti, kad nurodoma rekomendacija taptų 

įstatyminio lygmens reglamentavimo dalimi. Tai užtikrintų savalaikį šilumos gamybos 
stebėjimą, panaikintų netinkamo balansavimo apraiškų tikimybę. Viešumas taptų įrankiu 

rinkos dalyvių savikontrolei. 

 

4. Šiuo metu galiojantis šilumos ūkio reglamentavimas nenumato nuostatų, kai 

egzistuojančiais šilumos tiekimo tinklais būtų galima tiekti kitos rūšies energiją, kurios 

poreikis yra priešingas sezoniniam šilumos poreikio laikotarpiui – vėsumos energiją. 

Asociacijos nariai yra pasirengę ir (arba) planuoja artimiausiu metu technologiškai pritaikyti 

savo ir (ar) savo verslo partnerių turimus įrenginius vėsumos energijos gamybai, kurios 

poreikis, atsižvelgiant į kintančią klimatinę situaciją ir daugiamečius temperatūrų pokyčius 

šiltojo sezono metu, yra ženkliai išaugęs. Šiuo metu centralizuotai tiekiamos šilumos 

vartotojai, siekdami gauti vėsumos energiją, yra priversti rinktis ir diegti papildomą tokios 
energijos tiekimo infrastruktūrą – ventiliatorius, oro kondicionierius ir pan. Tai sudaro 

papildomus laiko, finansinius, įrengimo, vietos ir kitus kaštus. Reglamentavus galimybę 

vėsumos energijai naudoti šilumos tiekėjo valdomus tinklus, centralizuotą šilumos 

energiją gaunantys subjektai įgytų galimybę gauti vėsumos energiją į savo objektus 

(namus, biurus, kitas patalpas), panaudojant tą pačią infrastruktūrą ir taip nepatiriant 

didelės dalies papildomų kaštų. Kintant klimatinei situacija ir siekiant racionalizuoti bei 

efektyvinti energijos tiekimo poreikius ir galimybes, Asociacijos nuomone, yra būtina 

išnaudoti jau esamus infrastruktūrinius sprendimus bei juos panaudoti universalesniu 

būdu. Visi technologiniai sprendimai yra sąlyginai nesudėtingai įgyvendinami, tačiau tam 

trūksta tik atitinkamo teisinio reglamentavimo. 

 

5. Ministerija ne kartą tiek viešai, tiek savo korespondencijoje kitoms institucijoms ar 
suinteresuotoms šalims yra pasisakiusi, kad centralizuotus šilumos tinklus laiko prioritetiniu, 

efektyviausiu ir mažiausiai aplinką teršiančiu apsirūpinimo šiluma būdu. Atsižvelgdami į 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 52.1.2. p., kuriame teigiama, kad 

apsirūpinimas šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose turi būti 

skatinimas ir urbanizuotose teritorijose jam turi būti teikiamas prioritetas, ir palaikydami 

Ministerijos poziciją, prašome įstatymu įpareigoti statytojus jungtis prie centralizuotų 

šilumos tinklų tuo atveju, kai jie yra atvesti iki pastato; ir tik tada, kai nėra techninės 

galimybės prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, suteikti teisę rinktis alternatyvius 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Neatsižvelgta 

Šiuo įstatymo projektu 

nėra sprendžiamas 

vėsumos 

reglamentavimo 

klausimas. 

 

 

 
 

 

Neatsižvelgta 

Tai turi būti 

sprendžiama Teritorijų 

planavimo dokumentų 

kontekste, tai ne šio 

įstatymo dalykas. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

šildymo būdus.  

  AB Vilniaus šilumos tinklai 

Siūloma ŠŪĮ numatyti, kad asmuo, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti šilumos tiekėjo 

valdomus šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, kliudančius statinių statybai ar 

dėl kitų priežasčių, turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su šilumos 

tiekėju, pats organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Šiuo atveju toks asmuo 
padengtų 100 proc. šilumos perdavimo tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimo ar 

perkėlimo sąnaudų. Rekonstruotų ar perkeltų šilumos tiekėjo valdomus šilumos perdavimo 

tinklų ir (ar) jų priklausinių nuosavybės teisė nepasikeistų, t. y. jie priklausytų šilumos 

tiekėjui. Tokia galimybė skubiai iškelti šilumos tiekėjo valdomus šilumos perdavimo tinklus 

ir (ar) jų priklausinius sutrumpintų iškėlimo procesą ir paspartintų asmenų vykdomą statinių 

statybos procesą bei kitus veiksmus, dėl kurių atlikimo buvo reikalingas šilumos perdavimo 

tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimas ar iškėlimas. Tai asmenims leistų efektyviau 

planuoti verslo plėtrą, statybos darbus ar įgyvendinti kitus jiems svarbius projektus. 

# straipsnis. Aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimas 

Pakeisti aštuntojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

“AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS 

TIEKIMO SISTEMOS. ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS AR 

PERKĖLIMAS” 

#  straipsnis. Įstatymo papildymas 291 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 291 straipsniu: 

„291 straipsnis. Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas ar perkėlimas 

asmenų pageidavimu 

Asmuo, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti šilumos tiekėjo valdomus 

šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, kliudančius statinių statybai ar dėl 

kitų priežasčių, turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su šilumos 

tiekėju, rekonstruoti ar perkelti šiuos šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, 

ir organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Šiuo atveju asmuo, kuris 

pageidauja rekonstruoti ar perkelti šilumos perdavimo tinklus ir (ar) jų priklausinius, 

apmoka 100 procentų šilumos perdavimo tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimo ar 

perkėlimo sąnaudų. Rekonstruotų ar perkeltų šilumos perdavimo tinklų ir  jų 

priklausinių nuosavybė nekeičiama.“ 

Neatsižvelgta 

 

Tai subjektų 

sutartiniais pagrindais 

turėtų būti 
sprendžiamas 

klausimas ir neturėtų 

būti šio įstatymo 

dalykas 



 

107 

 

Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

  LŠTA 

11. Projekto 2 str. 38 dalį papildyti: „Šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–

pardavimo sutartis“ – šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar šilumos vartotojo, 

vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos 
apskaitos prietaisai, sudaroma sutartis. Su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų 

savininkais ir jų nuomininkais sudaromos trišalės  Šilumos ir (ar) karšto vandens 

vartojimo pirkimo – pardavimo sutartys, kurias parengia ir visoms sutarties šalims 

pateikia šilumos tiekėjas. Tokia nuostata padėtų spręsti socialinių ir savivaldybių būstų 

nuomininkų įsisenėjusią skolų problemą. Kadangi šildymo išjungti negalima, o turto 

nuomininkai paprastai neturi, tai nėra galimybių realiai išsireikalauti skolų, o turto savininkas 

dažnai neprisiima atsakomybės.  

 

Neatsižvelgta 

Pasiūlymas dėl 

valstybės ir 

savivaldybės 
gyvenamųjų patalpų 

savininko subsidiarios 

atsakomybės už 

nuomininko prievoles 

šilumos tiekėjui 

nepašalintų skolų 

susidarymo priežasčių, 

o tiesiog įpareigotų 

savivaldybę atsakyti už 

pasekmes, t. y. 

apmokėti būsto 
nuomininko skolas. 

  12. Įstatymo 2 str. 44 d. Šilumos punktas turi būti šilumos perdavimo tinklo dalis, o ne namo 

bendroji dalinė nuosavybė. Juk jei nėra šilumos perdavimo tinklo iki namo, tai ir šilumos 

punktas nereikalingas. Siūlome išdėstyti taip: „Šilumos punktas – prie šilumos įvado 

prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu tinklų 

vandeniu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. 

Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir 

naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė 

nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir 

patalpų savininkai).“ 

 

 

Neatsižvelgta 

 šilumos punkto 

nuosavybės 

reguliavimas buvo 

nukreiptas į ateitį ir 

nustatyta bendra 

taisyklė, pagal kurią 

šilumos punktas 

negalėtų būti 

perleidžiamas ar 

įgyjamas ne namo butų 

ir patalpų savininkų ir 
turėtų išlikti namo 

savininkų bendrajai 

daline nuosavybe 

  13. Įstatymo 3 str. 1 d. išdėstyti taip: „Konkurencija tarp alternatyvių energijos rūšių tiekėjų, 

tenkinant šilumos vartotojų poreikius, įgyvendinama atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones ir 

šilumos ūkio specialiuosiuose planuose nustatytus veiksmus, nustatant vartotojų šilumos 

poreikių tenkinimą jiems būtinomis mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir 

Neatsižvelgta 

Konkurencija turėtų 

būti užtikrinama 

mažiausiomis 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai bei įvertinant išorines sąnaudas, taip pat 

kitomis šio įstatymo nustatytomis priemonėmis. Šilumos vartotojai turi teisę pasirinkti 

alternatyvių atsinaujinančios energijos rūšių šilumos tiekėjus, įsirengti vietinę šildymo 

sistemą, jeigu tai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams ar galiojantiems teisės 

aktams.“ 

 

sąnaudomis 

  14. Projekto 4 straipsnį papildyti 4 dalimi: „Bendros šilumos ir elektros energijos 

gamybos bei šilumos gamybos iš biokuro ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 

skatinimas“.  

Taryba nustato tvarką, pagal kurią elektra pagaminta iš atsinaujinančių ar liekamųjų 

išteklių bendrai su šiluma, tiekiama į šilumos perdavimo sistemą, gali būti panaudojama 

bet kuriuose elektros gamintojui priklausančiuose  elektros vartojimo įrenginiuose.  

Galimybė elektros vartotojui vartoti savo pagamintą elektros energiją objektuose, 

nutolusiuose nuo kogeneracinių jėgainių, labai paskatintų elektrinių plėtrą, nes pagerintų jų 

ekonominius rodiklius ir sumažintų šilumos tiekimo bendrąsias sąnaudas. Gaminančių elektrą 

vartotojų apsirūpinimo elektra iš nutolusių elektrinių sistema jau veikia Lietuvoje ir lengvai 
galėtų būti pritaikoma ir šilumos tiekimo sistemoms.   

Neatsižvelgta 

Tai Elektros 

energetikos įstatymo 

teisinio reguliavimo 

klausimas 

 

 

  22. Įstatymo 11 str. siūlomas papildymas: „1. Šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už 

sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą šilumos vartotojams iki tiekimo–

vartojimo ribos. Sutartys su vartotoju turi atitikti Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių vartojimo sutarčių sudarymą, nuostatas. Pastato valdytojas atsakingas už 

grįžtamosios tinklų vandens temperatūros palaikymą numatytose (projektinėse) ribose. 

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

temperatūros ir taikyti papildomą šilumos kainos dedamąją proporcingai padidintos 

temperatūros dydžiui (neefektyvumo dydžiui).<...> 

 

Neatsižvelgta 

Tai turėtų būti 

sprendžiama sutartiniu 

pagrindu, nes tai ne 

įstatyminio 

reguliavimo dalykas 

 

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

vėdinimo ir (ar) karšto vandens prietaisus, šilumos tiekėjas turi teisę, pateikęs raštišką 

prašymą patalpų savininkams, patikrinti, ar nėra šilumnešio nutekėjimų bet kurioje pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos vietoje. Tinklų vandens kiekio, skirto nepriklausomų 

vidaus sistemų papildymui, matavimui įrengiamas atskiras skaitiklis, pagal kurio 

rodmenis nustatytos papildymo sąnaudos padalijamos pastate esantiems šilumos 

vartotojams, proporcingai jų disponuojamo turto daliai. 

 

Neatsižvelgta 

Tai turėtų būti 

sprendžiama sutartiniu 

pagrindu, nes tai ne 
įstatyminio 

reguliavimo dalykas. 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

  5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytų šilumos skaitiklių arba daliklių įrengimą ir 

eksploatavimą vartotojams, kuriems įrengti šilumos skaitikliai arba dalikliai, yra nustatomas 

atskiras mokestis. Šilumos skaitiklių arba daliklių aptarnavimo mokestį nustato savivaldybės 

taryba šilumos tiekėjas, pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Šių apskaitos prietaisų rodmenys 
naudojami atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais nustatytam šilumos kiekiui 

paskirstyti vartotojams 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad šilumos 

tiekėjo nustatytas 

šilumos skaitiklių 
aptarnavimo mokestis 

sukeltų papildomų 

ginčų su šilumos 

vartotojais.  

 

  23. Projekto 12 str. 1 d. siūlome papildyti ir išdėstyti taip: „Šilumos vartotojai atsiskaito su 

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

atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant vartotojo pasirinktą šilumos 

tiekėjo nustatytą ir su savivaldybės administracija suderintą (išskyrus kai pastato 

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

centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį) šilumos kainos 

formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą.“ Pakeitimas suteiktų daugiau 
teisių ir atsakomybių šilumos tiekėjams ir savivaldos institucijoms. Šilumos tarifo struktūros 

pasirinkimas suteiktų daugiau galimybių šilumos tiekėjams valdyti finansines ir 

konkurencines rizikas.  

 

Neatsižvelgta 

Panaikinimas 

vartotojui pasirinkti 

mokėjimo 

(atsiskaitymo) formą 

galimai pažeistų 

vartotojų, kaip sutarties 
silpnosios pusės teises. 

 

  Taip pat siūlome atsisakyti praktikoje neįgyvendintos nuostatos: „Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį šilumos vartotojams, 

kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis  susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo 

vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis“. Kiekvieno 

prisijungimas prie atsiskaitomojo apskaitos prietaiso kelia didelį kibernetinio saugumo 

pavojų. 

 

Neatsižvelgta 

Šios nuostatos 

panaikinimas 

sumažintų šilumos 

vartotojų teises į 

informacijos gavimą ir 

kontrolę 

  Papildomai norime pažymėti, kad, siekiant darniai naudoti gamtos išteklius ir veiklą vykdyti 

mažiausiomis sąnaudomis, siūlome sąskaitas ir mokėjimo pranešimus šilumos vartotojams 

teikti elektronine forma, išskyrus, kai vartotojas pageidauja popierinės, todėl Įstatymo 12 str. 
4 d. siūlome: „Šilumos vartotojams pateikiamos popierinės elektroninės sąskaitos (mokėjimo 

pranešimai), išskyrus atvejus, kai vartotojas pageidauja gauti popierines sąskaitas 

(mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai teikia 

vartotojams 

Neatsižvelgta 

Toks reglamentavimas 

galimai sukeltų 
nepamatuotą 

apsunkinimą šilumos 

vartotojams, kurie 

neturi galimybės 

naudotis 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

elektroninėmis 

priemonėmis.  

 

  Projekto 31 straipsnį papildyti 3 dalimi:  

Esamam pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui nepasirašant ar 

nevykdant šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams ir (ar) karšto vandens 

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties, panaikinus atestatą, savivaldos 

institucija gali įpareigoti šilumos tiekėją laikinai vykdyti pastato šildymo ir karšto 

vandens prižiūrėtojo funkcijas konkrečiame pastate, kol to pastato bendraturčių 

sprendimu bus išrinktas naujas prižiūrėtojas. 

Tokia nuostata paskatintų prižiūrėtojus atsakingiau vykdyti savo pareigas, tinkamai paruošti 

pastatus šildymo sezonui, rūpintis energijos vartojimo efektyvumu. Dabar dažna situacija, kai 

prižiūrėtojas metų metais nevykdo savo pareigų, tačiau dėl vartotojų pasyvumo ir 

neorganizuotumo jis nėra pakeičiamas. 

 

Neatsižvelgta 

Būtų pažeistos 
priežiūros paslaugos 

teikimo konkurencinės 

sąlygos suteikiant 

šilumos tiekėjams 

išskirtines sąlygas. 

 

  25 straipsnis. Apmokėjimas už daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų 

šildymą 
1. Daugiabučio namo buto ir (ar) kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį 

šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu 

būdu šildomos jam priklausančios patalpos. 

2. Daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkui netaikomas apmokėjimas už 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymą, kai šilumos tiekimas daugumos 

savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas.  

 

Neatsižvelgta 

 

Šios dalies 

pripažinimas netekusiu 

galios nebuvo 

teikiamas viešoms 

konsultacijoms. 

 

  Litesko 

1. Projekte numatyta, kad Įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2022-10-01. Reikia 

pažymėti, kad Projekte numatyta pakeisti net 14 poįstatyminių teisės aktų, iš kurių 8 

poįstatyminiai teisės aktai turi būti pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(toliau – Taryba). Todėl, Įmonės nuomone, paruošti kokybiškai, suderinti tarpusavyje tokį 

didelį skaičių esminių teisės aktų pakeitimų, taip pat leisti su jais susipažinti ūkio subjektams, 
jiems pateikti kokybiškas bei argumentuotas pastabas per sąlyginai trumpą laiką yra 

neįmanoma. Papildomai reikia akcentuoti, kad daugumoje šilumos tiekimo įmonių finansiniai 

metai atitinka kalendorinius metus. Todėl siūlome pavėlinti Įstatymo pakeitimų įsigaliojimą 

ne ankščiau kaip nuo 2024-01-01. 

 2. Įvertinus, Projekto aiškinamajame rašte nurodomą būtinų pakeisti poįstatyminių 

Atsižvelgta iš dalies 

Nustatoma įstatymo 

įsigaliojimo data 2023-

05-01 
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Nr. 

Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas 

ir (ar) pasiūlymus  

teisės aktų skaičių (net 14) ir Projekto nuostatų, ypač kainodaros srityje, abstraktumą bei 

nežinant kaip Projekte nurodytos nuostatos bus praktiškai įgyvendintos poįstatyminiuose 

teisės aktuose, Įmonė negali detaliai pasisakyti dėl numatomų šilumos kainodaros pokyčių. 

 

 37 straipsnis. Reikalavimai valdymą 

perėmusiam subjektui 

 

6. Reorganizuojant savivaldybių 

valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį 

savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų, 

savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms 

įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos 

perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne mažiau 

kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 

30 procentų šilumos vartotojų poreikiams 

patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų 
kiekviename tinkle, įskaitant reikalingą šiluminės 

galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į 

savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijas, 

suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame 

akcininkų susirinkime.  

 

Gren Lietuva 

Dėl Įstatymo 37 str. 6 d. keitimo GREN pastaba: Nors Įstatymo projektu nėra 

siūloma keisti Įstatymo 37 str., manome, jog reikalinga keisti reguliavimą, įtvirtintą Įstatymo 

37 str. 6 d., pagal kurį net ir po šilumos tiekėjo reorganizavimo ar privatizavimo savivaldybės 

yra įpareigotos išlaikyti nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijas, 

suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Mūsų nuomone, 

galiojantis reguliavimas neskatina privataus verslo investicijų šiame sektoriuje, kadangi 

verslui nėra užtikrinamos sąlygos priimti esminius sprendimus, susijusius su įmonės valdymu 

ir veikla. GREN siūlymas pakeitimui:  

Reorganizuojant savivaldybių valdomus šilumos tiekėjus ar privatizuojant dalį 

savivaldybių valdomų šilumos tiekėjų akcijų, savivaldybės užtikrina, kad jų valdomoms 

įmonėms nuosavybės teise priklausytų šilumos perdavimo tinklai, kuriais realizuojama ne 
mažiau kaip 10 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 30 procentų šilumos vartotojų 

poreikiams patenkinti reikalingų šilumos gamybos pajėgumų kiekviename tinkle, įskaitant 

reikalingą šiluminės galios rezervą, ir išlaiko nuosavybės teisę į savivaldybių valdomų 

šilumos tiekėjų akcijas, suteikiančias daugiau kaip 2/3 balsų visuotiniame akcininkų 

susirinkime. 

 

Neatsižvelgta 

Šilumos tiekimo veiklą 

vykdanti akcinė 

bendrovė yra viešąją  

paslaugą teikianti 

savivaldybės įmonė, 

todėl, manytina, kad 

savivaldybės turi jose 

išlaikyti 2/3 akcijų 

paketą 
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IS-946/671-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-04-12 BK kainos ir indeksai. 

TN: tn 

 

 
Paskutinis taškas 2022-04-12 

 
Vėliausio 2022-04-12 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai po aukciono 16 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 55 930 23.71 +15.23 % 1 050 23.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 11 200 21.05 -5.23 % 3 360 22.33 0.00 0 

M06-2022  Smulkinta mediena 12 600 24.06 +3.12 % 5 250 22.00 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 200 15.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 670 52.58 +16.70 % 20 55.00 0.00 0 

  

 

https://www.baltpool.eu/lt/
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IS-946/671-III-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

DĖL GALIMAI NEVIENODŲ KONKURENCIJOS SĄLYGŲ  

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) prašo Konkurencijos tarybos atlikti 

tyrimą, susijusį su galimai nevienodomis konkurencijos sąlygomis šilumos gamybos rinkoje, 

atsižvelgiant į š. m. kovo 24 d. Seimo priimtas Šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) pataisas7. ŠŪĮ 

32 straipsnio 3 dalies pakeitimai nustato, kad nuo š. m. birželio 1 d. šilumos tiekėjai, realizuojantys 

ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, turi užtikrinti, kad bendrame kuro balanse ne 

mažiau kaip 30 proc. sudarytų biokuras, kurio gamyboje kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos. Įstatymas numato, kad sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainą ribojamas pagal vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamyboje, kaip žaliava, naudojamos 

miško kirtimo liekanos, kainą. Šiuo metu stebimas dvigubus standartus atitinkantis teisinis 

reguliavimas, kai nepriklausomas šilumos gamintojas (toliau – NŠG) gali deginti bet kokios rūšies 

biokurą visus metus be apribojimų, tuo tarpu centralizuoto šilumos tiekimo (toliau - CŠT) įmonė 

privalo pirkti reikšmingą dalį žemos kokybės biokuro, kurio kaina beveik nesiskiria, tačiau jo 

naudojimas susijęs su reikšmingomis papildomomis išlaidomis (didesni pelenų utilizavimo kaštai, 

didesnis elektros energijos suvartojimas jį deginant, žemesnis katilinės energetinis efektyvumas, 

greičiau susidėvintys įrenginiai ir pan.). Tokiu būdu įstatymų leidėjas nepagrįstai sudaro išskirtines 

sąlygas NŠG įmonėms deginti ne miško kirtimo atliekas, o pasirinktinai bet kokį biokurą, galimai 

sudarant  nevienodas konkurencines sąlygas, gaminant tą patį produktą - šiluminę energiją. CŠT 

įmonės įgyvendindamos naujas ŠŪĮ nuostatas privalės keisti arba pertvarkyti katilines taip, kad jos 

technologiškai būtų pajėgios deginti prastesnės rūšies, t. y. SM3 kategorijos kurą, o tai yra 

papildomos investicijos ir, atitinkamai, kapitalo ir eksploatacinių sąnaudų augimas, priešingai negu 

nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie kuro rūšis pasirenka laisvai pagal ekonominius ir 

konkurencingumo kriterijus.  

LR Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 punktas numato, kad „ draudžiama atlikti 

veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes 

veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant: tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų 

kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą“. Asociacijos nuomone įstatymų leidėjas, 

papildydamas ŠŪĮ 30 straipsnio 13 dalį 9 punktu: „šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 

100 GWh šilumos per metus, turi užtikrinti, kad bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 procentų 

sudarytų biokuras, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos“, imperatyviai 

nubrėžia veiklos gaires tik CŠT įmonėms, taip reikšmingai sumažina konkurencingumą prieš 

NŠG, o tai laikytina  LR Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies esminiu pažeidimu.  

Šiuo metu analizuojant tik ŠŪĮ 30 straipsnio 13 dalies 9 punktą ir to paties įstatymo 32 

straipsnio 3 dalį manome, kad  NŠG, kurių parduodama šiluma sudaro iki 100 proc. realizuojamo 

šilumos kiekio galutiniams vartotojams atskirose CŠT sistemose, savo padėtimi rinkoje įgauna 

konkurencinės naudos prieš ŠŪĮ reglamentuojamos veiklos dalyvius, kadangi jie nepatiria išlaidų 

keičiant (pritaikant) katilines prastesnės SM3 kuro rūšies deginimui. Nereguliuojamiems NŠG nėra 

taikomos pelno ribinės vertės, t. y. pelnas vartotojų sąskaita nėra ribojamas, todėl sudaroma 

 
7 XIV-980 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 strai... (lrs.lt) 

Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai 

 

 

 2022-04-12 Nr. 41 

  Nr.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd1e8211ac0911ecaf79c2120caf5094
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galimybė piktnaudžiauti savo padėtimi, pavyzdžiui, perkeliant pelną ar specialiai formuojant 

kainodarą. Išanalizavus teisinę aplinką, darytina prielaida, kad reguliuojamam šilumos tiekėjui, ŠŪĮ 

pataisos papildomai riboja konkurencinę aplinką, suteikiant daugiau galimybių NŠG veikti laisvai 

be teisinio reguliavimo ir kontrolės mechanizmo, priešingai negu CŠT įmonei, vykdančiai veiklą 

pagal šilumos tiekimo licenciją. Esamas ŠŪĮ pakeitimas buvo priimtas skubos tvarka, viešai 

nederinant ir nebuvo duotas protingas laiko tarpas susipažinti su pakeitimais ir pateikti 

suinteresuotiems rinkos dalyviams atskirąsias nuomones. Pagal LR Konkurencijos įstatymo 7 

straipsnio 1 punktą galimai sudarytos išskirtinės sąlygos NŠG vykdyti veiklą susijusią su šilumos 

pateikimu į CŠT tinklą, eliminuojama CŠT įmonių teisė į teisėtą ir teisingą konkurencinę aplinką 

vienodomis sąlygomis.  

Manytina, kad aukščiau paminėtas reikalavimas dėl privalomo šilumos tiekėjams 30 proc. 

kuro iš miško kirtimo atliekų naudojimo, turėtų būti taikomas bent jau visiems šilumos 

gamintojams, šilumą parduodantiems mėnesiniuose aukcionuose, kadangi visos šioje veikloje 

atsirandančios sąnaudos niekam neįskaičiuojamos į jokias reguliuojamas kainas. Tai yra, jos turi 

būti padengiamos iš aukcionuose uždirbamų pajamų. Tokiu būdu ŠŪĮ pataisa sukūrė nevienodas, 

akivaizdžiai diskriminacines sąlygas vienai iš šilumos gamintojų kategorijai – daugiausiai 

savivaldybių valdomiems CŠT tiekėjams. Tai - sąžiningos konkurencijos pažeidimas.   

Atsižvelgiant į visas nurodytas objektyvias aplinkybes Asociacija mano, kad įstatymų 

leidėjas šiuo konkrečiu atveju dėl ŠŪĮ įstatymo pakeitimo, galimai suteikė NŠG dalyviams 

išskirtines privilegijuotas teises CŠT įmonių atžvilgiu, taip iškraipant konkurencinę šilumos  

gamybos rinką. Prašome įvertinti teisės aktų atitiktį dėl galimai pažeistų CŠT įmonių teisių į teisėtą 

ir teisingą konkurencinę aplinką.  

 
 

 

  

Asociacijos prezidentas                                                                             dr.  Valdas Lukoševičius     

 

 

 

 

 

 

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 8-689-54153, egidijus@lsta.lt             
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IS-946/671-III-3 priedas 
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 2021 – 2022 m. šildymo sezonas yra vienas brangiausių šilumos vartotojams, tačiau 

pasaulinė energetinė krizė ir suirutė verčia manyti, kad ateinantis šildymo sezonas bus naujas 

iššūkis dėl išteklių kainų ir jų prieinamumo. Biokuras, gamtinės dujos ar mazutas ne tik, kad bus 

brangesni, bet ir jų tiekimas gali būti nepatikimas, aštriai konkuruojant dėl išteklių pasiūlos ir 

vykstant geopolitinėms transformacijoms. Absoliuti dauguma Lietuvos daugiabučių šildomi 

centralizuotai, o šiai šilumai pagaminti (apie 70 %) naudojamas biokuras ir (apie 9 %) komunalinės 

atliekos. Be to, dar yra atskirų miestų, kuriuose vis dar naudojama reikšminga dalis (10-30 %) 

brangių gamtinių dujų ir kurias, akivaizdu, reikia kuo skubiau pakeisti atsinaujinančiais ištekliais. 

Pavyzdžiui, gamtinės dujos kuro struktūroje: Trakuose 41 proc., Vilniuje 39 proc., Ukmergėje 35 

proc., Birštone 23 proc., Šiauliuose 22 proc., Palangoje 18 proc., Plungėje 18 proc., Alytuje 17 

proc., Jonavoje 13 ir t.t. 

 Siekiant kuo skubiau atsisakyti iškastinio kuro (pirmiausia gamtinių dujų) ir 

galutinai dekarbonizuoti Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektorių, tuo 

pačiu Lietuvai sumažinti priklausomybę nuo geopolitinių veiksnių, būtinos greitos investicijos 

perėjimui į prasčiausios kokybės miško kirtimo atliekų deginimą ar kitų atsinaujinančių išteklių 

panaudojimą šilumos gamybai. Šiam tikslui pasiekti, kuo mažiau didinant šilumos kainas, būtina 

investicinė subsidija Klimato kaitos programos 2022 m. plane, tikslingai skirta šilumos tiekimo 

įmonių gamtinių dujų pakeitimui į atsinaujinančius išteklius, įgyvendinant tokius projektus jau 

iki kito šildymo sezono. Tuo tikslu, jau šiais metais galėtų būti suformuota universali krypties 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas“ Klimato kaitos programos priemonė 

(kvietimas), kuri reikšmingai paremtų tokius projektus. Projektai, kuriuos realiai galima būtų greitai 

įgyvendinti:    

 

1. Nedidelės galios (iki 5 MW) iškastinį kurą naudojančių katilų pakeitimas į 

biologinės kilmės kurą naudojančius vandens šildymo katilus.  

2. Biogranules naudojančių degiklių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose. 

Tokie degikliai įrengiami supaprastinta rekonstrukcijos tvarka ir galėtų dalinai ar 

visiškai pakeisti iškastinį kurą,  naudojamą pikiniuose katiluose šalčiausiu metų 

laikotarpiu.   

3. Biodulkių gaminimo iš biologinės žaliavos ir deginimo įtaisų įdiegimas dujinėse 

katilinėse,  dalinai ar visiškai pakeičiant iškastinį kurą, naudojamą pikiniuose katiluose 

šalčiausiu laikotarpiu. 

4. Šilumos talpyklos, šilumos siurbliai ar papildomi ekonomaizeriai biokuro katilinėse, 

kurie padidintų jų nominalią galią ir panaudojimo efektyvumą ir taip sumažintų 

iškastinio kuro poreikį bendroje kuro struktūroje šalčiausiu laikotarpiu.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui  

p. Simonui Gentvilui 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2022-04-11 Nr. 40 

Į  Nr.  

    

DĖL SKUBIŲ PRIEMONIŲ KEIČIANT IMPORTUOJAMĄ IŠKASTINĮ KURĄ 

VIETINIAIS ATSINAUJINANČIAIS IŠTEKLIAIS 
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5. Skubus individualaus šildymo buitinių ir juridinių vartotojų, naudojančių iškastinį 

kurą (anglis, gamtines dujas ar pan.), prijungimas ir aprūpinimas šiluma iš 

efektyvių centralizuoto šildymo sistemų, kuriose šiluma gaminama iš atsinaujinančių 

išteklių.  

6. Šilumos tiekėjų nuosavybėje esančių smulkių nutolusių vietinių katilinių, 

naudojančių gamtines dujas ar kitą iškastinį kurą, skubus uždarymas, prijungiant 

prie efektyvių centralizuoto šildymo sistemų.  

7. Kiti nedidelės apimties ir greitai įgyvendinami projektai, padedantys sumažinti 

iškastino kuro naudojimo apimtis.   

 

Skubi ir intensyvi finansinė parama, įgyvendinant paminėtus ar panašius projektus, 

paskatintų ir pagreitintų jų įgyvendinimą, sumažintų reguliuojamas šilumos kainas ir tai būtų 

geresnė investicija į priežasčių šalinimą, negu nuolat didinti šildymo išlaidų kompensacijas ar jų 

gavėjų ratą.  Manytina, kad paminėti projektai visiškai atitinka Klimato kaitos programos turinį ir 

tikslus, o taip sukurti nauji atsinaujinančius išteklius naudojantys šilumos šaltiniai savo galia ir 

poveikiu vartotojų mastui žymiai reikšmingesni už paramą buitiniams vartotojams bet kokia 

kompensacijos ar nuolaidų forma.       

Kita akivaizdi problema Lietuvos energetikoje yra per maža vietinės elektros energijos 

generacija. Tik trečdalis Lietuvoje suvartojamos elektros pagaminama mūsų šalyje. Didžiuliai 

kiekiai perkamos elektros blogina Lietuvos ekonomiką, mažėja biudžetas, todėl būtina skatinti 

vietinės elektros generaciją, investuojant į greitai įgyvendinamus projektus.  

Lietuvos CŠT sektoriui pradėjus plačiai naudoti biokurą labai padidėjo elektros suvartojimas 

dėl papildomų elektros įrenginių, kurie reikalingi biokuro sandėliavimui, transportavimui ir 

deginimui. Dideli elektros vartotojai galėtų patys pagaminti „žalią“ elektrą, bent jau savo reikmėms. 

Didelės kogeneracinės elektrinės šiuo metu veikia arba statomos tik dideliuose miestuose. Tokios 

statybos trunka 2-6 metus. Tuo tarpu Vakarų Europos šalyse plačiai naudojami „mažieji“ 

standartinės gamybos elektros generatoriai, kurie gali būti greitai prijungiami bet kurioje vandens 

šildymo katilinėje ir pagaminti savo poreikiams visą elektros energiją, naudodami karštą vandenį 

arba biomasę. Tai Organinio Renkino ciklo blokai, biomasės gazifikatoriai su vidaus degimo 

varikliais ir elektros generatoriais ar pan. Įvertinant, kad tokie nuosavos „žalios“ elektros 

generatoriai būtų ypatingai naudingi Lietuvos energetikai, tačiau sunkiai atsiperka pačiai įmonei, 

investicinė subsidija paskatintų jų atsiradimą bet kurioje nuolat veikiančioje (skirtingai negu saulės 

elektrinės) katilinėje.  Šiuo tikslu labai verta suformuoti atitinkamą Klimato kaitos programos 

paramos priemonę jau 2022 metais, kuri paremtų ir labai paspartintų paminėtų ar panašių projektų 

atsiradimą Lietuvos šilumos ūkyje.   

Manome, kad valstybė turėtų remti ir skatinti efektyviausias investicijas Lietuvos 

energetikoje, panaudojant Klimato kaitos programos ar kitas lėšas, o ne tik kompensuoti intensyviai 

augančias energijos kainas. Energetinės krizės laikotarpiu ypatingai svarbūs yra greiti, tikslingi 

ir ryžtingi sprendimai.   

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 
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 Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 24 d. priėmė Šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu 

įstatymą (toliau – Įstatymo pataisos), kuris įsigalios š. m. birželio 1 d. Iki to laiko Vyriausybė, jos 

įgaliotos institucijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir sveikatos apsaugos ministras turi 

priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Kadangi įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti iki 

2022 m. gegužės 31 d., vadovaujantis Įstatymo pataisų 12 str. 2 dalimi, tai  šilumos tiekėjams nėra 

numatyta jokio pereinamojo pasirengiamojo laikotarpio. Akivaizdu, kad dėl savalaikio pokyčių 

įgyvendinimo būtina ruoštis iš anksto, o reikiamus poįstatyminius aktus – priimti kaip galima 

greičiau.  

Įstatymo pataisų 9 ir 10 straipsniais suformuluotas reikalavimas šilumos tiekėjams, 

realizuojantiems ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus,  elektros ir (ar) šilumos energijai 

gaminti įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos. Priešingu  atveju, išlaidos biokurui bus apribotos vidutine biokuro biržos 

produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina. 

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) jau ne vieną kartą informavo 

valstybės institucijas, įskaitant ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba), kad 

didžioji dalis šilumos tiekėjų, įskaitant ir realizuojančius ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per 

metus, neturi teisėtų techninių galimybių savo įrenginiuose deginti biokuro, kurio gamybai kaip 

žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos (SM3 ar prastesnės sudėties biokuro). Jei šilumos 

tiekėjai, pažeisdami techninius reikalavimus, vis dėl to pradėtų naudoti tokį biokurą, patirtų 

papildomų išlaidų, sustojimų, avarijų, kuro normų neatitikimų lyginamiesiems rodikliams, katilai 

greičiau susidėvėtų, išaugtų einamųjų ir kapitalinių remontų išlaidos  ir pan. 

 Įvertinus tai, kas išdėstyta, prašome Tarybos rinkos dalyviams pateikti savo nuomonę 

ir poziciją, padėsiančią geriau pasiruošti Įstatymo pataisų įgyvendinimui, šiais ir kitais klausimais. 

1. Ar Taryba į reguliuojamas šilumos kainas įtrauks visas papildomas sąnaudas, kurios 

susidarys dėl prasčiausios ir neatitinkančio techninėje dokumentacijoje nurodytos kokybės 

biokuro priverstinio naudojimo šilumos gamyboje? Kokių pagrindimų reikės, jei lyginamieji 

rodikliai bus prastesni nei grupės vidurkio? 

2. Įstatymo pataisos įsigalios š. m. birželio 1 d. Įstatymo pataisų 10 str. riboja biokuro kainą 

pagal vidutinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos, kainą, nustatytą Tarybos. Kaip Taryba apskaičiuos vidutinę biokuro biržos 

produkto kainą? Ar bus atsižvelgiama tik į biokuro biržos produkto kainą, kuria įsigyja 

šilumos teikėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, ar visi rinkos 

dalyviai, net kuriems neprivalu šio tipo biokurą įsigyti? Teoriškai galima situacija, kai tose 

Lietuvos apskrityse, kuriose yra šilumos tiekėjų, kuriems privalu pirkti miško kirtimo 

liekanų biokurą, šio prasčiausios kokybės biokuro kaina bus aukštesnė nei apskrityse, 

kuriose nėra minėtų šilumos tiekėjų. Taip pat  gali susidaryti situacija, kad miško kirtimo 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 
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liekanų biokuras gali tapti brangesnis už geresnės kokybės biokurą, nes biokuro pardavėjai 

iš anksto žinos, kad Įstatymo pataisos numato šilumos tiekėjams bet kokia kaina 30 proc. 

biokuro įsigyti iš miško kirtimo atliekų. Kaip Taryba užtikrins, kad šilumos vartotojai už 

šilumą mokėtų mažiausią galimą kainą, o šilumos tiekėjai įsigytų biokurą už sąžiningą kainą 

ir nepatirtų finansinių nuostolių? 

3. Prievolė naudoti biokurą iš miško kirtimo liekanų yra primesta tik šilumos tiekėjams, bet ne 

šilumos gamintojams. Tai reiškia, kad nepriklausomi šilumos gamintojai, neturėdami 

pareigos naudoti prasčiausio biokuro, patirs mažiau papildomų sąnaudų jo deginimui 

(neturėdami poreikio modernizuoti katilines, neturėdami papildomų kapitalo ir 

eksploatacinių išlaidų) bei tikėtina išvengs neplaninių šilumos gamybos įrenginių sustojimų 

ir  sunaudos mažiau kuro tam pačiam kiekiui pagaminti. Ar Taryba numato pakeitimus 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame tarybos 2021 m. 

liepos 29 d. nutarimu Nr. O3E-926, kad būtų užtikrinta lygiavertė konkurencinė aplinka tarp 

rinkos dalyvių? Manome, kad priverstinis tam tikros rūšies kuro naudojimo reikalavimas 

iškraipo konkurenciją ir suteikia pranašumų kitiems subjektams, kuriems analogiškų 

prievolių nėra. 

 

Asociacija neapsiribodama vien tik šio rašto turiniu, kviečia Tarybą organizuoti pasitarimą 

su rinkos dalyviais dėl tinkamo ir vienodomis sąlygomis Įstatymo pataisų įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 
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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).  

Į Įstatymo išimtį (kai nėra reikalingas žemės sklypo savininko sutikimas) kuria įtraukti 

objektai skirti viešųjų paslaugų teikimui ir viešojo intereso tenkinimui, neįtraukus šilumos 

perdavimo tinklų yra sukurta teisinė spraga, kurią būtina ištaisyti. Bendrovės vertinimu būtų 

tikslinga Įstatymą papildyti šiomis nuostatomis: 

- Įstatymo 2 straipsnį papildyti įtraukiant Šilumos tiekimo tinklų sąvoką apimančią 

magistralinius ir skirstomuosius šilumos tiekimo tinklus. Šilumos tiekimo tinklų sąvoka yra 

pateikta Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-160 patvirtintų Šilumos 

tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 3 punkte. Siūlome į Įstatymą įtraukti 

analogiškas formuluotes: „Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai“ – šilumos tiekimo tinklai 

nuvesti nuo šilumos šaltinio iki atšakų į kvartalus, taip pat iki atskirų vartotojų grupinių 

šilumos punktų, kurių projektinė šilumos galia yra 5 MW ir daugiau“; „Skirstomieji šilumos 

tiekimo tinklai“ – šilumos tiekimo tinklai nuo magistralinių tinklų iki atšakų į pastatus“. 

- Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktą papildyti įtraukiant šilumos tiekimo tinklus 

(Magistralinius ir Skirstomuosius šilumos tiekimo tinklus). Siūloma Įstatymo 7 straipsnio 3 

dalies 6 punkto formuluotė: 

„6) branduolinės energetikos objektams, magistraliniams dujotiekiams ir naftotiekiams 

(produktotiekiams), elektros energijos perdavimo tinklams, šilumos tiekimo tinklams 

(magistraliniams šilumos tiekimo tinklams ir skirstomiesiems šilumos tiekimo tinklams), viešajai 

geležinkelių infrastruktūrai, valstybei ar savivaldybei priklausantiems keliams; savivaldybėms ir 

(ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančiai ar 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
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kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir 

požeminio vandens vandenvietėms;“. 

Pagrindai dėl aukščiau nurodytų Įstatymo pakeitimų tikslingumo: 

I. Šilumos tiekimas yra vykdomas viešųjų sutarčių pagrindu, kurios yra skirtos 

viešojo intereso tenkinimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sutarčių teisėje 

išskiriama viešoji sutartis, kaip viena iš sutarčių rūšių, kai įstatymais ribojamas sutarčių laisvės 

principas. Viešąja laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis 

paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, ryšių, elektros, šilumos, 

dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos) (CK 6.161 straipsnis). Šios sutarčių rūšies atsiradimą lėmė 

aplinkybė, kad Lietuvos ūkyje veikia ne viena natūrali monopolija ir valstybei tenka specialiai 

reglamentuoti tam tikras ūkio šakas, kuriose nėra pakankamos konkurencijos. Tai valstybė daro 

išleisdama teisės aktus, kuriuose įtvirtinamos specialios elgesio taisykles, esminės privalomos tokių 

sutarčių sąlygos. Taigi viešosios sutarties institutas atspindi viešąjį interesą, kad, įsikišant į 

sutarčių sudarymo procesą, būtų užtikrintas elektros energijos, šilumos, vandens ar kt. šalies ūkio 

funkcionavimui bei asmeniniams (buitiniams) gyventojų poreikiams strategiškai svarbių prekių 

prieinamumas. Pažymėtina, kad viešąja sutartimi laikytina tik tokia, kuri yra konkrečiai įstatyme 

įvardyta viešąja arba, nors taip įvardyta ir nėra, tačiau atitinka įstatyme įtvirtintus pagrindinius 

požymius: viešosios sutarties šalis – tiekėjas, pardavėjas, kuris verčiasi tam tikra veikla, šios 

veiklos produktą privalo parduoti, paslaugą teikti visiems, kurie į jį dėl šito kreipiasi (CK 6.161 

straipsnio 2 dalis); paslauga ar prekės turi būti teikiamos vienodomis sąlygomis ir kainomis 

visiems tos pačios kategorijos vartotojams (CK 6.161 straipsnio 3, 4 dalys); įstatymų nustatytais 

atvejais viešosios sutartys gali būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas, 

patvirtintas atitinkamos valstybės institucijos (CK 6.161 straipsnio 5 dalis); paslaugas teikiančio ar 

prekes parduodančio asmens veikla gali būti labiau kontroliuojama valstybės, pavyzdžiui, nustatant 

kainas, reikalaujant tam tikrų licencijų ir pan.; viešąsias paslaugas teikiančio subjekto pareiga 

sudaryti sutartį su visais, kurie į jį dėl to kreipiasi, lemia tai, jog verslo subjektai turi ribotas 

galimybes nutraukti tokias sutartis.8  

II. Šilumos tiekimas kaip viešuosius interesus atitinkanti paslauga yra pripažįstamas 

įstatymu. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) 2 straipsnio 56 punktas 

numato, kad šilumos ūkio paslaugos9, kurias nustato įstatymai, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija 

vadovaudamasi visuomenės interesais yra laikomos viešuosius interesus atitinkančiomis 

paslaugomis. Taip pat ŠŪĮ 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog bendra šilumos ir elektros energijos 

gamyba yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. Šilumos tiekimas ir gamyba viešuosius 

interesus atitinka ir remiantis CK 6.161 straipsniu, kurio 1 dalyje įvardinta jog sutartys dėl šilumos 

tiekimo yra laikomos viešosiomis sutartimis – viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro 

juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi 

(transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organizacijos).  

III. 2018-06-21 nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. 

birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta atnaujinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategija (toliau – „Strategija“), kurioje kaip viena iš esminių krypčių numatyta įtakos klimato 

kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas (energijos taupymas ir žalioji energetika) įgyvendinama 

plėtojant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos teršalų neišskiriančio energetikos 

sektoriaus vystymąsi, energijos ir biodegalų gamybai naudojant atsinaujinančius energijos 

išteklius10 ir pan. Strategijoje iškelti siekiami rezultatai šilumos tiekimo sektoriuje: 

 
8 2012-03-07 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-90/2012. 
9 Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir 

vartojimu. 
10 AB „Kauno energija“ 2021 m. tiekiamos šilumos gamybai iškastinis kuras sudarė tik 10,67%. 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
https://www.kaunoenergija.lt/kuro-struktura
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Atkreiptinas dėmesys, kad Strategijoje numatyta iki 2050 metų užtikrinti, jog 100 proc. 

centralizuotai tiekiamos šilumos būtų gaminama iš atsinaujinančių energetikos išteklių. Bendrovės 

vertinimu šio tikslo galima pasiekti prijungiant vartotojus prie centralizuotos šilumos tinklo (toliau 

– CŠT). Daugelį atskirų zonų, kvartalų ir miestelių, kurie yra izoliuoti nuo CŠT būtų galima 

prijungti prie integruoto tinklo, taip mažinant į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Minėtos zonos prie 

CŠT galėtų būti prijungiamos magistraliniais šilumos tiekimo tinklais, tačiau trasos apsaugos zona 

eitų per šimtų subjektų sklypus – reikėtų gauti jų visų sutikimus ir tai sąlygotų neproporcingai 

didelius administracinius ir laiko kaštus projekto įgyvendinimui arba projektas taptų apskritai 

neįgyvendinamas. Negavus bent vieno sutikimo būtų užkertamas kelias projekto įgyvendinimui. 

IV. Ypatingai komplikuotas projekto (izoliuotų kvartalų, gyvenviečių, miestelių 

prijungimas prie CŠT) vykdymas toje dalyje, kur reikalingas žemės sklypų savininkų sutikimų 

gavimas ir didelė tikimybė, kad jų nepavyks gauti (dėl bent vieno negauto sutikimo projekto 

vykdymo išlaidos gali padidėti šimtais procentų) ir projekto įgyvendinimas tampa neproporcingai 

sudėtingas todėl tokių projektų vykdymo tenka apskritai atsisakyti. Pateikiame keletą potencialių 

projektų pavyzdžių kuriuos šilumos tiekėjai galėtų įgyvendinti atlikus Įstatymo pakeitimus 

(informacija konfidenciali): 

Vilniaus apskrityje 

1. Bajorų kvartalo prijungimas prie CŠT. Žemų temperatūrų tinklo plėtra su siurbline į 

neišvystytą CŠT zoną. Prognozuojama šiluminė galia iki 24MW. Numatomų magistralinių šilumos 

perdavimo tinklų ilgis iki susijungimo su pirmais vartotojais ~720 m. Vamzdynų diametrai DN350, 

DN300 ir DN200. Tinklų apsaugos zona patenka į 9 sklypus iš kurių 5 privatūs, taip pat į valstybinę 

žemę (1 priedas). 

2. Pavilnionių kvartalo prijungimas prie CŠT. Žemų temperatūrų tinklo plėtra su 

siurbline į neišvystytą CŠT zoną. Prognozuojama šiluminė galia iki 30MW. Numatomų 

magistralinių šilumos perdavimo tinklų ilgis ~690 m. Vamzdynų diametras DN400. Tinklų 

apsaugos zona patenka į 5 privačius sklypus ir valstybinę žemę (2 priedas). 

3. Dvarčionys. Perdavimo tinklo plėtra su daliniu rekonstravimu ir su siurbline į esamos 

dujinės katilinės zoną ir vartotojų perjungimas. Prognozuojama šiluminė galia iki 10MW. 

Numatomų magistralinių šilumos perdavimo tinklų ilgis ~3103 m. Vamzdynų diametras DN200. 

Tinklų apsaugos zona patenka į 17 privačių sklypų, taip pat į valstybinę žemę (3 priedas). 

Kauno apskrityje 

4. Panemunės kvartalo prijungimas prie CŠT (tinklai nuo ŠK-4K-18 iki esamų dujinių 

katilinių adresu A. Smetonos al. 65A, Vaidoto g. 209 ir Plento g. 28). Projektiniai pasiūlymai. 

Numatomų magistralinių šilumos perdavimo tinklų ilgis ~2570 m, skirstomųjų šilumos perdavimo 

tinklų ilgis ~880 m. Vamzdynų diametrai DN250, DN200 ir DN150. CŠT tinklų apsaugos zona 
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patenka į 13 suformuotų sklypų ir į valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą, esamos, naudojančios 

dujinį kurą katilinės, A. Smetonos al. 65A (8,0 MW), Vaidoto g. 209 (5,1 MW) ir Plento g. 28 (4,9 

MW) bus paliktos kaip rezervas (4 priedas).  

5. Žemųjų Šančių kvartalo dalies prijungimas prie CŠT (nuo ŠK 4K-6 A. Juozapavičiaus 

pr. 139A iki pastato, adresu Kranto al. 64). Projektiniai pasiūlymai. Numatomų magistralinių 

šilumos perdavimo tinklų ilgis ~1500 m. Vamzdynų diametrai DN200-DN40. CŠT tinklų apsaugos 

zona patenka į 9 suformuotus sklypus ir į valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą, esamos, 

naudojančios dujinį kurą katilinės, Nemuno kr. 22 ir Kranto al. 48, 50, 52 bus uždarytos (5 priedas). 

6. Sargėnų kvartalo prijungimas prie CŠT (tinklai nuo ŠK 6T-2A-8 iki Vandžiogalos pl. 

9, Sargėnai). Projektiniai pasiūlymai. Numatomų skirstomųjų šilumos tinklų ilgis ~780 m. 

Vamzdynų diametras DN150. CŠT tinklų apsaugos zona patenka į 10 suformuotų sklypų ir į 

valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą, esamos, naudojančios dujinį kurą katilinės, esančios 

Vandžiogalos pl. 9A ir Pienių g. 2C; Pienių g. 10A; Pienių g. 12A; Pienių g. 6B; Pienių g. 14A bus 

uždarytos (6 priedas). 

Šiaulių apskrityje 

7. CŠT tinklai nuo ŠK-2219-29 iki ŠK-2219-49. Numatomų magistralinių šilumos 

perdavimo tinklų ilgis ~1850 m. Vamzdyno diametras DN250. CŠT tinklų apsaugos zona patenka į 

35 suformuotus sklypus ir į valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą, esama, naudojanti dujinį kurą 

Stumbro katilinė (5,445 MW) būtų palikta kaip rezervinė (7 priedas). 

Klaipėdos apskrityje 

8. CŠT tinklai tarp kamerų 2-3-1 ir 2-3-3 iki esamos dujinės katilinės adresu Kvietinių g. 

28A, Gargždai. Projektiniai pasiūlymai. Numatomų skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų ilgis ~ 

530 m.  Vamzdynų diametras DN150. CŠT tinklų apsaugos zona patenka į 9 suformuotus sklypus ir 

į valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą žadama uždaryti dujinę katilinę Nr. 5 Kvietinių g. 28A, 

Gargždai, maksimali katilų galia 6,06 MW (8 priedas). 

9. CŠT tinklai tarp kamerų  4-25-5 ir 4-25-4 iki esamos dujinės katilinės adresu Liepų g. 

3A, Gargždai. Projektiniai pasiūlymai. Numatomų skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų ilgis ~ 

650 m. Vamzdynų diametras DN100. CŠT tinklų apsaugos zona patenka į 21 suformuotą sklypą ir į 

valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą žadama uždaryti dujinę katilinę Nr. 6 Liepų g. 3a, Gargždai, 

maksimali katilų galia 3,36 MW (9 priedas). 

10. CŠT tinklai nuo kameros  4Š-23 iki iki esamos dujinės katilinės adresu Jaunimo g. 4, 

Tauralaukis. Projektiniai pasiūlymai. Numatomų skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų ilgis ~ 

2000 m. Vamzdynų diametras DN100. CŠT tinklų apsaugos zona patenka į 16 suformuotų sklypų ir 

į valstybinę žemę. Įgyvendinus projektą žadama uždaryti dujines katilines Tauralaukio g. 4, 

Tauralaukio g. 4A, Klaipėdos g. 21, Kadagių g. 1, Kadagių g. 3, Kadagių g. 4, Kadagių g. 6, 

Kadagių g. 7, Klaipėdos g. 28, Klaipėdos g. 30, Klaipėdos g. 31, Klaipėdos g. 31/Lazdynų g. 2, 

Jaunimo g. 4, Jaunimo g. 2, kurių bendra šilumos galia 1,569 MW (10 priedas). 

 

Apibendrinus tai kas išdėstyta, siūlomi įstatymo pakeitimai yra būtini tiek ginant viešąjį 

interesą (užtikrinant viešosios paslaugos teikimą), tiek siekiant įgyvendinti Strategijoje įtvirtintus 

tikslus, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro, plėtojant atsinaujinančių energijos šaltinių 

panaudojimą, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų išskyrimą ir 

mažinant neigiamą poveikį klimato kaitai, todėl prašome juos įvertinti ir papildyti Įstatymą. 

 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1 priedas – CŠT „Bajorai“ topografinis planas; 

2 priedas – CŠT „Pavilnionys“ topografinis planas; 

3 priedas – CŠT „Dvarčionys“ topografinis planas; 

4 priedas – CŠT „Juozapavičiaus – Smetonos“ topografinis planas; 
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5 priedas – CŠT „Kranto“ topografinis planas; 

6 priedas – CŠT „Sargėnai“ topografinis planas; 

7 priedas – „Stumbro schema“; 

8 priedas – CŠT „Kvietinių“ topografinis planas; 

9 priedas – CŠT „Liepų“ topografinis planas; 

10 priedas – CŠT „Tauralaukis“ topografinis planas. 

 

Priedus galima atsisiųsti čia: https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/PRIEDAI.zip  

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 
 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/04/PRIEDAI.zip
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 Centralizuotas šilumos tiekimas (toliau – CŠT) yra viešoji paslauga, kuri privalo būti 

užtikrinta patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis, kaip tai reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas. Iki 

šiol CŠT sektoriuje buvo vertinamos ir reglamentuojamos įvairios techninės grėsmės ir klimatiniai 

faktoriai, tačiau patikimumo energetikoje samprata turėtų būti siejama ir su atsparumu įvairioms 

socio-politinėms rizikoms, kaip streikai, vandalizmas, blokada, ilgalaikis elektros tiekimo 

praradimas, terorizmas, karas ar pan. 

2018 m. birželio pabaigoje Briuselyje pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių 

elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa. Procesas turėtų būti baigtas 2025-aisiais, 

tačiau aiškėja, kad iki to, maždaug penkerius, metus Lietuva turės gyventi kasdienio streso 

sąlygomis. Šis procesas, ekspertų vertinimu, gali sukelti rimtų avarinių situacijų Lietuvos elektros 

tinklų sistemoje, ar net visišką išsijungimą, vadinamąjį blackout`ą11. Dabar tai  yra bene didžiausias 

rizikos veiksnys, kuris galėtų sutrikdyti šilumos tiekimą vartotojams ir sukelti CŠT infrastruktūros 

negrįžtamus gedimus (nutrūkus cirkuliacijai CŠT tinkluose, galimi vamzdynų užšalimai ir trūkimai 

šaltuoju laikotarpiu). Todėl šiam rizikos veiksniui suvaldyti reikia pasiruošti iš anksto ir savo 

veiksmus bei galimas užduotis būtina suderinti iš anksto su valstybės institucijomis.  

Nors LR Vyriausybė, vadovaudamasi LR civilinės saugos įstatymu, priėmėm nutarimą 

„Dėl LR civilinės saugos įstatymo, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, LR socialinių 

paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“, savo turiniu apimančiu visas galimas 

civilines rizikas, tačiau CŠT įmonėms ir Lietuvai valstybei ypatingai svarbu pasiruošti galimai 

elektros blackout`o situacijai, todėl šio rašto tikslas – suderinti minėto Vyriausybės nutarimo 

reikalavimų įgyvendinimą elektros sistemos atsijungimo atveju. 

Siekiant išsiaiškinti, kokioms elektros tiekimo nutrūkimo grėsmėms turi būti atspari CŠT 

sistema, buvo š. m. kovo 10 d. ir balandžio 1 d. suorganizuoti pasitarimai su Energetikos ministerija 

ir ESO atstovais, po kurių paaiškėjo, kad nėra aiškaus ir vienodo supratimo apie Vyriausybės ir kitų 

susijusių teisės aktų reikalavimus. Pavyzdžiui, jokie teisės aktai nenumato, kokių parametrų šilumos 

tiekimas privalomas vartotojas elektros nutrūkimo atveju. ESO atstovas informavo šilumos tiekėjus, 

kad ESO lokalioms avarijos turi apie 150 elektros generatorių, iš kurių apie 50 yra galingesnių 

generatorių nei kelių šimtų kW. ESO generatoriai yra skirti lokalioms avarijoms, pirmiausia 

aprūpinat svarbius vartotojus elektra. Šilumos tiekėjai, anot ESO atstovo, turi turėti patys elektros 

generatorius savo poreikiams ir ESO generatorių CŠT įmonėms neteiks. ESO savo poziciją 

pagrindė teisės aktų nuostatomis: 

1. Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu įstatymo, patvirtinto 2012 m. birželio 12 d. Nr. XI-2052, 8 str. 5 dalimi: 

„Tinklų naudotojai, išskyrus buitinius vartotojus, nepaisant to, kokia patikimumo kategorija 

jiems yra suteikta, iki izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo ir izoliuoto 

 
11 Šaltinis https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-

ispejimai.d?id=78637841  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2022-04- Nr.  

Į  Nr.  

    

DĖL APSIRŪPINIMO ELEKTROS GENERATORIAIS, SKIRTAIS CŠT VEIKLOS 

TĘSTINUMUI UŽTIKRINTI EKSTREMALIOS PADĖTIES METU 

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-ispejimai.d?id=78637841
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-ispejimai.d?id=78637841
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elektros energetikos sistemos darbo bandymo metu bendradarbiauja su perdavimo sistemos 

operatoriumi ir privalo būti pasirengę galimiems elektros energijos tiekimo sutrikimams ar 

būti įsidiegę technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai 

sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti laikydamiesi 

teisės aktų ir (ar) jų pagrindu perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų techninių sąlygų. 

<...>.“ 

2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. 

vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 87 str.: „Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) 

patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač 

svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos 

aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, 

elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą 

pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.“  

3. Subjektų, kurie privalo kaupti veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmeninės 

apsaugos priemones, sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 

85:  

„5. Subjektai, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams: 

<...> 

5.4. komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimas: 

5.4.4. centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantys subjektai; 

<...> 

6. Subjektai, kai juose nustatomi galimi pavojai, turi kaupti šias apsaugos priemones 

(pagal subjekte darbuotojams kylančius galimų pavojų padarinius): 

6.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones – generatorius, prožektorius, elektrinius 

šildytuvus, ryšio priemones, kurą, geriamąjį vandenį (buteliukuose), maisto davinius, užklotus, durų 

ir (ar) langų sandarinimo priemones, dozimetrinius matuoklius, dozės galios matuoklius ir kt.;“ 

 

Negavus aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo pasitarimų metu ir įvertinus aukščiau 

išdėstytų teisės aktų reikalavimus, dėl priemonių, būtinų šilumos tiekimo veiklos vykdymui 

užtikrinti, įvykus elektros nutrūkimui, siūlome konkretizuoti reikalavimus atitinkamai tai 

atspindėjus teisės aktuose ar jų aiškinamojoje dalyje, tai įvertinus, bet neapsiribojus, siūlome: 

1. Šilumos tiekimo įmonės, nutrūkus elektros tiekimui iš elektros perdavimo ir skirstymo 

tinklų, privalo turėti reikiamas priemones  ir būti pasirengusios 24 valandas užtikrinti savo 

valdomų šilumos gamybos šaltinių ir šilumos perdavimo sistemos veiksnumą 

(funkcionalumą), kad elektros tiekėjui atstačius elektros tiekimą per 12 valandų būtų 

galima atstatyti pilnavertį (įprastą) aprūpinimo šiluma (ir karštu vandeniu) režimą. 

 

2. Vykdant 1 punkto reikalavimus CŠT sistemos operatorius nuosavais (ar kitais CŠT 

sistemoje veikiančiais šilumos gamybos ir perdavimo) įrenginiais užtikrina minimalios 

temperatūros ( ne mažiau 65 oC) šilumnešio patiekimą į vamzdynų sistemą ir pilnavertę 

jo cirkuliaciją visuose CŠT sistemos ruožuose, esant minimaliai projektinei aplinkos oro 

temperatūrai.  

 

3. Minimali šiluminė galia tinklų vandens pašildymui, kurią turi užtikrinti CŠT sistemos 

operatorius arba pagal sutartį nepriklausomi šilumos gamintojai, prilyginama CŠT sistemos 

šilumos perdavimo nuostolių įprastinei apimčiai (galiai, MW), esant minimaliai projektinei 

išorės oro temperatūrai.     

 

4. Kaip alternatyva, mažos galios CŠT sistemose, kuriose realizuojama šilumos ne daugiau 

kaip 10 GWh/m., CŠT sistemos veiklos tęstinumas ekstremalios situacijos laikotarpiu gali 

būti užtikrinamas išleidžiant vandenį  iš CŠT vamzdynų ir pastatų vidaus šildymo bei karšto 
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vandens sistemų per laikotarpį ne ilgesnį kaip 5 valandos nuo ekstremalios situacijos 

susidarymo pradžios. 

 

5. Pastatuose elektros tiekimą vidaus šildymui, atsižvelgus į CŠT tinklo galimybes, užtikrina 

pastatų valdytojai su sistemų prižiūrėtojais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.  

 

6. Punktuose 1-3 pateiktų sąlygų užtikrinimui turi būti sukomplektuoti „salos“ režimu 

veikiantys reikiamos galios autonominiai elektros generatoriai, naudojantys bet kurį skystąjį 

ar dujinį kurą ir vietoje saugomi kuro ištekliai, užtikrinant reikiamos galios šilumos šaltinių 

ir cirkuliacinių tinklo siurblių veikimą, vandens paruošimo ir papildymo sistemos bei kitų 

būtinų įrenginių funkcionalumą ne mažiau kaip 24 valandas. 

 

7. Ekstremalios situacijos laikotarpiu užtikrinamas tik CŠT infrastruktūros veiksnumas ir 

techninio stovio išlaikymas dirbti projektinėmis sąlygomis po ekstremalios situacijos 

pabaigos. Ekstremalios situacijos metu šildymo ir karšto vandens parametrai išlaikomi pagal 

galimybes.  

 

8. Ekstremalaus režimo laikotarpiu sustabdomas teisės aktų, reglamentuojančių vietinę oro 

taršą, galiojimas. 

 

9. CŠT sistemos operatorius yra atsakingas už reikiamų priemonių įsigijimą CŠT įmonei ir už 

sutartis su CŠT sistemos naudotojais, užtikrinant 1-3 punktų reikalavimų įgyvendinimą.  

 

10. Visos sąnaudos būtinos šių reikalavimų įgyvendinimą įskaičiuojamos į šilumos kainas.       

 

El. generatorių poreikis: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, atlikusi CŠT įmonių apklausą 

nustatė, kad  šiuo metu įmonės turi apie 107 vnt. generatorių, kurių bendra galia– apie 49,9 MW, 

papildomas poreikis 212 vnt., bendra galia apie 21,6 MW, jei apsiribosime 1-10 punktų esamais 

reikalavimais. Iš pateiktų duomenų -  vid. investicija siektų apie 400 eur/kW. Tai lėšų poreikis – 

apie 8 mln. Eur. 

 

 Įvertinus tai, kas išdėstyta šiame rašte, Energetikos ministerijos prašome pritarti ar 

papildyti CŠT veiklos tęstinumo reikalavimus ir sudaryti finansinės paramos mechanizmą, kuris 

leistų užsitikrinti trūkstamų elektros energijos generatorių įsigijimu. 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) gavo šilumos tiekimo bendrovės 

AB „Šiaulių energija“ paklausimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. 

nutarimo Nr. 23 „Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 

įgyvendinimo“ taikymo praktikos susijusios su Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo 

taikymo. 

Prašome pagal kompetenciją įvertinti paklausimą ir pateikti nuomonę į bendrovės raštą dėl 

civilinės saugos užtikrinimo darbo vietoje ir būtinųjų atsargų apsirūpinimu esant ekstremaliai 

situacijai. 

 

PRIDEDAMA: 

- AB „Šiaulių energija“ 2022-04-01 raštas Nr. SD-838 

 

 

Asociacijos prezidentas                                                                  Valdas Lukoševičius  

 

Egidijus Šimoliūnas, tel. 8-689-54153, egidijus@lsta.lt  

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui  

 

 

DĖL PAKLAUSIMO PERSIUNTIMO 

 

 2022-04-11 Nr. 38 

  Nr.  

mailto:egidijus@lsta.lt
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IS-946/671-III-8 priedas 
 

LRS 2022 m. balandžio 20 d. Ekonomikos komiteto uždaro posėdžio darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 
papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 
atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2022-04-20 

10.00–10.01 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 
tvirtinimas 

 K. Starkevičius 
R. Petkūnienė 

2. 

2022-04-20 

10.01–10.25 

Nuotoliniu 

ES-2022-47, 
COM/2022/108 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 
EUROPOS 

PARLAMENTUI, 

EUROPOS VADOVŲ 
TARYBAI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS 

IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ 
KOMITETUI 

„REPowerEU“: bendri 

Europos veiksmai 
įperkamesnei energijai bei 

saugesnei ir tvaresnei 

energetikai užtikrinti 

Specializuotas 
(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 

A. Nekrošius 

L. Savickas 
R. O. Duburaitė 

3. 
ES-2022-49, 
COM/2022/138 

KOMISIJOS 

KOMUNIKATAS 
EUROPOS 

PARLAMENTUI, 

EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, 
EUROPOS EKONOMIKOS 

IR SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ 
KOMITETUI Energijos 

tiekimo saugumas ir 

prieinamos kainos: 
neatidėliotinų priemonių 

galimybės ir pasirengimas 

kitai žiemai 

Specializuotas 
(Svarstymas) 

G. Paluckas 
A. Bagdonas 

A. Nekrošius 

L. Savickas 
R. O. Duburaitė 

4. 
ES-2022-48, 
COM/2022/135 

Pasiūlymas dėl EUROPOS 

PARLAMENTO IR 
TARYBOS 

REGLAMENTO, kuriuo iš 

dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1938 

dėl dujų tiekimo saugumo 

užtikrinimo priemonių ir 

Specializuotas 
(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 

A. Nekrošius 

L. Savickas 
R. O. Duburaitė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0108&qid=1648041325153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0108&qid=1648041325153
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)138&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)138&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)135&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)135&lang=lt
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Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 715/2009 dėl teisės 

naudotis gamtinių dujų 

perdavimo tinklais sąlygų 

5. 
2022-04-20 
10.25–10.30 

Nuotoliniu 

ES-2022-54, 

COM/2022/68 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 
TARYBOS 

REGLAMENTAS dėl 

suderintų sąžiningos prieigos 
prie duomenų ir jų 

naudojimo taisyklių 

(Duomenų aktas) 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 
A. Nekrošius 

L. Savickas 

R. O. Duburaitė 

6. 

2022-04-20 

10.30–10.35 

Nuotoliniu 

ES-2022-51, 
COM/2022/71 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA 

dėl įmonių tvarumo 

išsamaus patikrinimo, kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 

(ES) 2019/1937 

Specializuotas 
(Svarstymas) 

G. Paluckas 
A. Bagdonas 

A. Nekrošius 

L. Savickas 
R. O. Duburaitė 

7. 
2022-04-20 
10.35–10.40 

Nuotoliniu 

ES-2022-55, 

COM/2022/113 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS kuriuo 
dėl Komisijos įgaliojimų 

priimti deleguotuosius aktus 

pratęsimo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 

2016/1628 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 
A. Nekrošius 

L. Savickas 

R. O. Duburaitė 

Naujausi pakeitimai - 2022-04-14 16:18 
________ 

 

Ekonomikos komiteto uždaro posėdžio dėl: „KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI „REPowerEU“: bendri 

Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir tvaresnei energetikai užtikrinti“; 

„KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ 

TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI 

IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos kainos: neatidėliotinų 

priemonių galimybės ir pasirengimas kitai žiemai“; „Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO 

IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių ir Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo 

tinklais sąlygų“ dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

946/671-III-8-1 priedas 2022-04-19.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)68&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)68&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)71&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)71&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)113&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)113&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
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IS-946/671-III-9 priedas 
 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 24 d. priėmė Šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu 

įstatymą (toliau – Įstatymo pataisos), kuris įsigalios š. m. birželio 1 d. Iki to laiko Vyriausybė, jos 

įgaliotos institucijos, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir sveikatos apsaugos ministras turi 

priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Kadangi įgyvendinamieji teisės aktai turi būti priimti 2022 

m. gegužės 31 d., vadovaujantis Įstatymo pataisų 12 str. 2 dalimi, todėl šilumos tiekėjams nėra 

numatyta jokio pereinamojo pasirengiamojo laikotarpio tinkamai pasiruošti naujiems iššūkiams.  

Įstatymo pataisų 9 ir 10 straipsniuose suformuluotas reikalavimas šilumos tiekėjams, 

realizuojantiems ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus,  elektros ir (ar) šilumos energijai 

gaminti įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų biokuro, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško 

kirtimo liekanos. Kitu atveju išlaidos biokurui bus apribotos vidutine biokuro biržos produkto, kurio 

gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina. Įmonėms gali grėsti baudos. 

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) ne kartą informavo 

Energetikos ministeriją ir kitas valstybės institucijas, kad didžioji dalis šilumos tiekėjų, įskaitant ir 

realizuojančius ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, neturi techninių galimybių savo 

įrenginiuose deginti biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, 

kadangi techninėje ir pirkimo dokumentacijoje buvo numatytas naudoti geresnės kokybės (SM2) 

biokuras. Praktikoje, šilumos gamintojai, naudojantys ardyninius šildymo katilus ir naudodami 

biokurą, pagamintą iš miško atliekų (SM3), kuris praktikoje neatitinka numatytos kokybės dėl 

pernelyg didelio priemaišų (dirvožemio ir žaliosios masės) kiekio, pažeidė katilinių įrangą ir patyrė 

įvairių finansinių nuostolių. Jei šilumos tiekėjai privalės naudoti nekokybišką biokurą, atsiras 

papildomos sąnaudos, kurios privalėtų būti įtraukos į šilumos kainas vartotojams, nes skirtingų 

biokurų kainų skirtumas kol kas nekompensuoja papildomų sąnaudų.  Kad šilumos kainos neaugtų, 

o įmonės nepatirtų žalos, būtina šilumos tiekėjų įrenginius pritaikyti arba pakeisti kitais, prastos 

kokybės užteršto biokuro naudojimui.  

 Asociacija apklausė šilumos tiekėjus, realizuojančius ne mažiau kaip 100 GWh 

šilumos per metus, ir preliminariai nustatė, kad norint pakeisti ar pritaikyti jų įrenginius 30 % 

prastos kokybės biokuro saugiam naudojimui, būtina investuoti apie 26,5 mln. Eur ir modernizuoti 

arba pakeisti 80,5 MW biokuro katilų bei pagalbinės katilinių įrangos.  

 Tokia investicija drastiškai didintų ir taip aukštas šilumos kainas, todėl minėtų 

įstatymo nuostatų įgyvendinimui, kad nedidintų finansinės naštos gyventojams, būtina 

negrąžinamoji subsidija ir 30 % miško kirtimo liekanų naudojimo prievolės įgyvendinimo 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 2022-04-15 Nr. 44 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO 

ĮGYVENDINIMO PRAKTIKOS 



 

133 

atidėjimas, suteikiant laiko atlikti technologinius pertvarkymus. Prašome Energetikos ministerijos 

inicijuoti valstybinės paramos priemonę biokuro katilų keitimui ir / ar katilinių 

modernizavimui, pritaikant įrangą miško kirtimo liekanų naudojimui šilumos gamyboje. 

Siekiant šio tikslo, būtina dalį ardyninių kūryklų pakeisti į „verdančio sluoksnio“ ar gazifikacines 

kūryklas, katilų šildymo paviršius ir vandens cirkuliavimo kontūrus pervesti į aukštatemperatūrinius 

režimus, siekiant išvengti sulfatinės ir chloridinės korozijos, įrengti elektrostatinius ar medžiaginius 

filtrus, kad pašalinti iš dūmų padidintą kietųjų dalelių kiekį ir atitinkamai pertvarkyti katilinių 

technologines subsistemas.     

 Antras pastebėjimas – prievolė naudoti biokurą, pagamintą iš miško kirtimo liekanų, 

yra primesta tik šilumos tiekėjams, bet nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG) 

tokių reikalavimų neatsirado. Tai reiškia, kad NŠG, neturėdami pareigos naudoti prasčiausią 

biokurą, gali laisvai rinktis bet kokį kurą, nepatirti papildomų sąnaudų jo deginimui bei, tikėtina, 

išvengs neplaninių šilumos gamybos įrenginių sustojimų, ankstyvo įrangos susidėvėjimo ir 

papildomų remontų sąnaudų. Toks skirtingas reglamentavimas akivaizdžiai pažeidžia lygiavertės  

konkurencijos sąlygas ir diskriminuoja vieną rinkos dalyvių grupę. Subjektas, kuris yra 

nereguliuojamas, kuriam nenustatyta, kiek ir kokio kuro naudoti, gali turėti žymiai geresnes 

technines-komercines sąlygas prieš naujomis pataisomis  suvaržytą, detaliai reguliuojamą šilumos 

tiekėją. Primintina, kad dėl privalomo nekokybiško biokuro naudojimo, dalis įrenginių bus dažniau 

remontuojami, o tai reiškia, kad dėl prastovų ar ankstyvo nusidėvėjimo  pranašumas suteikiamas 

privačių investuotojų (NŠG) objektams, konkuruojantiems šilumos gamybos aukcionuose.   

Taip pat galima hipotetinė situacija, kai sistemoje didžiąją laiko dalį dirbs tik NŠG 

(pavyzdžiui, visą nešildymo sezoną). Tokiu atveju pusę metų miško kirtimo liekanos nebus 

naudojamos, nes šilumos tiekėjas dirbs tik šildymo sezono metu.  

Akivaizdu, kad minėta Įstatymo pataisų nuostata buvo priimta skubotai, neišnagrinėjus 

realios situacijos, galimai inicijuota konkuruojančių šilumos gamintojų, kurie susiję su biokuro 

gamyba. Kyla klausimų, ar valstybės tikslas, priimant Įstatymo pataisas, buvo papildomai suvaržyti 

šilumos tiekėją dirbant konkurencinėje aplinkoje, ar skatinti tvarumą miško kirtimo liekanų 

naudojimo procese? Prognozuojame, kad pataisa pirmiausia neigiamai paveiks didžiuosius šilumos 

gamintojus ir jų vartotojus tiek ekonominiu, tiek patikimumo aspektais ir proteguos atskirą 

konkuruojančių gamintojų grupę.  

Primename, kad šios Įstatymo pataisos nebuvo viešai derintos su rinkos dalyviais, todėl 

šilumos tiekėjai negalėjo išreikšti savo pozicijos dėl privalomo prasčiausios kokybės biokuro 

deginimo reikalavimų, konkuruojant su niekaip nereguliuojamais NŠG. Prašome Energetikos 

ministerijos įstatymiškai sudaryti vienodas veiklos ir konkurencijos sąlygas visiems rinkos 

dalyviams, suvienodinant  ne tik veiklos ribojimus, bet ir sudarant vienodas technologines bei 

ekonomines veiklos sąlygas. Pavyzdžiui, daliai šilumos gamintojų pelnas griežtai reguliuojamas, o 

kitiems (nereguliuojamiems NŠG) - ne. Jei Energetikos ministerija parodytų principinę poziciją dėl 

vienodų veiklos sąlygų šilumos gamyboje, tai garantuotų šilumos gamybos veiklos skaidrumą ir 

efektyvumą.    

Turbūt negalima paneigti, jog žinant privalomo prastos kokybės biokuro pirkimo 

įstatyminę prievolę, šio kuro kaina galimai bus prilyginta aukštesnės kokybės biokuro kainai ar net 

ją viršys (iki Įstatymo pataisų priėmimo kainų skirtumas buvo vos 10-15 proc.). Tokioje situacijoje 

privalomas prastos kokybės biokuro naudojimas susijęs su papildomomis sąnaudomis gali dirbtinai 

sumažinti atskirų šilumos gamybos šaltinių konkurencingumą. Tai neteisinga teisiniu požiūriu ir 

neatitinka šilumos vartotojų interesų.  

 Siūlytina į biokuro, iš miško kirtimų liekanų, gamybą tiesiogiai įsitraukti ir Valstybinei 

miškų urėdijai, kuri užtikrintų biokuro kainų formavimą sąnaudų pagrindu, nesekdama geopolitinės 

konjunktūros kuro išteklių rinkose. Tai svarbu tiekiant viešąją šilumos tiekimo paslaugą, kadangi 

šiuo metu pastebimi biokuro kainų pokyčiai, atitinka gamtinių dujų kainų dinamiką, o tai kelia 

abejones dėl per aukštų, sąnaudomis nepagrįstų, biokuro kainų. 

Manome, kad efektyviam miško kirtimo atliekų visuotinam panaudojimui būtina atsisakyti 

protekcionistinės ir diskriminacinės politikos, pritaikyti tam reguliacinę aplinką ir skatinamąją  
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kainodarą, skirti subsidijas būtiniems katilinių pritaikymo projektams ir suteikti laiko 

neišvengiamoms investicijoms atlikti.   

Asociacija prašo Energetikos ministerijos pateikti savo poziciją šiame rašte išdėstytais 

klausimais ir inicijuoti reikiamus teisės aktų pakeitimus, konstruktyviai ir racionaliai įgyvendinant 

šalies bei ES direktyvose keliamą uždavinį – visuotinį ir tvarų miško kirtimo atliekų panaudojimą 

energetikoje.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-946/671-III-10 priedas 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

LITGRID AB, 

AB „Amber Grid“, 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

 

 2022-04-14      Nr. (22.2-24 Mr)3-589 

 

 

 

 

DĖL MELIORACIJOS PROJEKTO DALIŲ RENGIMO, DERINIMO IR PRIDAVIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija gavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos 2022 m. kovo 29 d. raštą Nr. 2D-947 (12.190 E) „Dėl melioracijos projekto dalių 

rengimo, derinimo ir pridavimo“ (toliau – Raštas). 

Prašome Jūsų susipažinti su Žemės ūkio ministerijos Rašte keliamais klausimais ir vykdant 

projektus pagal kompetenciją atsižvelgti į Žemės ūkio ministerijos prašymus. 

PRIDEDAMA. Raštas 3 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. 8 602 46864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt  

mailto:info@enmin.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103  Vilnius 

Tel.    (8 5)  239 1001  

Faks.  (8 5)  239 1212   

El. paštas zum@zum.lt 

http://www.zum.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188675190 

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT674010042400070079 

Luminor Bank AB  

 

 

Lietuvos Respublikos  
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DĖL MELIORACIJOS PROJEKTO DALIŲ RENGIMO, DERINIMO IR PRIDAVIMO 

 

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija), vykdydama jai teisės aktų pavestas funkcijas 

bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio nuostatas, koordinuoja 

melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Savivaldybės, 

vadovaudamosi Melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, valstybei nuosavybės teise 

priklausančius melioracijos statinius valdo ir naudoja patikėjimo teise.   

Ministerija pastaruoju metu iš savivaldybių gauna daug nusiskundimų dėl nederinamų 

melioracijos atstatymo projektų, neatliekamų melioracijos atstatymo darbų po inžineriniais tinklais, 

taip pat pastebi, kad atlikus melioracijos statinių atstatymą šie darbai nėra priduodami ir lieka 

visiškai nepatikrinti, dėl to labai nukenčia atliktų darbų kokybė. Nusiskundimuose minima, kad 

inžinerinių tinklų administratoriai ir savininkai nekontroliuoja statybų eigos bei netikrina, ar darbai 

yra atliekami pagal visus galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo, Lietuvos Respublikos 

aplinkos ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijų pavaldžios įstaigos ir įmonės, 

užsakydamos ar vykdydamos susisiekimo ar inžinerinių tinklų statybą (rekonstrukciją ar remontą) 

ar įrengimą, užsakydamos ar rengdamos atitinkamos srities projektą ir (ar) projektus ar tvirtindamos 

parengtus projektus, kuriuose pastatai, susisiekimo ar inžineriniai statiniai kerta melioracijos 

statinių sistemas, ne visada rengia melioracijos statinių atstatymo projektus ir juos derina su 

savivaldybių administracijos melioracijos specialistais, nesilaiko melioracijos techninio reglamento 

MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos 

techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ 

patvirtinimo“, 9.1 papunktyje ir 10 punkte nurodytų reikalavimų, kuriuose nurodomi subjektai, su 

kuriais turi būti suderintas melioracijos statinių atstatymo projektas. Nors teisės aktai ir numato, kad 

melioracijos statinių atstatymo ar pertvarkymo projektai privalo būti parengti, tačiau pirmiau 

minėtos įmonės ar įstaigos dažnai jų nerengia, šių projektų nederina su savivaldybių administracijos 

melioracijos specialistais ir neatlieka melioracijos statinių atstatymo darbų. 
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Pakartotinai prašome ministerijų užtikrinti, kad jų pavaldžių įmonių ar įstaigų pastatų, 

statinių, susisiekimo ar inžinerinių tinklų statybos projektai būtų užsakomi ar rengiami su 

melioracijos statinių pertvarkymo dalimis (ten, kur tai numato teisės aktai), o melioracijos statinių 

atstatymo projektai būtų suderinti su vietos savivaldybių administracijos melioracijos specialistais ir 

privalomai gautos pažymos apie tinkamai atliktus melioracijos darbus. Primename, kad Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo 3D-218 „Dėl melioracijos 

techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ 

patvirtinimo“ (toliau – MTR) 52.1 papunktyje numatytas reikalavimas melioruotoje žemėje 

atliekamus žemės kasimo darbus derinti su savivaldybių administracijos melioracijos specialistais. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome Jūsų, kad: 

1) melioracijos statinių atstatymo projektai būtų rengiami tik pagal išduotas melioracijos 

technines sąlygas, kurias pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. 

įsakymo Nr. 283 ,,Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo 

taisyklių patvirtinimo“ 4 punktą išduoda savivaldybių administracijos melioracijos specialistai; 

2) melioracijos statinių atstatymo projektai būtų rengiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 ,,Dėl melioracijos 

techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos 

techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 

patvirtinimo“, MTR, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 

3D-673 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų 

statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo“ ir kitais 

galiojančiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais melioracijos statinių projektavimą, 

statinių statybą ir statinių statybos techninę priežiūrą;  

3) pasitaikant atvejų, kad parengtų melioracijos statinių atstatymo projektų sprendiniai lieka 

neįgyvendinti, kad savivaldybių administracijos melioracijos specialistai būtų įtraukti į pastatų, 

statinių, susisiekimo ar inžinerinių tinklų statybos ir įrengimo (kai statoma ar įrengiama 

melioruotoje žemėje) komisijos, kuri pripažįsta statinį ar įrenginį tinkamais naudoti, sudėtį; 

4) savivaldybių administracijų melioracijos specialistams prieš objekto pripažinimą 

tinkamu naudoti būtų pristatyti visi reikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad melioracijos statinių 

atstatymo darbai atlikti pagal projekto sprendinius ir atitinka melioracijos techninius reglamentus. 

Be to, prašome tinkamai užtikrinti Jūsų pavaldžių įstaigų ar įmonių projektavimo 

(melioracijos atstatymo projektų), statybos darbų atlikimo ir statybos darbų užbaigimo kontrolę, 

laikantis visų teisės aktų reikalavimų.  

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

Viceministras            Donatas Dudutis 

 

 

 

 

 

Paulius Kranauskas, tel. (8 5) 239 1273, el. p. paulius.kranauskas@zum.lt 
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LRV 2022-04-13 pranešimas. Vyriausybė pritarė atsinaujinančią energetiką spartinančioms 

pataisoms 

TN: tn  

 

 
 

Vyriausybė šiandien pritarė Energetikos ministerijos rengtoms įstatymų pataisoms, kuriomis 

siekiama spartinti atsinaujinančios energetikos plėtrą Lietuvoje. Pataisomis šalinami biurokratiniai 

trukdžiai ir pertekliniai ribojimai saulės ir vėjo elektrinėms, kuriamos palankios sąlygos gaminančių 

vartotojų skaičiaus augimui bei skatinamas energetinių bendrijų kūrimas. 

„Jei Seimas pritars Vyriausybės siūlymams, planuojame, jog 2030 m. pasieksime visišką 

energetinę nepriklausomybę: 93 proc. reikalingos elektros energijos pasigaminsime patys, ir visa ji 

bus iš atsinaujinančių išteklių“, - teigia energetikos ministras Dainius Kreivys. Pasak jo, tokiu 

atveju Lietuva pagal vietinės atsinaujinančios energijos gamybą būtų tarp Europos lyderių. 

Ministras taip pat pabrėžia, jog dėl karo Ukrainoje ir neapibrėžtumo pasaulinėse energijos 

išteklių rinkose sparti žaliosios energetikos plėtra Lietuvoje yra vienintelis tvarus kelias, norint 

užsitikrinti šalies energetinę nepriklausomybę ir saugumą. 

Mažinami biurokratiniai trukdžiai ir pertekliniai reikalavimai 

Atsinaujinančios energetikos plėtrai būtina sąlyga – trumpesnis pasirengiamųjų darbų 

laikotarpis ir nustatytos aiškios sąlygos bei plėtros reikalavimai. Siūloma, jog vystant saulės 

elektrines aiškiai būtų nurodoma, jog poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrų atlikti nereikia. 

Tai leistų jau artimiausiu metu pastatyti pakankamai saulės parkų, iš kurių pigesnę elektros energiją 

galės įsigyti daugiabučių gyventojai, paremti socialiai jautrias gyventojų grupes. 

Pataisomis įvedama aiški takoskyra, kada vėjo parkui turi būti atliktas pilnas poveikio 

aplinkai vertinimas, o kada – sutrumpinta PAV atranka. Vystant vėjo energijos parkus, pilnas PAV 

būtų atliekamas tik tuomet, kai statomos 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir kai bent vienos iš jų aukštis 

yra virš 230 m. 

Nustatomas saugus vėjo elektrinių atstumas: vėjo elektrinė statoma turėtų būti statoma ne 

arčiau nei per keturis jėgainės stiebo aukščius nuo gyvenamojo namo be sutikimo. 

Siekiant greitesnių procedūrų, siūloma teritorijų planavimo etape neįvardinti konkrečių AEI 

technologijų galimos plėtros, o numatyti galimybę energetikos objektams skirtuose sklypuose 

vystyti tiek saulės, tiek vėjo energetiką. 

Pataisose taip pat siūloma leisti vėjo ir saulės elektrines statyti žemės ūkio paskirties žemėje 

užtikrinant galimybę naudoti žemę pagal paskirtį, t.y. nekeičiant žemės paskirties. 

Siekiant efektyvaus tinklo pralaidumo, pakeitimais įteisinama ir nauja – hibridinės elektrinės 

– sąvoka. Tai leis viename tinklo taške prijungti skirtingas AEI elektrines (pvz., saulės ir vėjo) ir 

kaupimo įrenginius (baterijas) nesumuojant jų galios, kas leis efektyviausiu būdu išnaudoti elektros 

tinklą ir pasiekti maksimalias gamybos apimtis. 

Siūloma, jog elektrinę prijungiant prie tinklų, būtų vertinama leistina generuoti galia, ne visų 

įrengtų generavimo šaltinių įrengtoji galia, kas leistų įrengti daugiau pajėgumų neplečiant tinklo. 
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Taip pat hibridinėms elektrinėms bus išduodamas vienas leidimas plėtoti ir leidimas gaminti – taip 

mažinama administracinė našta. 

Siekiant skatinti atsinaujinančią energetiką regionuose, sukuriamos skaidrios sąlygos 

vystytojams dalintis savo sėkme su vietos bendruomenėmis. Elektrinių vystytojams būtų taikoma 

gamybos įmoka, kuri būtų išmokama seniūnijoms, kas užtikrintų bendruomenių projektų 

finansavimą. Siūloma, kad AIE gamintojai bendruomenėms skirtų apie 3 proc. nuo metinių pajamų 

(1,3 EUR/MW). 

Palankios sąlygos gaminančių vartotojų plėtrai 

Lietuva siekia, kad 2030 m. kas trečias vartotojas pats pasigamintų elektros energijos. Pasak 

energetikos ministro, norint didinti gaminančių vartotojų skaičių vien finansavimo nepakanka – 

būtina sukurti patrauklias reguliacines sąlygas buitinių ir komercinių gaminančių vartotojų plėtrai. 

Todėl pataisomis siūloma atsisakyti plėtros ir elektros gamybos leidimų (šiuo metu jų 

nereikia tik gaminančių vartotojų elektrinėms iki 30 k), neberiboti gaminančių vartotojų elektrinės 

įrengtosios galios (šiuo metu gaminantys vartotojai gali statyti tik iki 1000 kW elektrines), nustatyti, 

kad elektros energija kaupiama tinkluose 2 metus (nuo balandžio 1d. iki kovo 31d.). 

Taip pat siūloma sudaryti sąlygas kelias elektrines priskirti vienam vartojimo objektui, taip 

užtikrinant, kad vartotojas galės patenkinti visus savo poreikius. Norintys įsigyti elektros iš 

nutolusios elektrinės, nebeturės dėl to didinti savo įvado – taip bus tausojamas tinklas. 

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AEIB)  

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (AEIB) teisinis reglamentavimas įsigaliojo dar 

2019 metais, tačiau šių bendrijų potencialas iki šiol neišnaudotas – Lietuvoje šiandien nėra nė 

vienos atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos. „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija – 

puikus įrankis energetikos kainų suvaldymui, todėl siekiame sudaryti sąlygas savivaldybėms kurti 

AIEB ir finansuoti socialiai jautrias gyventojų grupes: daugiavaikes šeimas, mažas pajamas 

gaunančius asmenis“, - sako energetikos ministras. Šiuo metu AEIB gali būti tik viešosios įstaigos, 

tuo tarpu siūloma, atsinaujinančių išteklių energijos bendrija gali būti bet kuris pelno nesiekiantis 

juridinis asmuo. Pataisomis išplečiama energetinių bendrijų veikimo teritorija – į ją jungtis galėtų 

asmenys iš visos apskrities, kurioje veikia bendrijos elektrinė (šiuo metu bendrijos nariais gali tapti 

tik tos pačios savivaldybės ar besiribojančių seniūnijų gyventojai). Visą informaciją apie tokių 

bendrijų steigimą, veikimo principu vieno langelio principu būtų įpareigota teikti Lietuvos 

energetikos agentūra. 

Visiška energetinė Lietuvos nepriklausomybė – 2030 m.  

Priėmus siūlomas pataisas, Lietuva visišką energetinę nepriklausomybę pasiektų jau 2030 

metais. Planuojama, jog 2030 m. bendra įrengtoji žaliosios energetikos galia Lietuvoje siektų 7 

GW, iš jų 1,4 GW sugeneruotų jūros vėjo elektrinės, 3,6 GW – sausumos vėjo ir 2 GW – saulės 

elektrinės.   
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LRV 2022-04-13 pranešimas. Vyriausybė pritarė patobulintam 2022 metų valstybės biudžetui 

TN: tn  

 

 
 

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtam patobulintam 2022 metų 

valstybės biudžeto projektui. Kaip pažymėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė, biudžetas 

atnaujinamas dėl trijų priežasčių: siekiant sušvelninti infliacijos pasekmes ir stiprinti energetinę 

nepriklausomybę, teikiant pagalbą karo pabėgėliams bei palaikant kritinę nacionalinę infrastruktūrą 

ir saugumą. 

„Patobulintas biudžeto projektas parengtas siekiant sušvelninti Rusijos karinės invazijos į 

Ukrainą ir dėl to kilusios humanitarinės krizės padarinius. Biudžeto projekte numatėme lėšų 

socialinei ukrainiečių paramai, jų švietimui, sveikatos paslaugoms. Taip pat dėl karo išaugusios 

infliacijos pasekmių švelninimo priemonėms, kurių dalis buvo pristatyta bendrame 2,26 mln. eurų 

pakete – energinio kainų šoko amortizavimui, žmonių pajamų didinimui, Lietuvos energetinės 

nepriklausomybės stiprinimui. Likusi atnaujinto biudžeto dalis nukreipta kritinės infrastruktūros 

išlaikymo išlaidoms, atsiradusioms dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai bei ES lėšomis bendrai 

finansuojamiems infrastruktūros projektams“, – pažymėjo finansų ministrė G. Skaistė. 

Infliacijos pasekmių švelninimas ir energetinės nepriklausomybės stiprinimas 

Tikslinamame šių metų biudžeto projekte numatoma 973 mln. eurų skirti infliacijos 

pasekmių sušvelninimui ir energetinės nepriklausomybės stiprinimui. Ši biudžeto projekto kryptis 

dalinai sutampa su prieš pusantros savaitės pristatytu to paties pavadinimo 2,26 mln. eurų 

priemonių paketu. Kadangi dalis paketo finansuojama nacionalinėmis lėšomis, šios priemonės 

įvertintos biudžeto tikslinimo projekte.  

Dėl Rusijos sąmoningų veiksmų drastiškai pakilus energijos prekių kainoms, Vyriausybė 

siūlo žmonėms kompensuoti dalį dujų ir elektros kainų, tam skiriant 570 mln. eurų.  

„Mes norime apsaugoti ir stiprinti žmonių perkamąją galią šiuo sunkiu metu, kai dėl Rusijos 

karinės invazijos į Ukrainą itin sparčiai išaugo energijos ir maisto prekių kainos. Todėl siūloma 

sparčiau didinti senatvės ir šalpos pensijas, mažinti dirbančiųjų apmokestinimą, plėsti šildymo 

kompensacijų gavėjų ratą ir jų dydį. Toks kelias yra teisingesnis nei infliaciją tik pučiančios 

vienkartinės išmokos ar gavėjų pilna apimti nepasiekiančios mokestinės lengvatos“, – teigė finansų 

ministrė.  

Siekiant didinti gyventojų pajamas, maksimaliai taikytino neapmokestinamojo pajamų 

dydžio (NPD) didinimui 80 eurų iki 540 eurų numatoma skirti 103 mln. eurų. Šis sprendimas reikš 

papildomą 16 eurų pajamų didėjimą minimalų mėnesinį atlygį (MMA) uždirbantiems ir bendrą 28 

eurų pajamų didėjimą lyginant su praėjusiais metais. Seimui pritarus Vyriausybės siūlymui, NPD 

per kiek daugiau nei metus būtų padidėjęs 35 proc.  

Biudžeto tikslinimo projekte senatvės pensijų didinimui 5 proc. numatoma 67,7 mln. eurų, 

kurie vidutiniškai reikštų 24 eurų pajamų didėjimą kas mėnesį būtinąjį stažą turintiems senjorams. 

Atitinkamai, dėl anksčiau priimtų ir šiame biudžeto pakeitime numatytų sprendimų, lyginant su 

2021 m. sausiu, pensijos vidutiniškai paaugtų 69 eurais.  
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Projekte taip pat numatyta didesnėms išmokoms ir šildymo kompensacijoms skirti per 30 

mln. eurų, reikšmingai išplečiant šildymo kompensacijas gaunančiųjų ratą, o šalpos, valstybinių 

pensijų bei išmokų vaikams didinimui – planuojama dar 72,75 mln. eurų.  Visų šių išmokų dydžiai, 

lyginant su 2021 metais, augtų apie 15 procentų.  

Išaugus energijos prekių kainoms, pagal ES karo komunikatą, verslui paramai numatoma 

120 mln. eurų ir taip pat papildoma tikslinė 9,3 mln. eurų pagalba nukentėjusiam žemės ūkio 

sektoriui prie ES skiriamų 7,3 mln. eurų. 

Pagalba karo pabėgėliams 

Humanitarei pagalbai nuo Rusijos karo bėgantiems ukrainiečiams iš viso siūloma skirti 370 

mln. eurų, iš jų išmokoms vaikams, socialinėms pašalpoms, vienkartinėms įsikūrimo išmokoms, 

kompensacijoms, maisto paketams, kortelėms numatyti 292 mln. eurų, ukrainiečių vaikų ir studentų 

švietimui – 46 mln. eurų, sveikatos priežiūrai ir vakcinoms, žmonių perkėlimui – 17 mln. eurų, o 

savivaldybėms ukrainiečių priėmimui – 15 mln. eurų.  

Saugumas ir kritinės nacionalinės infrastruktūros palaikymas 

Tikslinamame 2022 m. valstybės biudžeto projekte taip pat skiriamas didelis dėmesys 

prisitaikymui prie dėl tarptautinių sankcijų pasikeitusios ekonominės situacijos, numatant 

papildomas lėšas Lietuvos kritinės infrastruktūros išlaikymui ir saugumui. Geležinkelių 

elektrifikavimo projektų bendram finansavimui numatoma skirti 72 mln. eurų, kitai geležinkelių 

infrastruktūrai palaikyti – 83 mln. eurų, NATO viršūnių susitikimo 2023 metais Lietuvoje 

infrastruktūrai (patikros įrangai, stebėjimo kameroms, kompiuterinei ir kitai įrangai, transporto 

priemonėms) planuojami 1,4 mln. eurų, o tarptautinių sankcijų įgyvendinimui pagal Lietuvai 

priskirtas veiklos sritis – 1,9 mln. eurų skiriami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT). 

Pajamų surinkimas – auga 

Finansų ministerijos parengtame projekte tikslinamos biudžeto pajamos, kurios kartu su 

Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinėmis lėšomis sudarys 15 114,5 mln. eurų, t. y. 5,1 proc. arba 

733,6 mln. eurų daugiau nei šiuo metu galiojančiame biudžete.  

Įstatymo projektu taip pat tikslinami asignavimai, kurie sudarys 17 492,1 mln. eurų arba 5,2 

proc. (863,9 mln. eurų) daugiau nei šiuo metu patvirtiname 2022 metų valstybės biudžeto plane. 

Lyginant su patvirtintu 2022 metų valstybės biudžeto planu asignavimai viršija pajamas 130 mln. 

eurų daugiau. 

Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinamos 440,9 mln. eurų, pelno mokesčio – 

172,3 mln. eurų, gyventojų pajamų mokesčio – 119,7 mln. eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos didinamos 52,8 mln. eurų. Loterijų ir lošimų mokesčio pajamos didinamos 2 

mln. eurų, o pajamos iš dividendų ir valstybės įmonių pelno įmokų didinamos – 1,9 mln. eurų. 

Taip pat auga ir savivaldybių pajamos – jos patobulintame biudžete didėja 90,1 mln. eurų.  

Patobulintame 2022 m. valstybės biudžeto projekte numatoma, kad valdžios sektoriaus 

deficitas 2022 metais sudarys -4,9 procento bendrojo vidaus produkto (BVP).  

Vyriausybės posėdžio metu nutarta 352 tūkst. eurų skirti Vyriausiajai rinkimų komisijai, 

asignavimams politinėms partijoms, atitinkama suma sumažinant Vyriausybės rezervą. 

Patobulinto 2022 m. valstybės biudžeto projekto pristatymą Vyriausybei rasite čia. 

_______ 

 

Patobulinto 2022 m. valstybės biudžeto projekto pristatymas Vyriausybei TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-946/671-IV-2-1 priedas 2022-04-19.pdf). 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Valstyb%C4%97s%20biud%C5%BEeto%20pakeitimo%20projektas_20220412.pdf
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-patobulintam-2022-metu-valstybes-biudzetui
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IS-946/671-IV-3 priedas 

 

 APVA 2022-04-14 pranešimas. 

TN: tn  

 

IŠRINKTI METŲ RENOVACIJOS PROJEKTO NUGALĖTOJAI 

 

 
 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) iniciatyva ir šiais metais organizuoti Metų 

renovacijos projekto rinkimai, kurių pagrindinis tikslas – parodyti visuomenei svarbiausius 

renovacijos privalumus ir paskatinti gyventojus atnaujinti savo daugiabutį. 

„Šiandien Lietuvoje atnaujinta beveik 4000 daugiabučių namų. Rezultatai rodo, jog šių 

daugiabučių modernizavimas ne tik padėjo ženkliai sumažinti energijos sąnaudas, bet ir prisidėjo 

prie jaukesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo, patrauklesnio miesto vaizdo, ir aišku, prie klimato 

kaitos mažinimo veiksnių. Tad šiuo projektu siekiame parodyti, jog daugiabučio namo atnaujinimas 

– tai nėra tik jo sienų apšiltinimas, tai iš esmės gyvenimo kokybę keičiantis reiškinys,“ – tvirtina 

APVA Pastatų energinio taupumo departamento direktorius Vytautas Vrubliauskas. 

Metų renovacijos projekto konkursui šiais metais buvo pateikti ne anksčiau kaip 2020 m. 

atnaujinti daugiabučiai namai, geriausiai iliustruojantys esminius renovacijos privalumus. Kovo 13 

– balandžio 8 dienomis visuomenė turėjo galimybę susipažinti su renovuotų daugiabučių namų 

sėkmės istorijomis bei atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį projektą. 

Po atviro balsavimo internete daugiausiai visuomenės simpatijų susilaukė trys iš 15 

rinkimuose dalyvavusių projektų: du daugiabučiai iš Klaipėdos – Vingio g. 35 ir Veterinarijos g. 29 

bei daugiabutis iš Telšių, Vilniaus g. 24. 

Daugiausiai balsų gavo atnaujintas daugiabutis namas, esantis Vingio g. 35, Klaipėdoje, 

kuris šiandien traukia ne tik klaipėdiečių, bet ir miesto svečių žvilgsnius. Po renovacijos šis 

daugiabutis pasiekė B energinio efektyvumo klasę, o šilumos sutaupymai viršija 60 proc. 

https://www.apva.lt/isrinkti-metu-renovacijos-projekto-nugaletojai/
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Didelio palaikymo Metų renovacijos projekte taip pat sulaukė ir Klaipėdoje  (Veterinarijos 

g. 29) bei Telšiuose (Vilniaus g. 24) atnaujinti daugiabučiai, puikiai iliustruojantys esminius 

pokyčius po renovacijos – išaugusią gyvenimo kokybę, perpus sumažėjusias sąskaitas už šildymą, 

pasikeitusią gyvenamąją aplinką, padidėjusią būsto vertę. 
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IS-946/671-IV-4 priedas 

 

 LEA 2022-04-14 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS 

 

Lietuvos energetikos agentūra, siekdama suteikti daugiau informacijos elektros tiekėją 

besirenkantiems gyventojams, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, skelbia preliminarias siūlomas 

elektros energijos kainas. 

Preliminarios elektros energijos kainos imamos iš elektros tiekėjų interneto svetainėse 

skelbiamos informacijos pasirinkus vienos ar dviejų laiko zonų tarifą (informacija skelbiama abiem 

atvejais), darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama vidutiniškai apie 150 kWh elektros 

energijos, kai 65% elektros energijos yra suvartojama dienos metu, o 35% nakties. 

 

 
Pateikiama informacija apie balandžio 7 – 14 dienų preliminarių elektros energijos kainų 

(vienos laiko zonos) pokyčius.  

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas2/
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20Viena%20laiko%20zona%200414_%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20dvi%20laiko%20zonos_0414%20100.jpg
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Pateikiama informacija apie sausio 27 – balandžio 14 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius.  

 

 
Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų 

vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra 

preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo 

metu. 

Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais, pasirinktus planus, 

prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia 

https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20kaina%20viena%20laiko%20zona%200414_100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20dienine%20kaina%20dvi%20laiko%20zonos%200414_100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20naktine%20dvi%20laiko%20zonos%20%200414_100.jpg
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
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Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija 

Šiame skirsnyje yra pateikiamos preliminarios (prognozuojamos) tiekėjų siūlomos elektros 

energijos kainos vartotojams pagal vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų tarifus, darant prielaidą, 

kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (tai statistinis vidutinio būsto 

elektros energijos suvartojimas Lietuvoje per mėnesį, nustatytas pagal tuos nepriklausomus elektros 

energijos tiekėjus, kurie vartotojams leidžia nusistatyti elektros energijos suvartojimą. Kitais 

atvejais pasirenkamas labiausiai šį suvartojimą atitinkantis siūlomas planas). Atliekant skaičiavimus 

daryta prielaida, kad 65 proc. elektros energijos suvartojama dienos metu, o 35 proc. – nakties 

metu. 

Informacija atnaujinta 2022-04-14 

Vienos laiko zonos prognozuojama mėnesinė sąskaita 

 
Dviejų laiko zonų prognozuojama mėnesinė sąskaita 

 
Ką renkasi buitiniai vartotojai 

 

https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20Viena%20laiko%20zona%200414_%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20dvi%20laiko%20zonos_0414%20100.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Butiniu%20vartotoju%20pasiskirstymas%200414_100.jpg
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Toliau prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo 

pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų 

interneto svetainėse pateiktos skaičiuoklės. 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kainas fiksuoja ir skelbia kiekvieną savaitę – 

ketvirtadieniais. 

 

● MB Birštono Elektra  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – skaičiuojama su biržos kaina (nefiksuota). 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● UAB "EGTO energija"  

Planas – EGTO sąžiningas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – skaičiuojama su biržos kaina (nefiksuota). 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● "Elektrum Lietuva", UAB  

 

Planas – Elektrum Stabilus 

https://www.ena.lt/
https://birstonoelektra.lt/
https://www.ena.lt/uploads/MB%20Birstono%20elektra%200414_100.jpg
https://www.ena.lt/
https://egto.lt/plano-skaiciuokle/
https://www.ena.lt/uploads/Egto%20energija%200414%20100.jpg
https://www.ena.lt/
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Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

 
● Enefit UAB  

Planas – Fiksuotas 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima). 

ESO mėnesinis mokestis – nėra. 

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota. 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

  

 
● UAB "Ignitis"  

Planas – Minimalus 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  –  iki 200 kWh per mėnesį, iki 2400 kWh per metus. 

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

https://www.elektrum.lt/lt/namams/elektra
https://www.ena.lt/uploads/Elektrum%20Lietuva%200414%20100.jpg
https://www.ena.lt/
https://www.enefit.lt/privatiems/elektra
https://www.ena.lt/uploads/Enefit%20014%20100.jpg
https://www.ena.lt/
https://ignitis.lt/lt/nepriklausomo-tiekimo-kainos
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● UAB "Perlas Energija"  

Planas – Standartinis 

Plano aprašymas: 

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį. 

ESO mėnesinis mokestis  – nėra. 

Elektros energijos kaina –  fiksuota kaina*.   

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data – 2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. 

*Elektros energijos kaina esamiems klientams įprastai peržiūrima du kartus  per metus – sausį 

ir liepą. 
 

 
 

Prognozuojama mėnesinė sąskaita  

Prognozuojama mėnesinė sąskaita yra formuojama darant prielaidą, kad per mėnesį pagal 

vienos ir dviejų laiko zonų tarifus yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos. Atliekant 

dviejų laiko zonų tarifo skaičiavimus laikytasi nuostatos, kad 65 proc. elektros energijos 

suvartojama dienos metu, o 35 proc. – naktį. 

Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija yra skirta tik vartotojų informavimui. Ji nėra skirta 

nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. 

Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros 

energijos kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu. 

 

● Viena laiko zona  

https://www.ena.lt/uploads/Enefit%20014%20100.jpg
https://www.ena.lt/
https://perlasenergija.lt/#skaiciuokle
https://www.ena.lt/uploads/Perlas%20energija%200414%20100.jpg
https://www.ena.lt/
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● Dvi laiko zonos  

 
 

Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymai 

Šiame skirsnyje pateikiama bendroji preliminari informaciją apie pasirinktų pasiūlymų 

prognozuojamas kilovatvalandės kainas, kai yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir 

pasirinktas vienos ar dviejų laiko zonų tarifas. 

SVARBU: ČIA SKELBIAMOS KAINOS YRA PRELIMINARIOS 

(PROGNOZUOJAMOS) IR NEGALUTINĖS, PAIMTOS IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

TIEKĖJŲ INTERNETO SVETAINĖSE SKELBIAMŲ PLANŲ IR SKAIČIUOKLIŲ. 

● Vienos laiko zonos kilovatvalandės kaina  

 

https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20Viena%20laiko%20zona%200414_%20100.jpg
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20dvi%20laiko%20zonos_0414%20100.jpg
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20kaina%20viena%20laiko%20zona%200414_100.jpg
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● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės dieninė kaina  

 
● Dviejų laiko zonų kilovatvalandės naktinė kaina  

 
 

 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20dienine%20kaina%20dvi%20laiko%20zonos%200414_100.jpg
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20naktine%20dvi%20laiko%20zonos%20%200414_100.jpg
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-946/671-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Kvietimas į konferenciją „BIOKURO KATILINIŲ EKSPLOATAVIMAS IR JŲ 

ATITIKTIES VERTINIMAS“ 

 

Persiunčiame UAB „Inspecta“ kvietimą š.m. gegužės 27 d. (penktadienį) dalyvauti 

konferencijoje „BIOKURO KATILINIŲ EKSPLOATAVIMAS IR JŲ ATITIKTIES 

VERTINIMAS“, kurioje Danijos biokuro katilinių eksploatavimo ekspertas pristatys Šiaurės šalių 

taikomą praktiką, bei savo žiniomis pasidalins Lietuvos specialistai! 

 

Renginys vyks – viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius) 

Renginio trukmė – 8 val.  

Renginio kaina – 230 eur. 

Būtina registracija (registracijos forma pridedama). 

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: 

Danielius OVERLINGAS 

Jaunesnysis rinkodaros projektų vadovas  

+370 698 51 358 

danielius.overlingas@inspekta.eu  

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, mob.tel. 8 686 35104 

el.paštas: info@lsta.lt  

 
 

From: Danielius Overlingas <danielius.overlingas@inspekta.eu>  
Sent: Monday, April 11, 2022 4:19 PM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Kvietimas į konferenciją 

 

Laba diena,  

Kviečiame registruotis į konferenciją, kurioje Danijos biokuro katilinių eksploatavimo ekspertas 

pristatys Šiaurės šalių taikomą praktiką, bei savo žiniomis pasidalins Lietuvos specialistai! 

Vietų skaičius ribotas. Prisegame registracijos formą. 

 

Pagarbiai 

Danielius OVERLINGAS 

Jaunesnysis rinkodaros projektų vadovas 

 
+370 698 51 358 

danielius.overlingas@inspekta.eu 

Inspekta, UAB 

Ukmergės g. 283B, 06313 Vilnius 

www.inspekta.eu  

       

mailto:danielius.overlingas@inspekta.eu
mailto:info@lsta.lt
mailto:danielius.overlingas@inspekta.eu
mailto:info@lsta.lt
mailto:danielius.overlingas@inspekta.eu
http://www.inspekta.eu/
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Pagarbiai 

  

Danielius OVERLINGAS 

Jaunesnysis rinkodaros projektų vadovas 
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+370 698 51 358 

danielius.overlingas@inspekta.eu 

  

Inspekta, UAB 

Ukmergės g. 283B, 06313 Vilnius 

  

www.inspekta.eu  

  

       

mailto:danielius.overlingas@inspekta.eu
http://www.inspekta.eu/
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IS-946/671-V-2 priedas 
 

ESET European Cybersecurity Day: kviečiame dalyvauti kibernetinio saugumo konferencijoje 

 

From: ESET Lietuva <info@eset.lt>  

Sent: Friday, April 15, 2022 9:33 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: ESET European Cybersecurity Day: kviečiame dalyvauti kibernetinio saugumo 

konferencijoje 

 

  

 
  

 

Kviečiame dalyvauti kibernetinio saugumo konferencijoje  
 

 
  

    

 

ESET European Cybersecurity Day  
   

 

Artėja 4-oji ESET Europos kibernetinio saugumo diena. Po trijų internetinių 

renginių pirmą kartą rengiame hibridinę konferenciją, kurioje galėsite asmeniškai 

susitikti ir užmegzti ryšius su žymiausiais Europos kibernetinio saugumo ekspertais. 

Prisijunkite prie mūsų balandžio 28 d. internetu arba dalyvaukite 

renginyje Kopenhagoje ir išgirskite naujausias įžvalgas apie dabartinę grėsmių 

situaciją, įskaitant ir kibernetinio saugumo aspektą dėl besitęsiančios situacijos 

Ukrainoje. 

Svarbiausi programos akcentai: 

-Karas Ukrainoje: ką matėme ir ko tikėtis. (Rasmussen: Global) 

-Kaip APT grupės pavertė Ukrainą kibernetinio mūšio lauku. (ESET Research) 

-Dirbtinis intelektas ir dabartinis kibernetinio saugumo kraštovaizdis. (ENISA ir ESET 

Research pranešimai) 

Išsamią informaciją apie programą, pranešėjus ir renginio vietą rasite oficialioje 

renginio svetainėje. 

mailto:info@eset.lt
mailto:info@lsta.lt
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTA2MyZkPWk4ajR0MGI=.-7E4ZpChxPh_JX2tcgtNXKKM4FY_SrEbAo5M5ap-m4U
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTA3OCZkPWM4dzV0NG4=.qfvfDy-x39eG8p0MmgYXrAgiEHaP58tVNh8mgbwhqkY
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTA4OCZkPXowcjFlOHE=.9fyfp41PeFcw2ZGkXHcmD6ZzNw6jDqkjaGz1jGybKgQ
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTA5OSZkPXoxaTlzOHk=.IAevviRTMIKnLIqc-l7423y9mwmKfTMevQ_4dgbIeWA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTExMCZkPWgzazZzOWE=.9RU3yA6QTMREuX2T3mo4ZjIZdb5JSvHZb_AKnoA-ZFc


 

159 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
  
  

    
  

 

 

Renginio internetinė svetainė ir registracijos nuoroda: https://eecd.eset.com/register 

Renginio dalyvių skaičius yra ribotas. Artėjant renginiui organizatoriai atsiųs 

registracijos patvirtinimą bei prisijungimo nuorodą, registracijos metu nurodytu 

el. paštu. 

Konferencija yra skirta Valstybei priklausančių ir jos valdomų vienetų organizacijoms. 
    

ESET Lietuva 
  

 

Ieškote pagalbos? 

Nemokamą ir patikimą pagalbą jums 

suteiksime lietuvių kalba. 

El. paštas info@eset.lt 

Tel. nr. (+370) 5 233 9992 

I-V 9:00 – 16:00 val.  
 

    

 

Vadovaudamiesi LR Reklamos ir 

Elektroninių ryšių įstatymų nuostatomis, 

jei informacija neaktuali, prašome 

paspausti šio teksto apačioje esančią 

nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“. 

Nepaspaudus, Jums leidus, laikysime 

sutikimu.  

Atsisakyti naujienlaiškio  

    

 
 

 
 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTE3MyZkPWkybjVyMm8=.3D0xEPkMEAF9tGYgj8aMf-IhBMCB2mhWrrNBMndEFs4
mailto:info@eset.lt
tel:+370)%205%20233%209992
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTE4MiZkPW44ejR3MHo=.11tpL3KtgK_V3yzEzJ0irrUEQ9wrN-g-SzsQVrExVPk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTE5MSZkPXIwdTdkMGY=.JQwfQnsyP1ODnkkNfIOv-DDDjNS5dg_V758JSuIlA0E
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTIwMCZkPXEzbjJ0Nng=.76FtsmECFJO1QggRJRhbLQwG6qHbAnsBRKyBrxng7DE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTIwOSZkPWM4cDV2NnY=.nseIHy4Et18IJelgMeL81M9kU8jKqzAUiiJGIA2N68g
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTI4ODU2MDE1NDAzNDg1MTU0JmM9aDRiMCZlPTE3Njg1NSZiPTk1NzI5OTQ1NiZkPXE2Zjl1NHc=.gLFH6vsHLbvUu88FSdNOEZ_Q2SRmJkcgN2hE14bSuRI
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IS-946/671-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. Penktasis Europos Sąjungos sankcijų paketas - Rusijos verslas eliminuojamas iš 

viešųjų pirkimų 

 
Ellex teisininkai dalinasi naujienomis dėl viešųjų pirkimų iš Rusijos ir Baltarusijos - informuosim narius,  

 
From: Karolis Kacerauskas | Ellex <Karolis.Kacerauskas@ellex.legal>  

Sent: Monday, April 11, 2022 6:09 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 
Cc: Aiste Mikociuniene | Ellex <Aiste.Mikociuniene@ellex.legal>; Matas Malijonis | Ellex 

<Matas.Malijonis@ellex.legal>; Karolis Kacerauskas | Ellex <Karolis.Kacerauskas@ellex.legal> 

Subject: Penktasis Europos Sąjungos sankcijų paketas - Rusijos verslas eliminuojamas iš viešųjų pirkimų 

 
Laba diena, p. Ramune,  

 

Tikiuosi, kai laikotės puikiai, o mokymuose išgirstos naujienos pravertė praktikoje.  

 

Aš savo ruožtu, turiu informacijos, kuri asociacijos nariams gali būti labai aktuali. Tad norėčiau ja pasidalinti.   

 

Šeštadienį, t.y. balandžio 9 d., įsigaliojo Penktasis Europos Sąjungos sankcijų paketas. Penktasis sankcijų paketas 

siunčia žinią apie Rusijos verslo subjektams taikomą draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti Europos Sąjungos 

valstybių narių viešuosiuose pirkimuose.  

 

Sankcijos buvo nustatytos Europos Sąjungos reglamentu, kuris yra tiesiogiai taikomas teisės aktas. Tai reiškia, kad 

Lietuva neturi priimti jokių papildomų teisės aktų, kuriais būtų įtvirtinamas sankcijų veikimas Lietuvoje. Lietuvai 
paliekamas tik poreikis nuspręsti, kurios valstybės institucijos spręs dėl išimčių taikymo. 

 

Sankcijomis nustatomas draudimas  

 

Sankcijos numato bendrą draudimą Rusijoje įsteigtiems juridiniams ir fiziniams asmenims dalyvauti viešuosiuose 

pirkimuose ar vykdyti jau sudarytas sutartis. Draudimas apima ir tas situacijas, kai su Rusija siejamas verslas veikia 

kaip subtiekėjas, atsakingas bent už 10 proc. viešojo pirkimo sutarties vykdymo skaičiuojant pagal vertę. 

 

Europos Sąjungos sankcijų taikymo tikslais Rusijos įmonės suvokiamos ganėtinai plačiai. Žinoma, čia pirmiausiai mes 

kalbame apie Rusijoje registruotus verslus. Tačiau draudimas taikomas ir toms įmonėms, kurių daugiau kaip 50% 

kapitalo valdo ar sprendimų priėmimą kontroliuoja Rusijos įmonės ar Rusijos piliečiai. Svarbu pastebėti, kad sankcijų 
taikymo tikslais Rusijos piliečiai nėra skirstomi į gyvenančius Rusijoje ar ne, palaikančius Rusijos rėžimą ar ne. Prieiga 

prie viešųjų finansų yra siejama išimtinai su pilietybės turėjimu ir šis draudimas yra absoliutus.  

 

Kalbant apie jau sudarytų sutarčių galiojimą svarbu atkreipti dėmesį, kad sutartys, kurios buvo sudarytos iki sankcijų 

įsigaliojimo galės būti vykdomos iki 2022 m. spalio 10 d.. Taip perkančiosioms organizacijoms siekiama sudaryti 

galimybę pakeisti savo tiekimo šaltinius ir įgyvendinti tam reikiamas viešųjų pirkimų procedūras.   

 

Anglių tiekimas 

 

Reglamente nustatyta bendra taisyklė, kad draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti į Europos 

Sąjungą anglis ir kitą kietąjį iškastinį kurą, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jos yra eksportuotos iš Rusijos. Išimtis iš 
bendros taisyklės numatyta tik jau sudarytoms anglių tiekimo sutartims. Anglys gali būti tiekiamos iki 2022-08-10. 

 

Išimtys  

 

Išimtys iš Europos Sąjungos nustatyto draudimo galimos tik valstybės įgaliotų institucijų sprendimu, kuris gali būti 

išduotas tik sankcijų reglamente atskirai nurodytais atvejais. 

 

Viena iš pagrindinių išimčių, – situacijos, kuomet tam tikras prekes ar paslaugas gali parduoti ar suteikti tik Rusijos 

įmonės ar verslininkai. Toks objektyvus poreikis pirkti prekes ar paslaugas iš Rusijos subjektų apima ir atvejus, kada 

Rusijos tiekėjai yra vieninteliai galintys pateikti reikiamą kiekį prekių. Sprendimą dėl tokios situacijos susidarymo 

kiekvienu konkrečiu atveju spręs valstybės įgaliota institucija. Labiausiai tikėtina, – Viešųjų pirkimų tarnyba.  

  

mailto:Karolis.Kacerauskas@ellex.legal
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Aiste.Mikociuniene@ellex.legal
mailto:Matas.Malijonis@ellex.legal
mailto:Karolis.Kacerauskas@ellex.legal
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Kita svarbi išimtis siejama su iškastinio kuro bei iškastinio kuro produktų įsigijimu. Valstybės narės gali netaikyti 

sankcijomis nustatomo draudimo iškastinio kuro įsigijimui. Čia pirmiausiai kalbame apie anglį, gamtines dujas, naftą 

bei naftos produktus. Tačiau sprendimą ar taikyti tokią išimtį turi priimti atskiros valstybės narės įvertindamos savo 

rinkos specifiką.  

 

Santykis su VPĮ nustatytu reguliavimu.  

 

Nuo balandžio 1 d. Lietuvoje jau pradėjo veikti viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kurios perkančiosioms 
organizacijoms suteikia teisę riboti Rusijos ir Baltarusijos verslo dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, įskaitant ir 

galimybę nutraukti jau sudarytas sutartis.  

 

Europos Sąjungos penktasis sankcijų paketas yra griežtesnis ta prasme, kad Rusijos verslui yra nustatomas bendras 

draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Išimtis gali suteikti tik valstybės institucijos ir tik sankcijų reglamente 

numatytais atvejais. Perkančiosios organizacijos šiuo klausimu nebeturi jokios sprendimo laisvės.  

 

Kartu reikia pripažinti, kad Lietuvoje nustatytas reguliavimas yra kiek platesnis. Ryškiausiai matomas skirtumas yra tas, 

kad Lietuvoje galiojantis draudimas taikomas ne tik su Rusija, bet ir Baltarusija siejamiems verslams. Tačiau poveikio 

prasme didžiausias skirtumas yra tas, kad Lietuvoje galiojantis draudimas taikomas ne tik verslams, bet prekėms ar 

paslaugoms, kurių kilmės šalimi yra Baltarusija, Rusija ar jos neteisėtai kontroliuojamos teritorijos.  

   
Taigi, viena vertus, Europos Sąjungos sankcijos yra imperatyvios ir nepaliekančios pasirinkimo teisės perkančiosioms 

organizacijoms dėl jų taikymo, kita vertus, Europos Sąjungos sankcijos yra gerokai siauresnės apimties nei ribojimai, 

įtvirtinti viešųjų pirkimų įstatyme. Todėl nacionalinis reguliavimas reikšmingai ir efektyviai papildo perkančiųjų 

organizacijų turimų įrankių ir priemonių arsenalą, nepaliekant galimybių išvengti ribojimų. 

 

Pats sankcijų tekstas pasiekiamas čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG 

 

Tik atkreipiu dėmesį, kad šiame laiške teikiamas apibendrintas komentaras dėl penktojo Europos Sąjungos sankcijų 

paketo, tačiau jo taikymo specifiką reikėtų įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. 

 
Jeigu turėtumėte klausimų dėl sankcijų taikymo – duokite žinoti. 

 

Linkėjimai, 

 

Karolis 

 

Dr. Karolis Kačerauskas 

Partneris | Profilis  
El. p. karolis.kacerauskas@ellex.legal 

T. +370 5 2681878|  M. +370 640 41058 
Jogailos g. 9, Vilnius, Lietuva 
 

 
Estija • Latvija • Lietuva 

Ellex Valiunas yra Baltijos šalyse lyderiaujančios Ellex advokatų kontoros dalis 

Tier 1 advokatų kontora Baltijos šalyse | Metų advokatų kontora Baltijos šalyse pagal Chambers Europe Awards, WWL`s ir The Lawyer 2020-2021 

Sekite mus LinkedIn ir Facebook 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  
Sent: Tuesday, May 18, 2021 1:42 PM 

To: Aiste Mikociuniene | Ellex <aiste.mikociuniene@ellex.lt> 

Subject: RE: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo aktualijos 
 

Sveiki, Aiste, 

 

Pridedu atsiliepimus iš dalyvių apie pravestus mokymus. Taip pat gavom prašymų dėl dalyvio 

pažymėjimų. Ar neprieštarautumėt, kad panaudosime  

Ellex Valiunas logo (šalia mūsų asociacijos logo)) ant pažymėjimo. Dar noriu pasitikslint dėl 

lektorių (kurie bus paminėti ant pažymėjimo) pareigybių: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.ENG
https://ellex.legal/lt/ekspertai/dr-karolis-kacerauskas/
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.legal
https://www.google.com/maps/place/Ellex+Valiunas+-+Leading+Law+Firm+in+Lithuania/@54.685704,25.2760783,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46dd9411c6b706c9:0x301b377eaf325384!8m2!3d54.685704!4d25.278267
https://ellex.legal/lt
https://www.linkedin.com/company/ellex-the-leading-law-firms-in-the-baltics
https://www.facebook.com/EllexValiunas/
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
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• Aistė Mikočiūnienė Asocijuotoji teisininkė 

• Ingrida Grabienė Teisininkė 

• Matas Malijonis Teisininkas 

• Šarūnas Neniškis Advokatas, asocijuotasis teisininkas 

 

Jei yra netikslumų, informuokit       

 
Linkėjimai,  
 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

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

 

 
From: Aiste Mikociuniene | Ellex <aiste.mikociuniene@ellex.lt>  

Sent: Tuesday, April 27, 2021 2:15 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 
Subject: RE: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo aktualijos 

 
Sveiki dar kartą, Ramune, 

 

Prisegu mokymų pranešimus. Jeigu reikėtų ko nors papildomai iš mūsų pusės, tikrai sakykite. Taip pat, būtų įdomu 

sužinoti Jūsų narių atsiliepimus po apklausos, kad ir kokie jie būtų 😊.  

 

Dėl sąskaitos – netrukus turėtumėte sulaukti iš mūsų buhalterijos. Tik susitikslinkime, ar tinka paslaugos pavadinimas 

2021-04-26 mokymai „Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo aktualijos“ ar būtų geriau 

būtų tiesiog „teisinės paslaugos“ ar pan.? 
 

 

Pagarbiai 

Aistė Mikočiūnienė 

Asocijuotoji teisininkė | Profilis 
T. +370 5 268 1986 | M. +370 699 15191 
Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, Lietuva 

 
Estija • Latvija • Lietuva 
Ellex Valiunas yra Baltijos šalyse lyderiaujančios Ellex advokatų kontoros dalis 

Nr.1 klientų pasirinkimas pagal teisines kompetencijas 2020 | Metų advokatų kontora Baltijos šalyse pagal The Lawyer, 2020 

Sekite mus LinkedIn ir Facebook 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Tuesday, April 27, 2021 12:28 PM 

To: Aiste Mikociuniene | Ellex <aiste.mikociuniene@ellex.lt> 
Cc: Karolis Kacerauskas | Ellex <karolis.kacerauskas@ellex.lt>; Sarunas Neniskis | Ellex 

<sarunas.neniskis@ellex.lt>; Ingrida Grabiene | Ellex <ingrida.grabiene@ellex.lt>; Matas Malijonis 

<matas.malijonis@ellex.lt> 
Subject: RE: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo aktualijos 

 

Laba diena, 
 

Noriu padėkoti visiems Ellex komandos nariams už vakar dienos pravestą seminarą. Atsiliepimai iš kelių 

dalyvių kuriuos gavau yra l. geri (išsamesnę apklausą kaip vertina mokymus dar išsiųsiu atskirai). Šiuo metu 
dalyviams aktualu gauti medžiagą, dėl to ir noriu priminti, kad laukiam. 

 

Linkėjimai, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464197222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J6l7tRv%2BtJbd2l2rsI85%2BFc34TRK6v0r75usJnRTops%3D&reserved=0
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
mailto:ramune@lsta.lt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fellex.legal%2Flt%2Fekspertai%2Faiste-mikociuniene%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464207215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5NGX7CcZFrTiRtPsewv9PcXRkAQRmqC9H%2B1cDlhfOKg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FEllex%2BValiunas%2B-%2BLeading%2BLaw%2BFirm%2Bin%2BLithuania%2F%4054.685704%2C25.2760783%2C17z%2Fdata%3D!4m5!3m4!1s0x46dd9411c6b706c9%3A0x301b377eaf325384!8m2!3d54.685704!4d25.278267&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464207215%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kglnKtgerRKRfELrzrkEDJuY4j9%2FDQWkccVUy%2Fw4wis%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ellexcircle.com%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464217210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4JZBn3Bww0uECVYAZAPL91HdbjL3qnoFuM4H12QYQUM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fellex-the-leading-law-firms-in-the-baltics&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464217210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SBwOHDTn5j%2FWzw%2FyBTcpWa6dPn0zOupz7PDn06OWKfI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEllexValiunas%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464227202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RjxecQvc%2BZExJyoVzDUUnTLNLPQW%2B2XGhNPcRaxgfTA%3D&reserved=0
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.lt
mailto:sarunas.neniskis@ellex.lt
mailto:ingrida.grabiene@ellex.lt
mailto:matas.malijonis@ellex.lt
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Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
From: Aiste Mikociuniene | Ellex <aiste.mikociuniene@ellex.lt>  

Sent: Monday, April 26, 2021 10:53 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 
Cc: Karolis Kacerauskas | Ellex <karolis.kacerauskas@ellex.lt>; Sarunas Neniskis | Ellex 

<sarunas.neniskis@ellex.lt>; Ingrida Grabiene | Ellex <ingrida.grabiene@ellex.lt>; Matas Malijonis 

<matas.malijonis@ellex.lt> 

Subject: RE: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 
įstatymo aktualijos 

 
Laba diena, Ramune, 

 

Siunčiu mokymų nuorodą prisijungimui per ZOOM (apačioje). Pasikonsultavę su savo IT specialistais nusprendėme, 

kad toks formatas būtų tinkamiausias. Jeigu kam nors kiltų nesklandumų jungiantis / prisijungus, gali skambinti mūsų 

IT specialistui telefonu 852681873. 
 

Programa: 

Laikas Tema Pranešėjas 

14.00 – 15.30 

Įžanginis žodis 
Karolis 

Kačerauskas 

Pašalinimo pagrindų apžvalga, 

nepatikimų tiekėjų ir melagių sąrašai 

bei apsivalymas 

Aistė 

Mikočiūnienė 

Tiekėjų kvalifikacijos nustatymas, 

vertinimas ir tikslinimas 

Ingrida 

Grabienė 

Pasiūlymų siaurąja prasme vertinimas, 

aiškinimas ir tikslinimas. Neįprastai 

maža kaina 

Matas Malijonis 

15.30-15.45 PERTRAUKA 

15.45-17.00 

Naujausi ir esminiai viešųjų pirkimų 

ginčų aspektai 

Ingrida 

Grabienė 

Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymas ir 

keitimas 

Šarūnas 

Neniškis 

Planuojami VPĮ ir PĮ pasikeitimai 
Aistė 

Mikočiūnienė 

17.00-17.15 Klausimai / atsakymai 

 

 

Prisijungimo nuoroda: 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99177979794?pwd=WjNmK21RWEVWNlEzMEh4T0pCVUlpdz09 
 

Meeting ID: 991 7797 9794 

Passcode: 454757 
One tap mobile 

+37037999260,,99177979794# Lithuania 

+37052141488,,99177979794# Lithuania 

 
Dial by your location 

        +370 3799 9260 Lithuania 

        +370 5214 1488 Lithuania 
Meeting ID: 991 7797 9794 

Find your local number: https://zoom.us/u/alqQIZWgZ 
 

*** 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464227202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7WtvK8VWx0Rw%2BvlEQCbmyNm3TVUeVKi3h8CxLKxVzvY%3D&reserved=0
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.lt
mailto:sarunas.neniskis@ellex.lt
mailto:ingrida.grabiene@ellex.lt
mailto:matas.malijonis@ellex.lt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99177979794%3Fpwd%3DWjNmK21RWEVWNlEzMEh4T0pCVUlpdz09&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464237196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K4YwSqh0F2VJ6pfBHYB0DqJgDdk3KWyvo%2BIFf2gzvDw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fu%2FalqQIZWgZ&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464237196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ivE6CXa6DJePy47Mylw6CMOj8vJwMGoT2RbD8gq7kek%3D&reserved=0
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Jeigu kiltų klausimų, skambinkit / rašykit. 

 

Pagarbiai 

Aistė Mikočiūnienė 

Asocijuotoji teisininkė | Profilis 
T. +370 5 268 1986 | M. +370 699 15191 
Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, Lietuva 
 
Estija • Latvija • Lietuva 
Ellex Valiunas yra Baltijos šalyse lyderiaujančios Ellex advokatų kontoros dalis 

Nr.1 klientų pasirinkimas pagal teisines kompetencijas 2020 | Metų advokatų kontora Baltijos šalyse pagal The Lawyer, 2020 

Sekite mus LinkedIn ir Facebook 

 

From: Karolis Kacerauskas | Ellex <karolis.kacerauskas@ellex.lt>  

Sent: Friday, April 23, 2021 10:33 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Aiste Mikociuniene | Ellex 

<aiste.mikociuniene@ellex.lt> 
Cc: Karolis Kacerauskas | Ellex <karolis.kacerauskas@ellex.lt> 

Subject: RE: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo aktualijos 
 
Ačiū, Ramune,  

Tikrai nepamiršome, komanda ruošiasi ir laukia susitikimo pirmadienį 😊 

 

Karolis 
Dr. Karolis Kačerauskas  

Partneris | Profilis 

T. +370 5 2681878  |  M. +370 640 41058  

Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, Lietuva 
 
Estija • Latvija • Lietuva 
Ellex Valiunas yra Ellex grupės, vienijančios lyderiaujančias Baltijos šalių advokatų kontoras, narys 

Nr. 1 advokatų kontora Baltijos šalyse ir Lietuvoje klientų vertinimu | Kantar Sifo Prospera, 2019 

Sekite mus LinkedIn ir Facebook 
 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  
Sent: Friday, April 23, 2021 10:29 AM 

To: Aiste Mikociuniene | Ellex <aiste.mikociuniene@ellex.lt>; Karolis Kacerauskas | Ellex 

<karolis.kacerauskas@ellex.lt> 
Subject: LŠTA pirmadienio webinaras_Viešųjų pirkimų įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų 

įstatymo aktualijos 

Importance: High 

 

Laba diena, Aiste, Karoli,  

Tik noriu priminti apie artėjantį pirmadienio (balandžio 26 d.) 14:00 val, seminarą „Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo aktualijos“ 

Šiuo metu užsiregistravo 36 dalyviai: 

1. AB Klaipėdos energija (5 žm.) 

2. AB „Panevėžio energija“ (1 žm) 

3. AB „Kauno energija“ (1 žm) 

4. AB „Požeminiai darbai“ (1 žm) 

5. AB „Šiaulių energija“ (1 žm) 

6. UAB Danfoss (1 žm) 

7. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (1 žm) 

8. UAB „Birštono šiluma“ (1 žm.) 

9. UAB „Kaišiadorių šiluma“ (2 žm) 

10. UAB „Vilniaus energija“ (+Litesko) (5 žm.) 

11. UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (1 žm) 

12. UAB „Širvintų šiluma“ (1 žm) 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fellex.legal%2Flt%2Fekspertai%2Faiste-mikociuniene%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464247191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zQPB%2BJ0TW%2F%2FwuxFpjRBSYt2zJyjxSGpJiwar3SUT9Sc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FEllex%2BValiunas%2B-%2BLeading%2BLaw%2BFirm%2Bin%2BLithuania%2F%4054.685704%2C25.2760783%2C17z%2Fdata%3D!4m5!3m4!1s0x46dd9411c6b706c9%3A0x301b377eaf325384!8m2!3d54.685704!4d25.278267&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464257185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oTVylcF1aC%2FJchyvj5VbR%2BSg51XHJkkbZK9HtLQV1tU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ellexcircle.com%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464257185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PThR7u3369yakJF%2FmSmqZ7lkV4D2oqiAcrphF5LYkAw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fellex-the-leading-law-firms-in-the-baltics&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464267183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xCCv9wvprGV5HiN6RDnHOtBTuCWTCw%2F9G8d9EPimEhE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEllexValiunas%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464267183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TCnEqKEEdhk403iSC54dR9ua5c85iJrdOIxjFtOI%2B8k%3D&reserved=0
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.lt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ellex.lt%2Flt%2Fekspertai%2Fdr-karolis-kacerauskas%2F38311&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464277176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cLDX2qRxjlBwNHS9RllopI3aIGYnueCEjL6t6HAGue0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FEllex%2BValiunas%2B-%2BLeading%2BLaw%2BFirm%2Bin%2BLithuania%2F%4054.685704%2C25.2760783%2C17z%2Fdata%3D!4m5!3m4!1s0x46dd9411c6b706c9%3A0x301b377eaf325384!8m2!3d54.685704!4d25.278267&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464277176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nEeGuMLZV%2B0AU%2F8RpfRowkiHdSFiFQyYP0RmO7uIhLk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ellexcircle.com%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464287170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sgufMxZugxU1OL0dpZ9n76TfUIcXHOHkE3USl0Kgfpc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fellex-the-leading-law-firms-in-the-baltics&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464297164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DZ1U2xGR2pvnv8J9cs0S7DdhZyo80rtd9fQve8bY11M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEllexValiunas%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464297164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rnwonDH5ncfD%2BfsuUVmnVlPCiaXUHszG8dwEItutPfs%3D&reserved=0
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:aiste.mikociuniene@ellex.lt
mailto:karolis.kacerauskas@ellex.lt
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13. UAB E-energija (Trakai, Akmenė) (2 žm.) 

14. UAB „Ukmergės šiluma“ (2 žm) 

15. UAB „Utenos šilumos tinklai“ (2 žm.) 

16. UAB „Visagino energija“ (1 žm.) 

17. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (1 žm) 

18. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ (2 žm) 

19. UAB „Kretingos šilumos tinklai“ (1 žm) 

20. UAB „Palangos šilumos tinklai“ (1 žm) 

21. UAB „Plungės šilumos tinklai“ (1 žm.) 

22. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (1 žm.) 

23. UAB „Tauragės šilumos tinklai“ (1 žm.) 
 

Iki pirmadienio ir gražaus savaitgalio       

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

INFO LŠTA. Pirmadienio 2022-04-11 webinaro medžiaga LORA tinklo diegimas nuotolinė 

apskaita 

 

Siunčiame š.m. balandžio 11 d. vykusio LŠTA vebinaro medžiagą: 

- Skaitiklių duomenų nuskaitymas Lora tinklu. Axioma patirtis (Pranešėjas: Tomas 

Ramanauskas, Axioma service projektų vadovas)  Axioma_Lora patirtis_20220412.pdf 

- Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  LŠTA pirmadienio webinaras_LORA tinklo 

diegimas_nuotolinė apskaita-20220411_140141-Meeting Recording.mp4 

Informuojame, kad balandžio 25 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinare VilniusTECH mokslininkai 

ir Rockwool atstovai, bendradarbiaujant su Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija, 

pristatys:  

- Biokuro katilų išklojų ugniai atsparių medžiagų šarminė korozija / VilniusTECH (R. Stonys 

ir V. Antonovič ) pranešimas 

- Izoliacinės medžiagos šilumos nuostolių optimizavimui/mažinimui / Rockwool (E. 

Abromas) pranešimas 

Prisijungimo nuorodą atsiųsime kitą savaitę. 
 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

________ 

 

Axioma service pristatymas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

946/671-VI-1-1 priedas 2022-04-19.pdf). 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7Caiste.mikociuniene%40ellex.lt%7C3387766bcb6c4cd5238708d919e98ddd%7Ca63dadfe01774a8f85c3618b65c00302%7C0%7C0%7C637569313464307157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wmRtBmUDcnN0zvYV0xtJI1XHUY1WrLXp62RSKlrQ8lQ%3D&reserved=0
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQIgpdiV4HFIrS_AAPBoi3MBt_il4S7CxYxuq8G73IfKNQ?e=IrdhLE
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EQIgpdiV4HFIrS_AAPBoi3MBt_il4S7CxYxuq8G73IfKNQ?e=IrdhLE
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQSR7Vh9j6tClswvDASsuR4B1zRddJVVfE8oylIm3AVFyA?e=MoJNid
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQSR7Vh9j6tClswvDASsuR4B1zRddJVVfE8oylIm3AVFyA?e=MoJNid
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQSR7Vh9j6tClswvDASsuR4B1zRddJVVfE8oylIm3AVFyA?e=MoJNid
http://www.lsta.lt/
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IS-946/671-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2022-04-15 pranešimas. 

TN: tn  

 

ENERGETIKAI ŠVĘS NE TIK VELYKAS 

 

 
 

Lietuvos energetikų diena švenčiama kasmet balandžio 17 dieną. 

Elektros reiškiniai Lietuvoje pradėti tyrinėti dar XVIII a. 1753 m. Vilniuje buvo 

pademonstruotos elektros mašinos, pagamintos pagal Vilniaus universiteto matematikos prof. T. 

Žebrausko projektą. Jos įskėlė kibirkštis – mikrožaibą. 

Pirmosios privačios elektrinės Lietuvoje pradėtos steigti tik XIX a. pabaigoje. Jos buvo 

skirtos namams apšviesti. Elektrifikavimu rūpinosi ne valstybė, o turtingųjų sluoksnių atstovai ir 

pramonininkai. Pirmoji elektrinė pastatyta 1892 m. Rietave (Plungės raj.), kunigaikščių Oginskių 

dvare. 

O Klaipėdoje energetikos lopšiu laikoma Danės elektrinė, kur 1929 m. deginant akmens 

anglį miesto ir pramonės įmonių reikmėms buvo gaminama elektra. Dabar čia veikia AB 

„Klaipėdos energija“ rezervinė katilinė, esant poreikiui gaminanti ir tiekianti šilumą šiauriniams 

miesto kvartalams. 

Datos ir faktai iš AB “Klaipėdos energija” istorijos: 

• Elektra – iš graikų kalbos elektron („gintaras“) kilęs žodis. 

• Senovės graikų žodis energeia reiškia veikimą, pajėgumą atlikti darbą. 

• 1928 birželio 7 dieną Lietuvos Respublikos lėšomis Klaipėdoje pradėta statyti nauja 

moderni elektrinė, dabartinėje Danės gatvėje. 

• 1929 m. birželio 17 d. elektrinė pradėjo veikti. 

• 1944 m. pradėti demontuoti elektrinės įrenginiai. Rugsėjį išardyta turbina išsiųsta 

prekiniu traukiniu į Berlyną. 

• 1945 m. sausį elektrinė susprogdinama. 

• 1945 m. pradeda veikti atstatyta Klaipėdos elektrinė. 

• 1960 m. pradedama centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas miestui. 

• 1970 m. pradedamos naudoti gamtinės dujos. 

• 1973 m. Danės elektrinėje pastatomas 120 m. aukščio kaminas. 

• 1974 m. balandžio mėnesį nustojama deginti akmens anglį. 

• 2013 m. užkuriami pirmieji biokuro katilai, šilumos gamybai pradedamas naudoti 

atsinaujinantis kuras. 

• 2022 m. „Baltpool“ duomenimis 85 proc. šilumos Klaipėdoje pagaminama iš 

atsinaujinančių išteklių. 

https://www.klenergija.lt/energetikai-sves-ne-tik-velykas/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2022/04/Danes-maza.jpg
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Info_LŠTA ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio pasitarimo Apibendrinimai 

 

Siunčiame vakar vykusio LŠTA vadovų pasitarimo savaitės aktualijas. 

Taip pat pridedame susitikimo metu minėto EM, LŠTA, TES susitikimo skaidres apie 

perspektyvius projektus ES 2021-2027 m. paramai gauti, kurias pristatė TES ekspertai. Gegužės 2 

d. LŠTA pirmadienio vebinare TES plačiau pristatys šį klausimą LŠTA nariams (prisijungimo 

nuorodą atsiųsim). 

 

Papildomai informuojame dėl paklausimo apie Gamtinių dujų tiekimo patikimumo 

užtikrinimo priemonių aprašo projektą, kuris buvo pateiktas viešam derinimui, ir kodėl šilumos 

tiekimo įmonės neįtrauktos į „Pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas“ apibrėžtį. Kaip informavo 

EM atstovas, prie pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų priskiriami asmenys, nurodyti ES 

Reglamento 2017/1938 2 str. 5 dalies b punkte ir 2 str. 5 dalies a punkte. Šilumos tiekimo įmonės 

turi kitų saugiklių (rezervines atsargas), todėl jos ir netrauktos, bet reikia vertinti, ar įmonių ar 

paslaugų bendras suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 % bendro metinio galutinio 

dujų suvartojimo šalyje. Be to, 2017/1938 2 str. 5 dalies  c punkte nurodyta: „centralizuoto Šilumos 

tiekimo įrenginys tiek, kiek iš jo tiekiama šiluma namų ūkio vartotojams, mažosioms arba 

vidutinėms įmonėms, arba pagrindinių socialinių paslaugų teikėjams, jei tokiame įrenginyje 

negalima pereiti prie kitų rūšių, nei dujos, kuro“; 

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

------- 

 

LŠTA įmonių 2022-04-14 d. pasitarimas. Aktualijos 

 

1. Išplatinta atnaujinta versija Šilumos ūkio įstatymo NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 

20, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo 

ir įstatymo papildymo 82 straipsniu įstatymo projekto.  Balandžio 20 d. 13-15 

val.Energetikos ministerija kviečia į susitikimą kuriame bus pristatomas atnaujintas Šilumos 

ūkio įstatymo projektas, pakoreguotas įvertintus suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus sausio mėn. vykusių viešųjų konsultacijų metu.  

2. Du raštai EM ir raštas VERT DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 12, 17, 

20, 22, 28, 29, 30, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

dėl įgyvendinimo sąlygų.  

3. LŠTA raštas konkurencijos tarybai Dėl nevienodų sąlygų šilumos gamybos rinkoje (dėl 30 

% privalomo SM3 naudojimo įmonėse, parduodančiose daugiau, kaip 100 GWh/m. šilumos) 

4. AM svarsto galimybę organizuoti kvietimą LAAIF paramos priemonę aplinkosauginėms 

priemonėms 1-50 MW katilinėse. Sąlygos panašios, kaip ir pernai. Organizuota CŠT įmonių 

apklausa. Jeigu bus norinčių pasinaudoti gali skelbti kvietimą jau šią vasarą. Bus 

kompensacinės išmokos, projektus reikia įgyvendinti iki metų galo? Atsiranda galimybė 

gauti iki 200 000.-EUR (70 %). Galimi projektai: kondensaciniai ekonomaizeriai, esamų 

DKE našumo didinimas, įrengiant kondensato įpurškimą arba šilumos siurblį ir pan.? Turi 

būti kartu gaunamas ir dūmų valymo efektas  

5. Balandžio 14 d. TES, EM ir LŠTA aptarė perspektyvius projektus ES 2021-2027 m. paramai 

gauti. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35b48540b0f211ecaf79c2120caf5094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31938R2017&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31938R2017&locale=lt
http://www.lsta.lt/
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6. Gegužės 2 d. LŠTA webinare TES pristatys tipinius investicinius projektus (principinius 

technologinius sprendimus ir ekonomiką) galimai tinkamus finansuoti iš ES SF 2021-2027 

m. ir kt fondų (finansinės perspektyvos, skaičiuoklės, potencialas ir pan.)  

7. Galimai bus Klimato kaitos programos kvietimas 2022 metais skubiam gamtinių dujų 

pakeitimui į AEI?    

8. LŠTA raštas į EM, AM Dėl viešo intereso taikymo šilumos perdavimo tinklams (siūlomi 

pakeitimai Specialiųjų žemių naudojimo sąlygų įstatymui) 

9. LŠTA raštas AM ir EM dėl DĖL SKUBIŲ PRIEMONIŲ KEIČIANT IMPORTUOJAMĄ 

IŠKASTINĮ KURĄ VIETINIAIS ATSINAUJINANČIAIS IŠTEKLIAIS. Siekia skubiai 

sumažinti gamtinių dujų vartojimą.  

10. LŠTA raštas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 

NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO“  

11. LŠTA paklausimas PAGD Dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo (Šiaulių 

raštas) 

12. LŠTA raštas PAGD ( kopija EM) DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ 

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO. Dėl biokuro saugojimo apimčių padidinimo. 

13. Dėl apsirūpinimo elektros generatoriais (LŠTA kreipimasis į Energetikos ministeriją – rašto 

projektas paruoštas. Gauti tik Šiaulių energijos komentarai). Reikia pasiūlymų ką turi 

užtikrinti CŠT įmonės 24 val.  

14. Vyriausybė trečiadienį pritarė EM parengtiems penkių įstatymų pakeitimams, kuriais 

siekiama iki 2030 m. užtikrinti daugiau kaip 90 proc. elektros gamybą iš atsinaujinančių 

energetikos išteklių (AEI).  

 

15. SADM svarsto pratęsti kompensacijų už šildymą bei kitų socialinių išmokų mokėjimą 

nevertinant žmonių turto iki 2023-2024 metų šildymo sezono pradžios. Galimai išplės 

kompensacijų apimtį. 

16. Biokuro rinkos aktualijos. Balandžio 28 d. LitBIOMA narių susirinkimas + konferencija + 

paroda Druskininkuose. Kvietimas www.litbioma.lt; Kviečia dalyvauti...  

17. Rengiamas naujas žurnalo „Šiluminė technika“ numeris 

18. Ūkinės veiklos apžvalga 2021 (laukiama duomenų dar iš 15 įmonių – išsiųsti priminimai) 

19. Paramos siunta Ukrainai – jau pasiekė Lvivą  

20. Balandžio 25 d. LŠTA vebinaras su LTIĮA, VilniusTech ir Rockwool apie biokuro katilų 

išklojų ugniai atsparių medžiagų šarminę koroziją ir termoizoliacines medžiagas  

21. Gegužės 27 d. (penktadienį) dalyvauti konferencijoje „BIOKURO KATILINIŲ 

EKSPLOATAVIMAS IR JŲ ATITIKTIES VERTINIMAS“ (dalyvavimas mokamas). 

Organizuoja.....  

22. KTU kviečia studijuoti Magistrantūros studijų programą TERMOINŽINERIJĄ 

23. Balandžio 21 d. Energetiko dienos paminėjimas internetu. Bus nuoroda.  

_______ 

 

TES pristatymas „DISKUSIJA SU LR ENERGETIKOS MINISTERIJA IR LŠTA DĖL 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINANT 2021-2027 INVESTICIJŲ  PROGRAMOS 2 PRIORITETĄ  (2.1 

IR 2.2 UŽDAVINIAI)“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

946/671-VI-3-1 priedas 2022-04-19.pdf). 

 

 

 


