
 

1 

LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-947/672 

2022-04-21/2022-04-25 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-947/672-I-1 priede pateikiama: 

• ŽŪM 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-259 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 

M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-700 „DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE 

TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, ERDVINIŲ 

DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-I-1-1 

priedas 2022-04-25.doc). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-I-2 priede pateikiama: 

• LVAT 2022 m. balandžio 6 d. nutartis Administracinė byla Nr. eA-282-968/2022, TN: tn, 

Ginčas su atsijungusio buto savininku dėl ŠP ir šildymo sistemos modernizavimo 

(renovavimo) sąnaudų padengimo. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-I-3 priede pateikiama: 

• LRV 2022 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 378 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIU GALIOS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-I-4 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-104 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12D. ĮSAKYMO NR. D1-880 „DĖL 

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ 

ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO, TN: tn, 

o Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“ (nauja redakcija) TN: tn. (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-I-4-1 priedas 2022-04-

25.doc). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-I-5 priede pateikiama: 

• AM 2022 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. D1-92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL 

STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ 

LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS 

SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. 

STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ 

PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (rekvizitai), TN: tn. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5a89b40bbc211ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5a89b40bbc211ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edbdd740bb4211ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031c71e0c16b11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9649e5b0b63511ec8d9390588bf2de65
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o „STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ 

LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO 

STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. 

SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL 

NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ 

ŠALINIMAS“ su priedais plius Suvestinė redakcija nuo 2021-10-30 iki 2022-12-31 

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

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

947/672-I-5-1 priedas 2022-04-25.zip) 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2022-04-19 teikimas Nr. (22.2-24 Mr)3-603 LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166 48 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI, 

TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ 

ĮSTATYMO NR. XIII-2166 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-II-1-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-2 priede pateikiama:  

• AM 2022-04-19 teikimas Nr. (10)-D8(E)- 2059 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 

NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

PROJEKTO IR ŠIO PLANO ATRANKOS STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI 

VERTINIMUI ATLIKTI DOKUMENTO DERINIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir šiuo nutarimu keičiamo Nacionalinio oro taršos 

mažinimo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumento 

projektas 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-947/672-II-2-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-3 priede pateikiama:  

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Projektas Nr. XIVP-1364 (2), 

TN: tn, Projekto Nr. XIVP-1364 (2) lyginamasis variantas, AAK 2022-04-13 išvada Nr. 

107-P-12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO NR. XIVP-1364. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-4 priede pateikiama:  

• LSA 2022-04-19 raštas Nr. (6)-SD-252 EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9649e5b0b63511ec8d9390588bf2de65
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7912ff80bfa511ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7912ff80bfa511ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1c65c080bbe811ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=39&searchModelUUID=34a05134-b332-4fc2-9429-f87b66e2d857
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/33636250bfe511ec9f0095b4d96fd400
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• EM įsakymo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. 

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

ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

Projekto lyginamasis variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-5 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-19 teikimas LRV Nr. 3-610 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ 

SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. 

NUTARIMO NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ“ 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-947/672-II-5-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-6 priede pateikiama:  

• LŠTA INFO. Kvietimas_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 

SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82 STRAIPSNIU 

ĮSTATYMAS 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 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-7 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-21 teikimas Nr. 3-624 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS 

MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2018 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

• EM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. 

GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO projektas, TN: tn, 

o EM įsakymo projektą DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

2018 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 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-947/672-II-7-1 priedas 2022-04-

25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2022-04-21 teikimas Nr. R2-(ŠBK)-2421 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/274cc030b0c511ecaf79c2120caf5094?jfwid=spnhj5gcw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3e85c130bfe211ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3e85c130bfe211ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b1fff790c16611ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/525b1a91c16611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=spnhj8xix
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/525b1a91c16611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=spnhj8xix
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b8c31462c1fa11ec9f0095b4d96fd400


 

4 

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-947/672-II-8-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-II-9 priede pateikiama: 

• EM 2022-04-22 teikimas Nr. (26.1-11Mr)3-635 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, Šį 

LRV nutarimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, parengė atsižvelgdama į 

energetikos specialistų trūkumo problemą ir būtinybę didinti energetikos sektoriui itin 

svarbių studijų programų patrauklumą. 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 

m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projekto lyginamasis variantas TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-1 priede pateikiama  

• 2022 m. balandžio 20 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o 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, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-III-1-1 

priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-2 priede pateikiama  

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

o „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“ ir „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“ TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-III-2-1 

priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-3 priede pateikiama  

• VPT 2022-04-14 raštas/atsakymas LŠTA Nr. 4S-327(1.25Mr) DĖL APSIRŪPINIMO 

KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. ŠILDYMO SEZONUI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. dėl ES Modernizavimo fondo_EIM priemonė 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl RRF fondo, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b8c31462c1fa11ec9f0095b4d96fd400
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/53e85f20c20711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=04f6c6fb-c655-4c8b-b4de-f04b4c19138c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e6b29ba3c20611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4z3r5
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=19436
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=19436
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
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_VPT_atsak_i-34_del-apsirup_kuro-istekliais_.docx
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o LŠTA INFO. Dėl RRF fondo lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-III-5-1 priedas 2022-04-25.zip). 
 

Šio skyriaus IS-947/672-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. dėl Sandbox. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-7 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. dėl 2022 m. planuojamų įgyvendinti taršos mažinimo priemonių katilinėse_ar 

bus teikiamos paraiškos. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-8 priede pateikiama  

• VERT 2022-04-19 pranešimas. VERT: sąskaitos už suvartotą gamtinių dujų kiekį išrašomos 

pagal sutarties nuostatas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-9 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-04-20 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-III-10 priede pateikiama 

• 2022 m. balandžio 27 d. Audito komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, TN: tn, 

o Audito komiteto kvietimas dalyvauti posėdyje, savarstant „2022 m. vasario 24 d. 

vertinimo ataskaita Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ Kviečiami 

dalyvauti: Valstybės kontrolės, Aplinkos, Energetikos ministerijų, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos, Lietuvos savivaldybių, Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijų atstovai“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-
947/672-III-10-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2022-04-16 pranešimas. Lietuvos energetikai – 130 metų! TN: tn. 

• EM 2022-04-19 pranešimas. Šilumos mazgų daugiabučiuose modernizavimui – 4 mln. eurų, 

TN: tn, 

• EM 2022-04-20 pranešimas. Siekiant racionalaus energijos vartojimo, Vyriausybė skirs 13 

mln. eurų energetikos projektams daugiau nei planuota, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2022-04-15 pranešimas. Naujam šildymo sezonui: vietinis biokuras vietoje 

sankcionuoto iš Baltarusijos, TN: tn, 

• AM 2022-04-20 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie siūlomus Nacionalinio oro 

taršos mažinimo plano pakeitimus, TN: tn. (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-3 priede pateikiama 

• PRANCŪZIJOS ŠILUMOS GAMINTOJAS: KARAS PARODĖ, KAD LIETUVA 

PASIRINKO TEISINGAI, Vytautas Budzinauskas 2022 m. balandžio 19 d. www.delfi.lt, 

TN: tn, 

• PERSPĖJA DĖL KITO ŠILDYMO SEZONO: RUGSĖJĮ GALI BŪTI PER VĖLU, 

Vytautas Budzinauskas 2022 m. balandžio 21 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-19/vert-saskaitos-uz-suvartota-gamtiniu-duju-kieki-israsomos-pagal-sutarties-nuostatas-.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38469&p_k=1&p_event_id=19494
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-energetikai-130-metu
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-mazgu-daugiabuciuose-modernizavimui-4-mln-euru
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-racionalaus-energijos-vartojimo-vyriausybe-skirs-13-mln-euru-energetikos-projektams-daugiau-nei-planuota
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujam-sildymo-sezonui-vietinis-biokuras-vietoje-sankcionuoto-is-baltarusijos
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-siulomus-nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-pakeitimus
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89943293
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/perspeja-del-kito-sildymo-sezono-rugseji-gali-buti-per-velu.d?id=90014701
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• RUSIJOS KARAS UKRAINOJE ATSILIEPS LIETUVOS BIOKURO RINKAI IR 

ŠILDYMO SĄSKAITOMS, Eleonora Budzinauskienė, ELTA, 2022 m. balandžio 21 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-4 priede pateikiama 

• APVA 2022-04-19 pranešimas. PARODOJE „RESTA“ – VISKAS APIE DAUGIABUČIŲ 

RENOVACIJĄ, TN: tn, 

• APVA 2022-04-20 pranešimas. Klimato kaitos programos investicijos nukreiptos energijos 

kainų šuoliui stabilizuoti, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-5 priede pateikiama 

• DANIJA PAVIEŠINO ENERGETIKOS PLANĄ, KAIP „IŠSILAISVINTI NUO 

PUTINO“, ELTA, 2022 m. balandžio 19 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-6 priede pateikiama 

• PO KAINŲ ŠOKO TENKA PRAŠYTI FINANSINĖS PARAMOS: RUOŠIAMASI 

SKUBIAI STATYTI KATILINĘ, Inga Kontrimavičiūtė, „Sekundė“ 2022 m. balandžio 20 

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

 

Šio skyriaus IS-947/672-IV-7 priede pateikiama 

• Energetikos ir darnios plėtros komisija išvažiuojamojo posėdžio metu Kaune įvertino 

pozityvius atliekų tvarkymo pokyčius ir atkreipė dėmesį į trūkumus, 2022 m. balandžio 13 

d. pranešimas žiniasklaidai, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-947/672-V-1 priede pateikiama 

• EM INFO. dėl energetikos sektoriaus specialistų - kvietimas diskusijai, trečiadienis 2022 m. 

gegužė 4 14:00-15:30. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Kvietimas_balandžio 21 d_ Energetikos dienos minėjimas_ Energy day - 130 | 

Programa_tiesioginė transliacija 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-1 priede pateikiama 

• Išleistas septintasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris 

2022-04-15, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio Nr. 7, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-1-1 

priedas 2022-04-25.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-04-19 pranešimas. KADA IŠJUNGTI ŠILDYMĄ? TN: tn. 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-04-20 pranešimas. MAŽĖS ORO TARŠA: AKADEMIJOS 

KATILINĖJE ĮRENGTI IŠMETAMŲ DŪMŲ VALYMO FILTRAI, TN: tn. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/rusijos-karas-ukrainoje-atsilieps-lietuvos-biokuro-rinkai-ir-sildymo-saskaitoms.d?id=90022483
https://www.apva.lt/parodoje-resta-viskas-apie-daugiabuciu-renovacija/
https://www.apva.lt/klimato-kaitos-programos-investicijos-nukreiptos-energijos-kainu-suoliui-stabilizuoti/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=90003511
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/po-kainu-soko-tenka-prasyti-finansines-paramos-ruosiamasi-skubiai-statyti-katiline.d?id=90010677
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=280718
https://www.lsd.lt/
https://www.lsd.lt/
https://www.pe.lt/news/544/47/Kada-isjungti-sildyma
https://www.pe.lt/news/546/47/Mazes-oro-tarsa-Akademijos-katilineje-irengti-ismetamu-dumu-valymo-filtrai
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Šio skyriaus IS-947/672-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 220425_LŠTA pirmadienio webinaras_LTIĮA_VilniusTECH_Rockwool 

_Katilų futeruotės apsauga nuo korozijos_termoizoliacines medžiagos, 

• LŠTA INFO. LŠTA 2022-05-02 webinaras. LŠTA_TES_CŠT sektoriaus tipiniai 

projektai_finansavimas iš ES SF 2021-2027_KKP fondų, 

• LŠTA INFO. Dėl_prekybos elektros balansavimo paslaugomis_2022-05-09 vebinaras LŠTA 

nariams. 

• LŠTA INFO. Webinaras 2022-05-16 vieningos informacinės sistemos naudojimas šilumos 

tiekimo įmonių veikloje. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-4 priede pateikiama 

• LEA 2022-04-20 pranešimas. VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZACIJOS PROCESE 

BŪTINA ATSIŽVELGTI Į ATLIEKAMŲ AUDITŲ KOKYBĘ, TN: tn, 

o Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-947/672-VI-4-1 priedas 2022-04-25.zip). 

• LEA 2022-04-21 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

ATNAUJINTAS NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ KAINAS, TN: 

tn. 

• LEA 2022-04-22 pranešimas. INVESTICIJOS Į ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

MOKSLINIUS TYRIMUS IR INOVACIJAS AUGA, TN: tn, 

o LEA apklausos: „KIEK LĖŠŲ SKIRIAMA MOKSLINIAMS TYRIMAMS 

ENERGETIKOJE? (APKLAUSOS APŽVALGA) VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 

2022“ ir „ENERGETIKOS INOVACIJŲ DIEGIMO LIETUVOJE APŽVALGA 2021“ 

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

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

947/672-VI-4-2 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-5 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-04-21 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PAMINĖTA 

ENERGETIKŲ DIENA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_TERMALL pasiūlymas (Biomasės paleidimo parama), 

o TERMALL pasiūlymą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-6-1 priedas 2022-04-25.zip). 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-7 priede pateikiama 

• 2021/2022 metų šildymo sezonui besibaigiant (lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo 

mėn) 2022 m. balandžio 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informacija 

 

Šio skyriaus IS-947/672-VI-8 priede pateikiama 

• ŠILUMINĖ TECHNIKA 2022 m. Nr. 1 (Nr. 84) Balandis (Maketas) Titulinis ir turinys. 

o ŠILUMINĖ TECHNIKA 2022 m. Nr. 1 (Nr. 84) Balandis (Maketas) (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-8-1 priedas 

2022-04-25.pdf). 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/viesuju-pastatu-modernizacijos-procese-butina-atsizvelgti-i-atliekamu-auditu-kokybe/
https://www.ena.lt/Naujiena/viesuju-pastatu-modernizacijos-procese-butina-atsizvelgti-i-atliekamu-auditu-kokybe/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas3/
https://www.ena.lt/Naujiena/investicijos-i-energetikos-sektoriaus-mokslinius-tyrimus-ir-inovacijas-auga/
https://www.ena.lt/Naujiena/investicijos-i-energetikos-sektoriaus-mokslinius-tyrimus-ir-inovacijas-auga/
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-pamineta-energetiku-diena/


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

9 

 

IS-947/672-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo data: 2022-04-14 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2022-04-14 Nr. 

2022-07713  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
3D-259 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-

06-01 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-04-14, Nr. 

7713 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO  

NR. 3D-700 „DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 

NAUDOJIMO SĄLYGOS, ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. 3D-259 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. 

įsakymą Nr. 3D-942 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“:  

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 4 

dalies 8 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu:“. 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją (toliau – Specifikacija) ir ją išdėstau 

nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas per 5 

darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos turimą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio versiją pertvarko (restruktūrizuoja) į rinkinio 

versiją, atitinkančią Specifikacijos reikalavimus. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d. 

 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas 

 

TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, 

ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-II-1-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5a89b40bbc211ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5a89b40bbc211ec8d9390588bf2de65
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IS-947/672-I-2 priedas 

 

TN: tn  
Administracinė byla Nr. eA-282-968/2022 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02170-2020-7 

Procesinio sprendimo kategorijos: 29.1.1; 41 

(S)  

 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2022 m. balandžio 6 d.  

Vilnius 

 

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

(pranešėjas), Ernesto Spruogio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. P. ir G. 

P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo administracinėje 

byloje pagal pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, uždarai akcinei bendrovei 

„Civinity namai Kaunas“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“), akcinei bendrovei „Kauno 

energija“, O. V. A., R. G., J. N., J. B., V. E., G. G., T. U., N. N., O. P., B. Ž., M. Ž., F. J., L. P., B. J., K. V. ir T. D. dėl 
sprendimo panaikinimo. 

 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė: 

I. 

 

1. Pareiškėjai A. P. ir G. P. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu ir prašė panaikinti viešosios 

įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Būsto energijos taupymo agentūra“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 

29 d. įsakymu Nr. D1-631 likvidavus VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, viešosios įstaigos teisės, pareigos ir 

įsipareigojimai perduotos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai) (toliau – ir 
atsakovas, Agentūra) 2018 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. (4) B2-1351 (toliau – ir Sprendimas, ginčijamas sprendimas) ir 

priteisti bylinėjimosi išlaidas. 

2. Pareiškėjai skundą grindė šiais argumentais: 

2.1. Pareiškėjai nurodo, kad jie yra daugiabučio namo, esančio adresu: (duomenys neskelbtini) (toliau – ir 

Daugiabutis namas), (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Butas) bendraturčiai, o tretieji suinteresuoti asmenys yra 

daugiabučio namo, esančio adresu: (duomenys neskelbtini), butų savininkai. Pareiškėjai nuo 2012 m. liepos mėn. savo 

Bute yra įrengę vietinį šildymą ir jį apšildo vietiniu šildymu, tuo tarpu centralizuotu šildymu nesinaudoja. Tretieji 

suinteresuoti asmenys savo butus šildo akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Kauno energija“ tiekiamu centralizuotu 

šildymu, kuriuo taip pat ruošiamas karštas vanduo, vartojamas tik trečiųjų suinteresuotų asmenų butuose. 

2.2. Daugiabučio namo butų savininkai 2017 m. lapkričio 15 d. viešame susirinkime balsų dauguma priėmė 

sprendimą (toliau – ir Butų savininkų sprendimas) visų gyventojų lėšomis, įskaitant pareiškėjus, rengti namo 

renovacijos investicinį projektą, pagal kurį nusprendė ir pareiškėjų lėšomis įrengti tik trečiųjų suinteresuotų asmenų 
asmeniniams poreikiams skirtą naują kolektorinę (dvivamzdę) šildymo sistemą su šilumos apskaita ir karšto vandens 

ruošimo sistemą, taip pat ir pareiškėjų lėšomis atnaujinti ir pertvarkyti katilinę ir demontuoti centralizuoto šildymo 

prietaisus 2-oje laiptinėje, o 1-oje laiptinėje neįrengti jokių centralizuoto šildymo prietaisų. Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtis, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas 

(naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta 

administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta 

tvarka. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edbdd740bb4211ec8d9390588bf2de65
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2.3. Atsakovas priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo nusprendė patvirtinti Daugiabučio namo projektą, 

numatantį, kad visų butų savininkų lėšomis, įskaitant pareiškėjus, bus atnaujintas AB „Kauno energija“ priklausantis 

šilumos punktas ir įrengti naują kolektorinę (dvivamzdę) šildymo sistemą su šildytuvais butuose, šilumos apskaita ir 

karšto vandens ruošimo sistema. Kilusiam ginčui dėl Sprendimo pritarti valstybės lėšomis remiamos renovacijoms 

išlaidoms, prie kurių privalėtų prisidėti ir pareiškėjai, remontuodami AB „Kauno energija“ priklausantį šilumos punktą 

ir keliems butų ar kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius inžinerinius įrenginius, 

aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) praktika (civilinė byla Nr. 3K-3-489/2013). Joje išaiškinta, kad 

tokio pobūdžio patalpos nepriskirtinos prie bendrojo naudojimo patalpų CK 4.82 straipsnio prasme. Jomis naudojasi tik 
dalis namo gyventojų, kurie ir yra šių patalpų bendraturčiai, jiems priklausančios nuosavybės dalys yra nustatytos 

nuosavybės įsigijimo dokumentuose, todėl netaikytina CK 4.82 straipsnio 5 dalyje išdėstyta taisyklė. Atitinkamai ir 

pareiga rūpintis šių patalpų būkle bei jų išlaikymo išlaidos tenka ne visiems namo gyventojams, o tik tiems, kurie įgiję 

patalpas nuosavybėn. Daugiabutis gyvenamasis namas suplanuotas ir pastatytas taip, jog ginčo naujai įrengiama 

kolektorine centralizuoto šildymo ir karšto vandens ruošimo sistema, taip pat iš AB „Kauno energija“ priklausančiu 

centralizuotos šilumos punktu naudojasi tik tretieji suinteresuoti asmenys. Todėl atsakovas nepagrįstai pritarė 

Daugiabučio namo projektui, neįvertinęs šių esminių aplinkybių, kad šilumos punktas turi būti prižiūrimas jo savininko 

AB „Kauno energija“, o tretiesiems suinteresuotiems asmenims skirta centralizuoto šildymo sistema turi būti įrengiama 

tik trečiųjų suinteresuotų asmenų lėšomis. 

2.4. Sprendime nėra nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis jis buvo priimtas, taip pat nėra aiški jo rezoliucinė 

dalis, o dalis vertinimo kriterijų apskritai neišnagrinėta. Todėl nėra aišku, kokiu pagrindu atsakovas pritarė, kad 

pareiškėjams skirta parama būtų naudojama AB „Kauno energija“ priklausančio šilumos punkto atnaujinimui ir trečiųjų 
suinteresuotų asmenų poreikiams skirtos naujos šildymo sistemos įrengimui. Sprendimas yra nemotyvuotas, todėl turi 

būti panaikintas. 

3. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas skundą palaikė, prašė jį tenkinti jame nurodytais argumentais. 

Taip pat akcentavo, kad atsakovei teisės aktai nesuteikia teisės priimti sprendimų dėl ne gyventojams, o AB „Kauno 

energija“ priklausančio šilumos punkto renovacijos.  

4. Atsakovas Agentūra su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas atsiliepimą į skundą grindė 

šiais argumentais: 

4.1. Daugiabučio namo butų savininkai (18 butų) CK 4.85 straipsnio numatyta balsų dauguma balsuodami 

2017 m. lapkričio 15 d. nusprendė dalyvauti renovacijos programoje ir gyventojų lėšomis pasirengti investicinį planą, o 

2018 m. sausio 30 d. patvirtino minėto namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kurio parengimo organizavimas ir 

administravimas, jo įgyvendinimas ir finansavimas, vadovaujantis patvirtintu investicijų planu, pavedimo sutartimi 
pavestas – uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Būsto valda“. Balsavime dėl investicinio plano dalyvavo ir 

jam pritarė taip pat ir pareiškėjas A. P., kuris buvo susirinkimo sekretorius. Taigi pareiškėjui 2018 m. buvo žinoma 

renovacijos dokumentų teikimo eiga, todėl pareiškėjai nepagrįstai teigė, kad jie apie 2018 m. kovo mėn. suderintą 

paraišką sužinojo tik 2020 m. gegužės mėn. 

4.2. Sprendimu buvo nuspręsta, kad Daugiabutis namas, įskaitant bendrojo naudojimo objektus, bus 

atnaujinamas (modernizuojamas), o paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios 

investicijos, kurios paskirstomos proporcingai turimai daliai bendrojoje nuosavybėje, ir individualios investicijos. 

Skundžiamame informacinio pobūdžio Sprendime nurodoma, kad pateikta paraiška atnaujinti (modernizuoti) 

Daugiabutį namą atitinka Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. Dl-803 paskelbto kvietimo teikti paraiškas 

atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus sąlygas (toliau – ir Kvietimas). Jame taip pat nurodyta, kad pasibaigus 

kvietimo terminui, paraiškos teikėjas bus kviečiamas pasirašyti Valstybės paramos daugiabučiam namui atnaujinti 
(modernizuoti) teikimo sutartį, o projektų eilė po reitingavimo bus viešai skelbiama internetiniame tinklapyje. Skundas 

labai išplėstas ir jame nesusikoncentruojama į konkretų veiksmą – paraiškos suderinimą, bet skundžiami ir tolesni 

renovacijos sprendiniai, veiksmai, kuriuos atliko ar juose dalyvavo ne Agentūra, bet projekto administratorius. 

4.3. Agentūros tinklalapyje Daugiabutį namą, kaip įrašytą dalyvaujantį renovacijoje pagal paskelbtą kvietimą, 

buvo galima rasti prie (duomenys neskelbtini) pozicijos. Ši informacija yra viešai prieinama, todėl teiginys, kad 

pareiškėjai apie 2018 m. kovo mėn. suderintą paraišką sužinojo tik 2020 m. gegužės mėn., kelia abejonių. Pareiškėjų 

skundas pateiktas nesilaikant Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytų terminų. 

4.4. Dėl šildymo sistemos renovacijos atsakovas paaiškino, kad visi siūlomi projektiniai sprendimai turi būti 

derinami su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto projektuotoju bei techniniu prižiūrėtoju. 

Agentūra nėra įgaliota spręsti ginčų, susijusių su nuosavybės teisės į infrastruktūros objektus, reikalingus energijai 

tiekti, įgyvendinimu, jų išdėstymu bendrosiose ar privačiosiose patalpose, civiliniais bei finansiniais fizinių ir juridinių 

asmenų santykiais. Bet kuriuo atveju daugiabučio namo šildymo sistemos elementams išdėstyti, pvz.: šilumos punktui 
įrengti, pastato bendraturčiai/namo valdytojas turi išskirti patalpas pastate, nuspręsti dėl šilumos punkto ir šilumos 

įrenginių išdėstymo konkrečioje vietoje. Daugiabučiuose namuose sprendimai priimami balsų dauguma, įgyvendinami 

per bendrojo naudojimo ar projekto administratorių. 

4.5. UAB „Mepco” pagal 2017 m. gruodžio 30 d. paslaugų sutartį, pasirašytą su UAB „Būsto valda” sudarė 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinį planą. Investicijų planas buvo viešai aptartas ir pristatytas 

daugiabučio namo gyventojams. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicinis planas savo esme yra 

preliminarus, o konkretūs sprendiniai atsispindi techniniame darbo projekte, kuris rengiamas vadovaujantis Statybos 

įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo 

nuostatomis. Techninis darbo projektas tai dokumentas, kuriame yra tiksliai numatyta, kokie darbai, kokia apimtimi ir 
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kaip turės būti atlikti atnaujinant (modernizuojant) namą. Techniniame darbo projekte yra įvertinami visi kiekiai, tikslūs 

brėžiniai ir techninės specifikacijos, o investicijų planas yra techninės užduoties dalis bei neleidžia nukrypti nuo 

suplanuotos maksimalios galimos sumos investicijoms. 

4.6. Agentūros funkcijas nustato Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 

3 straipsnio 4 dalis. Remiantis minėtomis įstatymo nuostatomis Agentūra nėra įgaliota spręsti skundų ir ginčų, susijusių 

su nuosavybės teisės į infrastruktūros objektus, reikalingus energijai tiekti, įgyvendinimu, taip pat Agentūra nėra 

įgaliota spręsti ginčų, susijusių su nuosavybės teise. 

4.7. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos 
punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise. 

4.8. Dažnai daugiabučiame name, net ir atjungus savo patalpą nuo centralizuotos šildymo sistemos, 

susiformuoja situacija, kai vis tiek išliekama daugiabučio namo bendros šildymo sistemos vamzdyno dalininku, nes 

daugiabučio namo šiluma cirkuliuoja, sklinda per atitvaras. Todėl tokie savininkai moka jiems priskirtus mokesčius už 

šilumos energiją bendroms reikmėms, kas įrodo, kad, net ir atsijungę savininkai negali būti visiškai atleisti nuo 

dalyvavimo namo šilumos vamzdyno renovacijos išlaidose, nebent namo butų ir kitų patalpų bendrasavininkai 

nuspręstų kitaip. Be to, atsijungus nuo centralizuoto šildymo, išlieka galimybė vėl prisijungti, jei pats pastatas šildomas 

centralizuotai.  

4.9. Investicijos už atnaujintą (modernizuotą) šildymo sistemą, kadangi ši priemonė yra priskiriama pastato 

bendrojo naudojimo objektams, yra solidariai apmokamos visų butų ir kitų patalpų savininkų, nebent tarpusavio 

susitarimu butų ir kitų patalpų savininkams yra numatomos kitos prievolės. Agentūra nėra įgaliota ir negali vertinti, ar 

konkrečiu atveju bute įrengta inžinerinė sistema, susijusi su bendrosiomis pastato šildymo ir karšto vandens 
inžinerinėmis sistemomis, ar Buto savininkai laikytini namo bendrosios inžinerinės sistemos dalininkais, ar yra 

atsijungę nuo centralizuotos šildymo sistemos ne tik savo buto įrenginius, bet ir nuo namo bendros inžinerinės šildymo 

sistemos ir nėra jos dalininkai. 

4.10. Dėl investicinio plano ekspertinio įvertinimo atsakovas paaiškino, kad Agentūra pareiškėjams pateikė 

informaciją 2020 m. balandžio 14 d. raštu Nr. (4)-B2-2592, taip pat susipažinimui dėl nustatytų trūkumų buvo pateikta 

2020 m. balandžio 7 d. investicinio plano ekspertizės kopija. Agentūra neįgaliota vertinti, ar konkrečiu atveju bute 

įrengta inžinerinė sistema, susijusi su bendrosiomis pastato šildymo ir karšto vandens inžinerinėmis sistemomis. 

Investicijų planas – tai nėra techninis darbo projektas ir jame kiekiai yra nurodyti apytikriai, kurie būtent projektavimo 

metu ir yra tikslinami. Skirtingų investicijų plano rengėjų, ekspertų apskaičiuotos to paties objekto darbų kiekių apimtys 

gali nesutapti. Perkant rangos darbus yra nurodomi darbų kiekiai iš techninio darbo projekto, o ne iš investicijų plano. 

Jeigu techninio darbo projekto rengimo metu paaiškėtų, kad investicijų plane nurodyti kiekiai yra ženkliai mažesni, 
Agentūra rekomenduotų tikslinti investicijų planą, nes būtų didelė tikimybė, kad gyventojų patvirtinto biudžeto rangos 

darbams įsigyti neužteks, tačiau nustatyti neatitikimai kiekiuose gali būti ištaisomi techninio projekto metu. 

4.11. Agentūra skundžiamu Sprendimu, esant paskelbtam Aplinkos ministro kvietimui, privalėjo vertinti 

pateiktą paraišką, kuri esant daugiabučio namo butų savininkų daugumos pritarimui buvo Daugiabučio namo 

renovacijos vienu iš pradinių dokumentų, po kurio seka eilė kitų renovacijos įgyvendinimui reikalingų juridinių ir 

techninių dokumentų. Priimtas sprendimas – informacinis raštas atitinka teisės aktų reikalavimus. Renovacijos procese 

dalyvauja įvairios valstybės ir savivaldybių institucijos, finansuotojas, Agentūra administruoja valstybės paramos 

teikimą Statybos darbų valstybinę priežiūra atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Skundžiamo 

akto panaikinimas pažeistų kitų Namo butų ir patalpų savininkų teisėtus interesus ir teisę į pastato atnaujinimą 

(modernizavimą). Agentūros Sprendimas yra teisėtas ir nėra teisinio pagrindo jį naikinti. Agentūrai yra suteiktos viešojo 

administravimo subjekto funkcijos ir ji turi išspręsti klausimą, kurį pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo 
administravimo institucijai, t. y. įvertinti investicijų plano ir paraiškos atitiktį. 

5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė) atsiliepime į skundą su 

pareiškėjų skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į skundą grindė šiais argumentais: 

5.1. Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas savarankiškai. Agentūra, vadovaudamasi 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 2 punktu, vertina 

investicijų planus ir vykdo atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūrą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka bei vykdo atnaujinimo (modernizavimo) ir energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimo 

priežiūrą. Dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, sprendimą dėl projekto 

įgyvendinimo CK 4.85 straipsnio nustatyta tvarka priima namo patalpų savininkai, o jo įgyvendinimą pagal patvirtintą 

investicijų planą pavedama organizuoti projekto administratoriui (kuris kartu yra ir statytojas).  

5.2. Skundžiamo Sprendimo turinys patvirtina, jog Agentūra, atsižvelgdama į Kvietimą, informavo, jog 

pateikta paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą atitinka jame nurodytas sąlygas. Daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas yra parengtas tinkamai ir šis projektas yra derinamas vadovaujantis Aplinkos 

ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-667 patvirtintu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano rengimo tvarkos aprašu (toliau – ir Investicijų plano rengimo tvarkos aprašas). Taigi, priešingai, nei 

teigia pareiškėjai, jame yra nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis buvo priimtas šis individualus administracinis aktas, 

taip pat aiškiai nurodyta, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas yra parengtas tinkamai ir yra 

derinamas vadovaujantis minėtu aprašu. Todėl pareiškėjų skundo argumentai, kad skundžiamas Sprendimas 

nemotyvuotas bei neatitinka teisės aktų reikalavimų, yra nepagrįsti. 

5.3. Nors pareiškėjams priklausantis Butas yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, tačiau jis yra 

name, kuriame yra centralizuotai tiekiama šilumos energija. Šilumos punktas savo esme ir paskirtimi yra daugiabučio 
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namo bendrojo naudojimo objektas. Šilumos punktas yra būtinas tinkamam namo eksploatavimui ir naudojimui 

užtikrinti. Aplinkybė, kad pareiškėjai yra įsirengę vietinį šildymą, nepanaikina jų pareigos rūpintis šilumos punkto, kaip 

bendrojo naudojimo objekto, būkle ir prisidėti prie jo išlaikymo. Pareiga išlaikyti name esančias bendrojo naudojimo 

patalpas ir proporcingai savo turto daliai apmokėti išlaidas bendro naudojimo daiktui išlaikyti ir prižiūrėti, įskaitant 

išlaidas už daugiabučio namo bendro naudojimo šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos atnaujinimą 

(modernizavimą), taikytina ir tiems butų savininkams, kurie yra atsijungę nuo bendros šildymo sistemos, t. y. 

pareiškėjams, todėl pareiškėjų teiginiai, kad atsakovas nepagrįstai pritarė Daugiabučio namo projektui, neįvertinęs 

esminių aplinkybių, jog šilumos punktas turi būti prižiūrimas jo savininko AB „Kauno energija“, o tretiesiems 
suinteresuotiems asmenims skirta centralizuoto šildymo sistema turi būti įrengiama tik trečiųjų suinteresuotų asmenų 

lėšomis, yra nepagrįsti. 

5.4. Teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, numato, kad su 

projekto vykdymu susijusią informaciją turi suteikti projektą įgyvendinantis administratorius, Agentūrai nepriskirta 

tikrinti projekto administratoriaus veiksmų, teikiant dokumentus, informaciją investiciniam ar techniniam darbo 

projektui rengti, organizuojant butų savininkų susirinkimus aptarti projekto sprendinius. 

6. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Kauno energija“ atsiliepime į skundą su pareiškėjų skundu nesutiko, 

prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į skundą grindė šiais argumentais: 

6.1. Šilumos punktas yra neatskiriama namo dalis ir turi būti namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė 

nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir kitų patalpų savininkai), todėl 

atsisakymo mokėti sąlygos šiuo atveju nėra taikomos. 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. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais 

disponuoja bendrosios nuosavybės teise (Šilumos ūko įstatymo 24 str. 1 d.). Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 

dalyje nustatyta, kad 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. Kai pakeičiamas ne viso pastato šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, nuo statybos užbaigimo akto 

surašymo momento laikomos nutrauktomis to pastato butų ir kitų patalpų, kurių šildymo būdas pakeistas, savininkų ir 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutartys.  

6.2. Visa namo šildymo bei karšto vandens sistema, įskaitant šilumos punktą, pagal savo esmę ir paskirtį yra 

namo bendrojo naudojimo objektas – bendroji pastato inžinerinė sistema ir būtina namo tinkamam eksploatavimui, 

naudojimui ir išlaikymui, todėl nepaisant to, kad pareiškėjams priklausantis butas yra atjungtas nuo centralizuotos 

šildymo sistemos ir pareiškėjai yra įsirengę vietinį šildymą, jie ir toliau lieka namo šildymo bei karšto vandens sistemos 
bendraturčiais ir privalo rūpintis šios bendros namo inžinerinės sistemos, įskaitant šilumos punkto, būkle ir proporcingai 

savo daliai apmokėti išlaidas namo šildymo ir karšto vandens sistemos su šilumos punktu remontui ir modernizavimui 

(atnaujinimui). Kaip yra išaiškinęs LAT, teisiškai visiškai nereikšminga, kad pareiškėjai nesinaudoja šiais bendrojo 

naudojimo objektais, taip pat nereikšminga jų funkcinė paskirtis. Taigi atsijungę nuo namo šildymo ir karšto vandens 

sistemos pareiškėjai išlieka namo bendros inžinerinės šilumos įrangos bendraturčiais ir privalo proporcingai savo daliai 

apmokėti tiek suvartotą šilumos energiją namo bendrosioms reikmėms, tiek ir bendras investicijas už namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos atnaujinimą (modernizavimą). Investicijos už atnaujintą (modernizuotą) namo šildymo ir karšto 

vandens sistemą su šilumos punktu, kuri yra priskiriama namo bendrojo naudojimo objektams, turi būti apmokamos 

visų namo butų ir kitų patalpų savininkų, nebent jie teisės aktų nustatyta tvarka priimtų sprendimą atleisti pareiškėjus 

nuo šios prievolės.  

6.3. Sprendimas yra teisėtas, motyvuotas, atitinkantis individualiam administraciniam aktui keliamus 
reikalavimus ir nėra pagrindo jo naikinti. 

7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Būsto valda“ atsiliepime į skundą su pareiškėjų skundu nesutiko, 

prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat jis prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į skundą grindė 

šiais argumentais: 

7.1. UAB „Būsto valda“ vykdo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą. Ji organizavo 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. Patalpų savininkams 

buvo sudarytos galimybės susipažinti su namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano projektu ir numatytu 

preliminariu investicijų paskirstymu. 2018 m. sausio 30 d. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo 

raštu protokole užfiksuota, jog balsuojant raštu grąžinta 11 biuletenių, turinčių 11 balsų, ir tai sudaro šešiasdešimt vieną 

(61,11) proc. visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus. Protokole užfiksuota, 

kad kvorumas yra, balsavimas laikomas įvykusiu. Priimant sprendimą nuspręsta patvirtinti Daugiabučio namo 
atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir nustatyti, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti patalpų savininkai. 

Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos 

proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje (buto naudingajam plotui ir viso namo naudingojo ploto santykiui) ir 

individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui ir pan.). Taip pat nustatyta, kad namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas ir (ar) jo įgyvendinimas, ir (ar) finansavimas, 

vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu pavedamas trečiajam asmeniu. 

7.2. UAB „Būsto valda“, vadovaudamasi Butų savininkų sprendimu, pateikė paraišką atsakovui dėl 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), o atsakovas skundžiamu Sprendimu patvirtino, kad pateikta paraiška 
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atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį namą atitinka Kvietime nurodytas sąlygas. Skundžiamame Sprendime nurodyta, 

kad Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas yra parengtas tinkamai ir šis projektas yra derinamas 

vadovaujantis Aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintu Paraiškų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas). Sprendime 

taip pat nurodoma, kad derinamam projektui suteiktas projekto identifikacinis numeris Nr. KJ50791. Projekto 

parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina yra 228 603,84 Eur. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymas įtvirtina, kad Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta Agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto 
lėšomis. Viena iš Agentūros funkcijų – vertinti investicijų planus ir vykdyti atnaujinimo projektų įgyvendinimo 

priežiūrą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Taigi atsakovas veikė griežtai nustatytų teisės aktų 

normų ribose. Taip pat teisės aktuose nustatyti aiškūs kriterijai bei terminai, kuriais vadovaujantis atsakovas privalo 

vertinti paraiškas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo). Atsakovas Sprendime aiškiai nurodė, kokiais 

teisės aktais vadovaujantis priimtas Sprendimas, taip pat aiškiai nurodė, kad daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas yra parengtas tinkamai ir yra derinamas vadovaujantis Tvarkos aprašu. Tokiu atveju 

pareiškėjų argumentai, kad ginčijamas Sprendimas yra nemotyvuotas bei neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl 

naikintinas, yra nepagrįsti. 

7.3. 2020 m. vasario 28 d. viešame Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų susirinkime balsų dauguma buvo 

priimtas sprendimas visų namo gyventojų lėšomis, iš AB „Kauno energija“ išpirkti šilumos punktą. Atsižvelgiant į 

balsavimo rezultatus, 2020 m. gegužės 25 d. buvo pasirašytas šilumos punkto įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, 

kurio pagrindu šilumos punkto nuosavybės teisė perėjo visiems be išimties daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 
savininkams. Nors skundžiamo Sprendimo metu šilumos punktas priklausė AB „Kauno energija“, tai neeliminuoja 

pareiškėjų pareigos prisidėti prie išlaidų, skirtų daugiabučio namo šilumos punkto išlaikymui. Tai, kad pareiškėjai nuo 

2012 m. yra įsirengę vietinį šildymą ir savo butą apšildo vietiniu šildymu, o centralizuotu šildymu nesinaudoja, 

nesudaro teisinio pagrindo pripažinti tai, kad 2012 m. išnyko jų kaip daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

pareiga apmokėti išlaidas, skirtas bendrojo naudojimo objekto, šiuo atveju – šilumos punkto, išlaikymui ir remontui. 

Šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnio 1 dalis numato, kad daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkai šilumos 

punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise. 

7.4. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 44 punktas nustato, jog šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į 

pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir 

naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią 
draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butu ir patalpų savininkai). 

7.5. Pareiškėjai yra užvedę civilinę bylą Nr. Nr. e2-143-1126/2021 Kauno apylinkės teisme bei administracinę 

bylą Nr. eI3-9841-423/2020 Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose, kurios taipogi susijusios 

Daugiabučio namo atnaujinimu (modernizavimu). Pareiškėjai nepagrįstai, piktnaudžiaudami savo teise kreiptis į teismą, 

siekia sutrukdyti namo modernizavimui (atnaujinimui), taip pažeisdami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų teisėtus interesus į daugiabučio namo renovaciją.  

 

II. 

 

8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. balandžio 15 d. sprendimu pareiškėjų A. P. ir G. P. 

skundą atmetė kaip nepagrįstą ir priteisė iš pareiškėjų A. P. ir G. P. trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Būsto 
valda“ 871,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. 

9. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjai kelia ginčą dėl Sprendimo, kuriuo, pasak pareiškėjų, 

patvirtintas Daugiabučio namo projektas, numatantis, kad visų butų savininkų lėšomis, įskaitant pareiškėjus, bus 

remontuojamas AB „Kauno energija“ priklausantis šilumos punktas ir įrengta tik trečiųjų suinteresuotų asmenų 

poreikiams skirta kolektorinė (dvivamzdė) šildymo sistema su šildytuvais butuose, šilumos apskaita ir karšto vandens 

ruošimo sistema. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti tokį Sprendimą, nes, jų teigimu, Sprendimas pritarti 

valstybės lėšomis remiamos renovacijoms išlaidoms, prie kurių privalo prisidėti ir pareiškėjai, remontuodami AB 

„Kauno energija“ priklausantį šilumos punktą ir keliems butų ar kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančius inžinerinius įrenginius, yra neteisėtas ir nepagrįstas. 

10. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai iš esmės savo skunde teismui nenurodė, kokiu būdu 

galimai buvo pažeistos jų teisės ir / ar teisėti interesai. Pareiškėjai tik nurodė, kad ginčas yra kilęs tarp pačių 

daugiabučio namo bendrijos narių, t. y. dėl to, kad pareiškėjai nuo 2012 m. liepos mėn. savo Bute yra įrengę vietinį 
šildymą ir savo butą apšildo vietiniu šildymu, tuo tarpu centralizuotu šildymu nesinaudoja. Tretieji suinteresuoti 

asmenys savo butus šildo AB „Kauno energija“ tiekiamu centralizuotu šildymu, kuriuo taip pat ruošiamas karštas 

vanduo, vartojamas tik trečiųjų suinteresuotų asmenų butuose. Teismas konstatavo, kad toks ginčas nėra (ir negali būti) 

šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes jis nesukelia pareiškėjams jokių teisinių pasekmių, nepaisant to, kad viešojo 

administravimo srityje yra priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti 

tikrinimas administraciniuose teismuose. Įvertinęs skundžiamo Sprendimo turinį, teismas darė išvadą, kad Sprendime 

nėra jokių imperatyviai suformuluotų pareiškėjams privalomų elgesio taisyklių, jų teisių ir pareigų, nėra taikytos 

poveikio priemonės pareiškėjams. Teismas pažymėjo, kad skundžiamas Sprendimas net neadresuotas pareiškėjams, yra 

labiau raštas, kuris tik informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentas, pats savaime nesukeliantis pareiškėjams jokių 
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teisinių pasekmių. Jame pateikiama detali informacija UAB „Būsto valda“ dėl paraiškos atnaujinti (renovuoti) 

daugiabutį namą. Teismas konstatavo, kad iš Sprendimo turinio spręstina, jog atsakovas suteikė informaciją, siekdamas 

kuo detaliau ir aiškiau atsakyti į galimai iškilusius UAB „Būsto valda“ klausimus dėl namo atnaujinimo (renovacijos). 

Sprendimas savaime nereiškia, kad bus atlikta namo (įskaitant šilumos punktą) renovacija, tai priklauso nuo pačių butų 

savininkų valios, taip pat Sprendimu nebuvo sprendžiama, kaip butų savininkai tarpusavyje dalinasi išlaidas. Teismo 

vertinimu, nesant aiškiai nurodytų kilusių ir/ar kilsiančių neigiamų teisinių pasekmių, ABTĮ taikymo požiūriu teismui 

nėra pagrindo konstatuoti pareiškėjų teisių arba įstatymo saugomų interesų pažeidimą. Teismas sprendė, kad 

Sprendimas nelaikytinas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (ABTĮ 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.). 
11. Teismo vertinimu, kiti pareiškėjų skundo argumentai dėl Sprendimo pritarti valstybės lėšomis remiamos 

renovacijoms išlaidoms, prie kurių privalėtų prisidėti ir pareiškėjai, remontuodami AB „Kauno energija“ priklausantį 

šilumos punktą ir inžinerinius įrenginius, dėl aktualios LAT praktikos šiuo klausimu, dėl to, kad tretiesiems 

suinteresuotiems asmenims skirta centralizuoto šildymo sistema turi būti įrengiama tik trečiųjų suinteresuotų asmenų 

lėšomis yra vertintini kaip kilęs ginčas tarp daugiabučio namo butų savininkų ir tuo pačiu nesudaro pagrindo 

konstatuoti, kad pareiškėjų inicijuojamas ginčas patenka į administracinio teismo kompetencijos ribas. 

12. Įvertinęs skundžiamo Sprendimo turinį, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – 

ir LVAT) praktiką, išanalizavęs pareiškėjų argumentus, teismas darė išvadą, kad skundžiamas Sprendimas yra tik 

informacinio pobūdžio dokumentas. Pareiškėjų skunde nėra teisiškai pagrįstų argumentų, kurie sudarytų pagrindą 

spręsti, kad jis iš esmės sukeltų pareiškėjams apibrėžtas (konkrečias) tiesiogines neigiamas teisines pasekmes. Todėl 

teismas sprendė, kad pareiškėjų skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas. 

13. Spręsdamas dėl UAB „Būsto valda“ prašymo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 
atsiliepimo į skundą rengimas, t. y. 871,20 Eur, teismas nurodė, kad UAB „Būsto valda“ teisinis interesas šiame ginče 

buvo priešingas nei pareiškėjų – Sprendimas adresuotas UAB „Būsto valda“, UAB „Būsto valda“ palaikė atsakovo 

poziciją ir prašė skundą atmesti. Todėl atmetus pareiškėjų skundą teismas sprendė, kad UAB „Būsto valda“ turi teisę į 

patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismo vertinimu, prašoma priteisti suma yra protinga, todėl už teisines 

paslaugas, suteiktas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, 871,20 Eur suma priteistina iš pareiškėjų trečiojo 

suinteresuoto asmens UAB „Būsto valda“ naudai. 

 

III. 

 

14. Pareiškėjai A. P. ir G. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2021 m. balandžio 15 d. sprendimą ir ginčą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.  
15. Pareiškėjai apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 

15.1. Byla buvo išnagrinėta neišsprendus 2021 m. sausio 4 d. mirusio trečiojo suinteresuoto asmens M. Ž. 

Procesinių teisių ir pareigų perėmimo. Administracinis teismas sustabdo bylą, kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba 

pasibaigia juridinis asmuo, jeigu ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą (ABTĮ 98 str. 1 d. 1 p.). Vienai iš šalių 

mirus ar pasibaigus juridiniam asmeniui, byloje tampa iš esmės neįmanoma nustatyti reikšmingas bylai aplinkybes bei 

apskritai išspręsti bylą. Šiuo pagrindu sustabdant bylą, sudaromos sąlygos mirusią ar pasibaigusią bylos šalį pakeisti jos 

teisių perėmėju bei taip užtikrinti, jog byla bus išnagrinėta tinkamai, t. y. nepažeidžiant nė vienos iš šalių teisių. 

Kadangi pareiškėjų skundo reikalavimas nėra asmeninio pobūdžio ir yra galimas teisių perėmimas, byla turėjo būti 

sustabdyta kol paaiškės teisių perėmėjas. Tačiau teismas bylą išnagrinėjo neišsprendęs trečiojo suinteresuoto asmens 

teisių perėmimo ir informavęs paveldėtojų, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra naikintinas dėl esminių 

administracinių bylų teisenos proceso pažeidimo ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui, kuris 
turėtų išspręsti mirusio trečiojo asmens teisių perėmimo klausimą, į bylą įtraukdamas trečiojo asmens paveldėtojus ir 

juos tinkamai informuodamas apie bylą. 

15.2. Pareiškėjų vertinimu, byla turėjo būti nutraukta, o ne sprendimu atmestas skundas. Administracinės bylos 

ginčo dalyku gali būti tik tokie viešojo administravimo subjekto priimti aktai, kurie sukelia juos skundžiančiam 

asmeniui atitinkamas teises ir pareigas, o tuo atveju, jeigu ginčijamas aktas yra tik informacinio-aiškinamojo pobūdžio, 

t. y. jame tik pateikiama informacija tam tikrais klausimais ar aiškinama tam tikra tvarka, nurodomas teisinis 

reglamentavimas, toks aktas negali būti administracinio ginčo dalyku. Todėl pirmos instancijos teismui nustačius, kad 

pareiškėjų skundo reikalavimas apskritai neturėjo būti priimtas, turėjo ne priimti sprendimą dėl pareiškėjo skundo 

atmetimo, o administracinę byla nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 

p., 103 str. 1 p.). 

15.3. Pareiškėjai nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis dėl UAB „Būsto valda“ priteistų patirtų 

bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjai pažymi, kad teismui pripažinus, jog skundžiamas atsakovo Sprendimas nėra 
individualus administracinis aktas ir todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, byloje nebuvo apgintos 

jokios trečiojo suinteresuoto asmens teisės, pirmos instancijos teismas nukrypo nuo LVAT, suformuotos 2015 m. sausio 

7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-662-154-15, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi 

išlaidas galima, kai išnagrinėjus bylą buvo patenkintos ar apgintos jo teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu. 

Pareiškėjai cituoja LVAT bei LAT praktiką, kuri pareiškėjų vertinimu patvirtina, kad UAB „Būsto valda“ veikė kaip 

byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų – butų savininkų – atstovas pagal pavedimą, todėl nebuvo jokio pagrindo teikti 

savarankišką atsiliepimą, jei Kauno savivaldybė pateikė atsiliepimą, o kiti tiesiogiai byloje dalyvaujantys butų 

savininkai jokių atsiliepimų neteikė, nes nemanė, kad ginčijamas atsakovo sprendimas kaip nors įtakoja butų savininkų 

teises.  
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15.4. Pareiškėjų nuomone, apeliacinės instancijos teismas turėtų įvertinti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo 

nepateikė advokato kontoros pažymos apie kliento, kuriam atstovauja įvairiose bylose (pvz., Nr. eI3-844-423/2021, 

e2S-1538-230/2020, e2S-1539- 230/2020, eI2-688-1066/2021, e2-143-1126/2021) atsiskaitymą, nurodant visų pirminių 

atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų, mokėjimo nurodymų, pinigų priėmimo kvitų ar kt.) pavadinimus, 

numerius, juose nurodytas sumas ir datas, tačiau jokių duomenų už kurias teisines paslaugas buvo išrašyta sąskaita ir už 

kurias teisines paslaugas ir pagal kokią sąskaitą sumokėjo atsakovas nėra, todėl nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad 

pateiktos sąskaitos ir jų apmokėjimai už 871,20 Eur sumą yra būtent už šioje byloje, o ne kitoje byloje suteiktas teisines 

paslaugas, nes trečiasis asmuo nepateikė advokatų kontoros teismui adresuotos pažymos, kurioje būtų nurodyti visų 
pirminių atsiskaitymą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų, mokėjimo nurodymų, pinigų priėmimo kvitų ar kt.) 

pavadinimai, numeriai, juose nurodytos sumos ir datos. Taip pat teismas turėtų įvertinti, kad advokatų kontora ir 

trečiasis asmuo yra PVM mokėtojai, kurie sumokėtą PVM mokestį atgavo per užskaitą, todėl teismas priteistas PVM 

mokestis sudarė sąlygas trečiajam asmeniui praturtėti be pagrindo. 

15.5. UAB „Būsto valda“, žinodama, kad veikia kaip byloje tiesiogiai dalyvaujančių butų savininkų, kurie 

patys teikė atsiliepimus (pvz., Kauno miesto savivaldybė) arba į bylą neteikė jokių atsiliepimų (kiti butų savininkai 

fiziniai asmenys), atstovas, suprasdamas, kad ginčo sprendimas dėl paraiškos derinimo nesukelia jokių tiesioginių 

pasekmių, neturėjo jokio suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl toks UAB „Būsto valda“ elgesys negali būti laikomas 

sąžiningu ir protingu naudojimusi savo procesinėmis teisėmis. 

15.6. Pareiškėjai tvirtina, kad atsakovo Sprendimas atitinka visus individualaus administracinio akto požymius, 

todėl yra nagrinėtinas administracinio teismo. Pareiškėjai tvirtina, kad Tvarkos aprašas aiškiai nustato administracinę 

procedūrą, kuri užbaigiama individualiu administraciniu aktu – atsakovo sprendimu dėl butų savininkų paraiškos 
derinimo. Iš nagrinėjamos bylos matyti, kad atsakovas suderino butų savininkų paraišką, priimdamas Sprendimą ir apie 

šį sprendimą informuodamas butų savininkų atstovą – UAB „Būsto valda“. Sprendimas atitinka visus individualaus 

administracinio akto požymius: 1) akte yra išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, 

turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms), t. y. jis sukelia konkrečių administracinių teisinių 

santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (šiuo konkrečiu atveju atsakovas suderino butų savininkų paraišką skirti 

paramą, suteikiančią teisę pasirašyti valstybės paramos sutartį); 2) aktas priimamas viešojo administravimo subjekto, 

turinčio įstatymo nustatyta tvarka jam suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus (šiuo konkrečiu atveju atsakovas 

yra įgaliotas derinti butų savininkų paraiškas skirti paramą); 3) aktu nustatomos konkrečios teisės ar pareigos 

suinteresuotiems asmenims, kaip konkretiems subjektams (šiuo konkrečiu atveju butų savininkai įgyja teisę pasirašyti 

valstybės paramos sutartį pateikus tikslius skaičiavimus); 4) akto galiojimas nėra tęstinis, tai vienkartinio taikymo aktas 

(šiuo konkrečiu atveju derinimas netenka galios, jei butų savininkai nepritaria Agentūros suderintam planui per 12 
mėnesių); 5) aktas skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (šiuo konkrečiu 

atveju derinimas yra skirtas butų savininkams ir jų atstovui UAB „Būsto valda“) ir konkrečiai situacijai (šiuo konkrečiu 

atveju derinimas yra skirtas Daugiabučio namo renovacijai); 6) aktas privalomas konkrečiam suinteresuotam asmeniui 

arba jų grupei (šiuo konkrečiu atveju derinimas yra privalomas atsakovui ir butų savininkams ir jų atstovui UAB „Būsto 

valda“); 7) akto paskelbimui ir įsigaliojimui nėra taikoma norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka (šiuo 

konkrečiu atveju atsakovo sprendimas nėra skelbiamas viešai kaip norminis teisės aktas). 

15.7. Sprendime yra imperatyviai suformuluotos pareiškėjams privalomos elgesio taisyklės, suteiktos teisės ir 

nustatytos pareigos pareiškėjams. Skundžiamas pareiškėjų Sprendimas yra adresuotas visiems Daugiabučio namo butų 

savininkams, veikiantiems per jų atstovą pagal pavedimą UAB „Būsto valda“, todėl tai nėra informacinio-aiškinamojo 

pobūdžio dokumentas, o individualus administracinis aktas, sukeliantis pareiškėjams ir tretiesiems asmenims teisines 

pasekmes, įskaitant teisės pasirašyti valstybės paramos sutartį suteikimą teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl nesutiktina 
su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad iš Sprendimo turinio spręstina, kad atsakovas suteikė informaciją, 

siekdamas kuo detaliau ir aiškiau atsakyti į galimai iškilusius UAB „Būsto valda “ klausimus dėl namo atnaujinimo 

(renovacijos), nes pats atsakovas priimtame Sprendime ir atsiliepime į skundą nurodė priešingai, kad priėmė individualų 

administracinį aktą, kuriuo suderino butų savininkų paraišką skirti paramą, kuris suteikė butų savininkams teisę 

pasirašyti valstybės paramos sutartį pagal atsakovo suderintą investicijų projektą, kuris numato paramos skyrimą ir 

UAB „Kauno energija“, kuriai priklauso ginčo name esantis šilumos punktas. 

15.8. Atsakovas, priimdamas Sprendimą, nežinojo, kad Daugiabučiame name esantis šilumos punktas nėra 

butų savininkų nuosavybė, todėl neįvertino, kad valstybės parama šio šilumos punkto renovacijai apskritai negalėjo būti 

derinama, kad valstybės parama nėra ir negali būti teikiama asmenims, kurie nėra butų ir kitų patalpų savininkai 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio prasme. 

15.9. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjai atsikerta į pateiktus atsiliepimus ir akcentuoja, kad 

atsakovas, priimdamas Sprendimą, ne tik nežinojo, kad ginčo name esantis šilumos punktas nėra butų savininkų 
nuosavybė, tačiau ir neįvertino, kad pareiškėjai neprivalo savo lėšomis prižiūrėti jiems nepriklausančių šilumos punktų, 

taip pat neprivalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, susijusių su namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

rekonstravimu, kad ji atitiktų privalomuosius reikalavimus, nes šios aplinkybės paaiškėjo tik LVAT paskelbus 2021 m. 

kovo 31 d. sprendimą. 

16. Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su šiuo skundu nesutinka, prašo jį atmesti 

bei palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsakovas atsiliepime nurodo šiuos argumentus: 

16.1. Agentūra yra pasisakiusi Vilniaus apygardos administraciniam teismui teiktame atsiliepime į skundą.  

16.2. Agentūra nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad nepagrįstai ir neteisėtai Sprendimu suderino  paraišką. 

Agentūra vadovavosi Tvarkos aprašo 11 punktu, t. y. vertinimą atliko nustatydama ar pateikta paraiška ir prie paraiškos 
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pateikti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintos 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo, Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.1725 patvirtintų Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros taisyklių (toliau – ir Taisyklės), Investicijų plano rengimo tvarkos aprašo nuostatoms ir 

Kvietime nustatytoms sąlygoms. Agentūra neturėjo teisinio pagrindo nepritarti pateiktai paraiškai ir prie paraiškos 

pridedamiems dokumentams. Priėmus priešingą sprendimą t. y. nepritarti pateiktai paraiškai, Agentūra būtų priėmusi 

sprendimą prieštaraujantį aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatų reikalavimams ir tikrinamų dokumentų apimčiai, kurie 
yra keliami teikiamai paraiškai bei pridedamiems prie paraiškos dokumentams. Paraiškos teikėjas, taip kaip jis 

apibrėžtas Tvarkos apraše, teikdamas paraišką turi įsitikinti, kad visa Investicijų plane numatyta parama bus suteikta 

tiems subjektams, kurie yra apibrėžti Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme t. y. 

butų ir kitų patalpų savininkams. Šiuo atveju faktas, kad šilumos punktas, 2020 m. vasario 28 d. butų ir kitų patalpų 

savininku sprendimo pagrindu, yra nupirktas, tik įrodo, kad visa Investicijų plane numatyta valstybės parama skirta 

būtent butų ir kitų patalpų savininkams. 

16.3. Jeigu būtų nustatyta, kad valstybės parama suteikta ne butų ir kitų patalpų savininkams Agentūra, turėtų 

teisę ir pareigą grąžintis išmokėtą valstybės paramą. Teisės aktai, paraiškos teikėjui ir butų ir kitų patalpų savininkams, 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo eigoje, nedraudžia įsigyti turtą, kaip 

pavyzdžiui, šilumos punktą, ir susitvarkyti nuosavybės teisės dokumentus, todėl ir pagrindo naikinti Agentūros 

sprendimą nėra.  

17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su šiuo skundu 
nesutinka, prašo jį atmesti bei palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Savivaldybė atsiliepime 

nurodo šiuos argumentus: 

17.1. Butų savininkų sprendimai dalyvauti renovacijos programoje, patvirtinti daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų planą, įsigyti šilumos punktą, taip pat skundžiamas Sprendimas priimti iki trečiojo 

suinteresuoto asmens M. Ž. Mirties. Vadovaujantis 2018 m. sausio 30 d. Daugiabučio namo savininkų balsavimo raštu 

protokolo 3 punktu bei Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais daugiabučio namo 

butų savininkus byloje atstovauja UAB „Būsto valda“. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje; teisių 

perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam 

asmeniui, vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas (ABTĮ 54 str.). Paaiškėjus trečiojo suinteresuoto asmens M. Ž. Teisių 

perėmėjui, jam bus privalomi visi aukščiau nurodyti Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai. 

Pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo sustabdyti bylą, todėl kaip nepagrįsti atmestini apeliantų skundo 
argumentai, jog teismas bylą išnagrinėjo neišsprendęs trečiojo suinteresuoto asmens teisių perėmimo ir informavęs 

paveldėtojų, taip pat, kad skundžiamas teismo sprendimas naikintinas dėl esminių administracinių bylų teisenos proceso 

pažeidimo. 

17.2. Sprendimas yra informacinis raštas, motyvuotas bei atitinka teisės aktų reikalavimus. Skundžiamo 

sprendimo panaikinimas pažeistų kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisėtus interesus ir teisę į namo 

atnaujinimą (modernizavimą). 

17.3. Nors pareiškėjams priklausantis Butas yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, tačiau jis yra 

Daugiabučiame name, kuriam yra centralizuotai tiekiama šilumos energija. Šilumos punktas savo esme ir paskirtimi yra 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektas. Be to, šilumos punktas yra būtinas tinkamam namo eksploatavimui ir 

naudojimui užtikrinti, todėl tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai yra įsirengę vietinį šildymą, nepanaikina jų pareigos 

rūpintis šilumos punkto, kaip bendrojo naudojimo objekto, būkle ir prisidėti priėjo išlaikymo. Tai, kad skundžiamo 
Sprendimo metu šilumos punktas priklausė AB „Kauno energija“, šios aplinkybės nepaneigia. Šiluma į namo butus 

tiekiama šilumos energijos vamzdynu, taigi, šilumos vamzdynu tekantys šilumos energijos srautai šildo visas namo 

konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, taip pat bendro naudojimo laiptines. 

Pareiga išlaikyti name esančias bendrojo naudojimo patalpas ir proporcingai savo turto daliai apmokėti išlaidas bendro 

naudojimo daiktui išlaikyti ir prižiūrėti, įskaitant išlaidas už Daugiabučio namo bendro naudojimo šildymo ir karšto 

vandens ruošimo sistemos atnaujinimą (modernizavimą), taikytina ir tiems butų savininkams, kurie yra atsijungę nuo 

bendros šildymo sistemos (LAT 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-248/2015; 2017 m. 

sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-82-421/2017). Todėl pareiškėjų teiginiai, kad atsakovas nepagrįstai 

pritarė Daugiabučio namo projektui, numatančiam, kad butų savininkų ir valstybės paramos lėšomis bus atnaujintas AB 

„Kauno energija“ priklausantis šilumos punktas, yra nepagrįsti. 

17.4. Savivaldybės vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė UAB „Būsto valda“ prašymą 

dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 
18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Būsto valda“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su šiuo 

skundu nesutinka, prašo jį atmesti bei palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi 

išlaidas. UAB „Būsto valda“ atsiliepime nurodo šiuos argumentus: 

18.1. Dėl trečiojo suinteresuoto asmens velionės M. Ž. Procesinių teisių ir pareigų perėmimo, UAB „Būsto 

valda“ nurodo, kad pareiškėjams jau 2021 m. sausio mėnesį tapo žinomas velionės M. Ž. Mirties faktas (Kauno 

apylinkės teismo 2021 m. sausio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-143-1126/2021, kuriame pateiktas mirties 

faktas, pareiškėjai yra ieškovais), tačiau pareiškėjai teismui neteikė prašymų dėl administracinės bylos stabdymo ar bent 

informacijos apie šią faktinę aplinkybę. Šią aplinkybę pareiškėjai nurodo tik apeliaciniame skunde. Toks pareiškėjų 

procesinis elgesys yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Tokiu nesąžiningu procesiniu elgesiu 
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pareiškėjai siekia vilkinti bylos nagrinėjimą taip pažeisdami proceso ekonomiškumo bei operatyvumo principus. Be to, 

priimtas teismo sprendimas nesukūrė jokių papildomų teisių ir pareigų nei mirusiajai, nei galimiems jos teisių 

perėmėjams, palyginus su tomis teisėmis ir pareigomis, kurias velionė M. Ž. Turėjo iki jos mirties. Atsižvelgiant į šias 

išdėstytas aplinkybes bei argumentus, nėra pagrindo naikinti Sprendimo ir grąžinti nagrinėjamą bylą iš naujo nagrinėti 

pirmosios instancijos teismui. 

18.2. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų UAB „Būsto valda“ pažymi, kad, būdamas Daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo administratorius bei šio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdytojas/įgyvendintojas turi pagrįstą 

interesą byloje bei priimtas Sprendimas neabejotinai turi įtakos jo teisėms bei pareigoms. Taigi UAB „Būsto valda“,  
įvertinęs bylos pobūdį, ginčijamo atsakovo priimto sprendimo turinį, teisėtai bei pagrįstai kreipėsi teisinės pagalbos į 

advokatą, siekdamas gauti profesionalias teisines konsultacijas. Pareiškėjus nuo pat skundo pateikimo teismui dienos 

atstovavo profesionalus teisininkas – advokato padėjėjas, turėjo suprasti, kad pateikdamas tokį skundą ir inicijuodamas 

administracinės bylos iškėlimą, pareiškėjai taip pat prisiima ir galimus neigiamus padarinius, pavyzdžiui, jiems gali 

tekti atlyginti kitos šalies ar trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas, jeigu tokių atsirastų dėl jų inicijuoto administracinės 

bylos proceso. 

18.3. Sprendimu atsakovas vertino, ar paraiška ir kartu pateiktas investicijų planas, kiti dokumentai, atitinka 

teisės aktų reikalavimus ir kvietime nustatytas sąlygas. UAB „Būsto valda“ visiškai sutinka su pirmosios instancijos 

išvada, kad ginčijamame Sprendime nėra jokių imperatyvių suformuluotų pareiškėjams privalomų elgesio taisyklių, jų 

teisių ir pareigų, nėra taikytos poveikio priemonės, Sprendimas nėra adresuotas pareiškėjams, tačiau yra tik 

informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentas, pats nesukeliantis pareiškėjams jokių teisinių pasekmių, dėl ko ABTĮ 

taikymo požiūriu, teismui butų pagrindas konstatuoti pareiškėjų teisių arba įstatymo saugomų interesų pažeidimą. 
 

Teisėjų kolegija 

 

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

IV. 

 

19. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2018 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. (4) B2-1351, priimto 

atliekant paraiškos atnaujinti (modernizuoti) Daugiabutį namą vertinimą, teisėtumo ir pagrįstumo. 

20. Bylos duomenys patvirtina ir ginčo nėra dėl to, kad: 

20.1. Daugiabučio namo butų savininkai balsų dauguma balsuodami 2017 m. lapkričio 15 d. nusprendė 

dalyvauti Daugiabučio namo renovacijos programoje ir gyventojų lėšomis pasirengti investicinį planą, įskaitant 
pareiškėjus, rengti namo renovacijos investicinį projektą dėl šildymo sistemos renovavimo, o 2018 m. sausio 30 d. 

patvirtino Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kurio parengimo organizavimas ir 

administravimas, jo įgyvendinimas ir finansavimas, vadovaujantis patvirtintu investicijų planu, pavedimo sutartimi 

pavestas – UAB „Būsto valda“. 

20.2. UAB „Būsto valda“ Agentūrai pateikė 2018 m. sausio 30 d. „Paraišką atnaujinti (modernizuoti) 

daugiabutį (čius) namą (us)“ (toliau – ir 2018 m. sausio 30 d. paraiška), prie kurios pridėjo dokumentus, susijusius su 

planuojamu įgyvendinti Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu. 

20.3. Agentūra, įvertinusi 2018 m. sausio 30 d. paraišką, 2018 m. kovo 5 d. priėmė ginčijamą sprendimą. 

Sprendimu 2018 m. sausio 30 d. paraišką pateikusiam Daugiabučio namo butų savininkų atstovui buvo suteikta 

informacija apie tai, kad: 

(1) 2018 m. sausio 30 d. paraiška atitinka Kvietime nurodytas sąlygas, Daugiabučio namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektas yra parengtas tinkamai ir šis projektas yra derinamas pagal Investicijų plano rengimo 

tvarkos aprašą. Derinamam projektui suteiktas konkretus identifikacinis numeris (Nr. KJ50791), nurodyta projekto 

parengimo ir įgyvendinimo kainą (228 603,84 Eur), nurodyta Kvietime nustatyta projektų reitingavimo tvarka; 

(2) pasirašant Valstybės paramos tiekimo sutartį Agentūra vertins, ar investicijų plane numatyta priemonė, 

susijusi su bendrojo naudojimo elektros inžinerinių sistemų pertvarka, atitinka naujas Programos nuostatas ir įvertins ar 

ši priemonė priskiriama prie energetinį efektyvumą didinančių priemonių. Agentūra pateikė rekomendacijas dėl 

Daugiabučio namo sienų šiltinimo; 

(3) pagal Taisyklių nuostatas Agentūrai privalo būti pateiktas prašymas (De minimis prašymas) išduoti 

pažymą apie galimos suteikti nereikšmingos pagalbos dydį butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą; 

(4) Daugiabučio namo butų savininkų atstovas prašomas informuoti, ar Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas bus įgyvendinamas pagal Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintą 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą energinio 
efektyvumo didinimo programą; 

(5) Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane yra suskaičiuota papildoma 10 

procentų valstybės parama, tačiau numatytos įgyvendinti priemonės neatitinka Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimu Nr. 1725 patvirtintų Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių (Taisyklės) 71 punkte 

nurodyto priemonių baigtinio sąrašo. Pakvietus pasirašyti valstybės paramos sutartį, Agentūra prašė pateikti patikslintus 

detalius skaičiavimus, kuriomis priemonėmis pagal Taisyklių 71 punktą bei nuo kokio investicijų sumos yra 

paskaičiuota papildoma parama. Taip pat Agentūra rekomendavo informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų apie papildomos 10 procentų valstybės paramos perskaičiavimą. 
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21. Pareiškėjai dėl Sprendimo panaikinimo kreipėsi į teismą. 

22. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą atmetė, konstatavęs, kad Sprendimas nelaikytinas ABTĮ 

nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu, kadangi jis pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių, jame nėra 

jokių imperatyviai suformuluotų pareiškėjams privalomų elgesio taisyklių, jų teisių ir pareigų, jiems nėra taikytos 

poveikio priemonės. 

23. Pareiškėjai apeliaciniame skunde su pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka, prašo panaikinti 

Sprendimą ir ginčą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo. Jie teigia, kad Sprendimas sukėlė teisines pasekmes 

pareiškėjams, kad pirmosios instancijos teismas, nesustabdęs bylos kol paaiškės trečiojo asmens teisių perėmėjas, 
pažeidė procesinės teisės normas, ir kad nepagrįstai iš pareiškėjų trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisė 

bylinėjimosi išlaidas. 

24. Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimo 

pagrįstumas ir teisėtumas tikrinamas neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos ABTĮ 140 straipsnio 2 

dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos. Todėl apeliacinės instancijos 

teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą 

neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. 

25. Atsižvelgiant į nagrinėjamo ginčo dalyką, pirmiausiai būtina įvertinti, ar Sprendimas sukelia teisines 

pasekmes pareiškėjams. Taip pat būtina nustatyti, ar šis atsakovo Sprendimas gali būti vertinamas kaip baigiamasis 

(galutinis) Agentūros sprendimas, kuriuo užbaigiama 2018 m. sausio 30 d. paraiškos vertinimo administracinė 

procedūra. 

26. Ginčo santykiai, susiję su 2018 m. sausio 30 d. paraiškos pateikimu ir vertinimu, reglamentuojami ginčui 
aktualios redakcijos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (redakcija galiojusi 

nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.), Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr.1725 

patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (redakcija galiojusi nuo 2018 m sausio 20 d. 

iki 2018 m. gruodžio 28 d.) (Taisyklės), Aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintame 

Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos apraše (redakcija galiojusi 

nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. kovo 8 d.) (Tvarkos aprašas), Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu 

Nr. D1-667 patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos apraše 

(redakcija galiojusi nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 8 d.) (toliau – ir Investicijų plano rengimo tvarkos 

aprašas). 

27. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1-6 
punktuose įtvirtinti valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (toliau – ir valstybės parama) teikimo būdai. 

Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo ir atnaujinimo 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles tvirtina Vyriausybė. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Agentūra, kuri tai darydama, be kita ko, atlieka šias funkcijas: 

vertina investicijų planus ir vykdyti atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūrą Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka (2 p.); konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo proceso dalyvius (daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų 

įgyvendinimo administratorius) atnaujinimo ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja ir vykdo visuomenės 

informavimą, švietimą ir mokymą (6 p.).  

28. Taisyklės nustato daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros, 
valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkams, taip pat daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo išlaidų 

apmokėjimo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriams ar savivaldybėms sąlygas ir 

tvarką. 

28.1. Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

pagal šias Taisykles teikiama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jeigu pagal numatytas įgyvendinti priemones: pasiekiama ne mažesnė kaip C 

pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis 

šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo – taikoma 

daugiabučiams namams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nustatomi minimalūs privalomi pastatų 

energinio naudingumo reikalavimai (3.1 p.); skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su 

skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo – taikoma daugiabučiams namams, kuriems pagal Statybos įstatymą nenustatomi minimalūs privalomi 

pastatų energinio naudingumo reikalavimai (3.2 p.).  

28.2. Taisyklių 70 straipsnyje nustatyta, kad valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 

įgyvendinti teikiama įgyvendinus projektą ir įvykdžius Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas. Taisyklių 71 punkte 

nustatyta, kad valstybinė parama teikiama: kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių Programos priede 

nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (71.1 p.); papildomai kompensuojant 10 procentų 

investicijų, tenkančių šioms priemonėms įgyvendinti (jeigu projekto įgyvendinimo metu jos įgyvendinamos): 
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daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir įrengiami 

balansiniai ventiliai ant stovų (įskaitant šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos prijungimo darbus) (71.2, 71.2.1 p.); 

pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos 

prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (71.2, 71.2.2 p.).  

28.3. Taisyklių 91 punkte nustatyta, kad projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir 

Aplinkos ministerijos tvirtinamu Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

tvarkos aprašu, vykdo Agentūra. Taisyklių 92 punkte nustatyta, kad „projektų įgyvendinimo priežiūrą sudaro: 91.1. 

investicijų planų atitikties Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymui, Programai ar 
ją atitinkančioms savivaldybių programoms, Nutarimui, Taisyklėms, Projektų rengimo tvarkos aprašui, Paraiškų 

teikimo ir atrankos tvarkos aprašui vertinimas ir derinimas; 92.2 Valstybės paramos sutarties sudarymas ir vykdymo 

kontrolė; <...> 92.6. butų ir kitų patalpų savininkų, Projektų administratorių ir kitų suinteresuotų asmenų skundų 

nagrinėjimas ir metodinės pagalbos teikimas“. 

29. Tvarkos apraše nustatyta, kad paraiškos teikėjas – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis Projekto 

įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, arba 

savivaldybės administracija (2.3 p.); paraiškas vertina ir jų atranką pagal kvietime nustatytas sąlygas vykdo Agentūra 

(10 p.); „<....> Vertinant paraišką ir kartu su ja pateiktą investicijų planą bei kitus dokumentus, tikrinama ar paraiška ir 

kartu su ja pateikti dokumentai atitinka Įstatymo, Programos, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, 

patvirtintų Nutarimu, Investicijų plano rengimo tvarkos aprašo reikalavimus ir kvietime nustatytas sąlygas“ (11 p.); 
„jeigu įvertinusi paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus Agentūra nustato, kad jie atitinka 11 punkte nurodytus 

reikalavimus ir sąlygas, ji (Agentūra) paraišką derina ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja paraiškos teikėją tokiu 

būdu, kokiu buvo gauta paraiška (išskyrus atvejį, kai paraiškos teikėjas pageidauja būti informuotas elektroniniu būdu) 

(12 p.); „jeigu paraiškos vertinimo metu Agentūra nustato, kad paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai užpildyti 

neišsamiai ar su trūkumais ar nepridėti visi reikalingi 11 punkte nurodyti dokumentai, Agentūra per 5 darbo dienas nuo 

trūkumų nustatymo dienos tokiu būdu, kokiu buvo gauta paraiška (išskyrus atvejį, kai paraiškos teikėjas pageidauja 

gauti elektroniniu būdu), gražina paraišką paraiškos teikėjui, nurodydama trūkumus ir prašydama iki paraiškų pateikimo 

termino pabaigos juos ištaisyti. Jeigu paraiškos teikėjas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos neištaiso nurodytų 

trūkumų, paraiška gali būti teikiama Agentūrai Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytais atvejais arba paskelbus kitą 

kvietimą teikti paraiškas. Gavusi patikslintą paraišką, Agentūra, per 5 darbo dienas pakartotinai įvertinusi paraišką ir 

prie jos pridedamus dokumentus, paraišką derina ar nepritaria (nurodomi nepritarimo motyvai atsižvelgiant į 11 punktą) 
ir raštu informuoja paraiškos teikėją“ (13 p.); „pasibaigus paraiškų teikimo terminui, jeigu kvietime nenustatyta kitaip, 

Tvarkos aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus ir sąlygas atitinkančios paraiškos reitinguojamos pagal kvietime 

nustatytus paraiškų atrankos kriterijus ir, atsižvelgus į kvietime nurodytą kvietimo lėšų sumą, sudaromas einamaisiais 

metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas“ (14 p.); „jeigu atlikus Tvarkos aprašo 14 punkte 

nurodytus veiksmus lieka paraiškų, neįtrauktų į einamaisiais metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų sąrašą, sudaromas rezervinis atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas. Šiame sąraše esantys projektai 

eilės tvarka gali būti perkeliami į Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą sąrašą, jeigu į jį įtrauktas projektas 

neįgyvendinamas (pvz., patikslintą Investicijų planą nepatvirtina butų ir kitų patalpų savininkai ar negaunamas 

preliminarus finansų institucijos sprendimas dėl lengvatinio kredito suteikimo)“ (15 p.); „Tvarkos aprašo 14 ir 15 

punktuose nurodyti sąrašai tvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu ir skelbiami Agentūros interneto svetainėje. 

Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodytų sąrašų patvirtinimo dienos raštu informuoja paraiškų teikėjus apie jų pateiktų 
paraiškų įtraukimą į einamaisiais metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą ir rezervinį 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą“ (16 p.). 

30. Investicijų plano rengimo tvarkos apraše reglamentuojama Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarka. Pagal šio aprašo 3 punktą investicijų planas yra daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo 

sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir 

kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti. Techninis darbo projektas rengiamas butų ir kitų patalpų 

savininkams Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir gavus preliminarų projekto finansuotojo sutikimą dėl techninio darbo 
projekto rengimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo finansavimo ir kredito suteikimo, jeigu 

techninio darbo projekto parengimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo išlaidas numatoma 

apmokėti lengvatinio kredito lėšomis. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo nuostatomis. 

31. Teisėjų kolegija, Sprendimo turinį įvertinusi paminėto teisinio reglamentavimo kontekste, prieina prie 

išvados, kad Sprendimas savo turiniu yra informacinio pobūdžio raštas, kuriame Tvarkos apraše nustatyta tvarka yra 

pateikta informaciją apie projekto derinimo procedūrą, t. y. jame nurodyti derinimo metu nustatyti trūkumai, teikiama 

metodinė informacija trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Būsto valda“. Teisėjų kolegijos vertinimu, Sprendimas 
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pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių. Akcentuotina, kad pareiškėjai procesiniuose dokumentuose taip pat 

nenurodė, kokias konkrečias teisines pasekmes Sprendimas jiems sukelia.  

32. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš 

priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos 

dokumentas. Tokie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo 

procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) 

sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. 

33. Iš pristatyto teisinio reglamentavimo matyti, kad derinimo procedūra, kurios metu buvo priimtas 
Sprendimas, užbaigiama, kai Tvarkos aprašo 14-16 punktuose nustatyta tvarka Agentūros direktoriaus įsakymu 

patvirtinami finansuojamų projektų sąrašai. Vadinasi, nėra jokio pagrindo atsakovo Sprendimą vertinti kaip baigiamąjį 

(galutinį) Agentūros sprendimą, kuriuo užbaigiama 2018 m. sausio 30 d. paraiškos vertinimo administracinė procedūra. 

Sprendimas yra vienas iš tarpinių Agentūros priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas 

priimti galutinį, 2018 m. sausio 30 d. paraiškos vertinimo administracinę procedūrą užbaigiantį sprendimą. 

34. LVAT yra konstatavęs, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto 

priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Šie dokumentai 

paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai 

nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu. Kai 

skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame 

teisme objektu (žr., pvz., 2020 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-268-662/2020; 2020 m. lapkričio 

18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-686-1062/2020). Argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo 
paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., 

LVAT 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). 

35. Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė 

pareiškėjų pateiktą skundą dėl reikalavimo panaikinti Sprendimą, kadangi tokio pobūdžio bylų nagrinėjimas nėra 

priskiriamas administracinių bylų kompetencijai. 

36. ABTĮ 103 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina 

administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Pirmosios 

instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas ir dėl to 

neteisingai išsprendė bylą, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas (ABTĮ 146 str. 1 d.). 

Kadangi pareiškėjų skundas dėl atsakovo Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimas nėra nagrinėtinas ABTĮ 

nustatyta tvarka, administracinė byla yra nutraukiama (ABTĮ 103 str. 1 p., 144 str. 1 d. 5 p.). Tai konstatavus, kiti 
proceso šalių argumentai, įskaitant ir apeliacinio skundo argumentus, susijusius su trečiojo suinteresuoto asmens teisių 

perėmimu, nevertinami kaip teisiškai nereikšmingi. 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų 

 

37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. balandžio 15 d. sprendimu priteisė iš pareiškėjų 

trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Būsto valda“ 871,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant 

pirmosios instancijos teisme. Taip pat šis trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą prašo iš 

pareiškėjų priteisti jam 726 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. 

38. Pareiškėjai apeliaciniame skunde teigia, kad byloje nebuvo apgintos jokios trečiojo suinteresuoto asmens 

teisės, nes UAB „Būsto valda“ veikė kaip byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų – butų savininkų – atstovas pagal 
pavedimą, todėl nebuvo jokio pagrindo teikti savarankišką atsiliepimą. Taip pat pareiškėjų nuomone, šio trečiojo 

suinteresuoto asmens pateikti dokumentai nepagrindžia jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. 

39. Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu, 

proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai išnagrinėjus 

bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų 

atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (ABTĮ 40 str. 3 d.). Teismas gali nesilaikyti šio 

straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar proceso šalių 

procesinis elgesys buvo tinkamas (taip pat ir mediacijos atveju), ir įvertinęs ginčo kilimo ir kitas priežastis, dėl kurių 

susidarė bylinėjimosi išlaidos. Proceso šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi 

procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (ABTĮ 40 str. 4 d.). Pagal ABTĮ 40 straipsnio 5 dalį 

proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo 

pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir 
CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

40. Nagrinėjamu atveju teisminį ginčą inicijavo pareiškėjai. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Būsto 

valda“ yra Daugiabučio namo projekto administratorius, kuris teikė paraišką Agentūrai, kaip projektų priežiūrą 

vykdančiam subjektui, ir gavo Agentūros Sprendimą, kurį pareiškėjai nagrinėjamu atveju ir skundžia. Šios aplinkybės 

akivaizdžiai parodo, kad paminėtas trečiasis suinteresuotas asmuo yra suinteresuotas bylos eiga. Tokį suinteresuotumą 

nustatė ir pirmosios instancijos teismas 2020 m. lapkričio 26 d. nutartimi. Teisminio proceso metu trečiasis 

suinteresuotas asmuo UAB „Būsto valda“ nuosekliai palaikė poziciją, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir nėra 

pagrindo jį panaikinti, atitinkamai pareiškėjai prašė priešingo rezultato – panaikinti Sprendimą. Atsižvelgdama į tai 

teisėjų kolegija sprendžia, kad šios bylos procesinis rezultatas – nutraukti bylą – yra naudingas trečiajam suinteresuotam 
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asmeniui UAB „Būsto valda“, todėl jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant tiek pirmosios, tiek 

apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimą iš pareiškėjų (ABTĮ 40 str.).  

41. Teisėjų kolegija, įvertinusi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Būsto valda“ pateiktus patirtas bylinėjosi 

išlaidas pagrindžiančius įrodymus, prieina prie išvados, kad pateiktuose dokumentuose aiškiai atsispindi kas yra 

mokėtojas už teisines paslaugas, kas parengė mokėjimo dokumentą ir už kokias konkrečiai paslaugas sumokėta. 

Dokumentuose nustatyta informacija neprieštarauja bylos faktinėms aplinkybėms. Teisėjų kolegijos vertinimu, 

apeliacinio skundo argumentai, nepaneigia teisės aktų garantuojamos trečiojo suinteresuoto asmens teisės būti 

atstovaujamam profesionalaus teisininko ir apgynus savo interesus atgauti patirtas bylinėjimosi išlaidas. 
42. Nesutiktina su pareiškėjų argumentais, jog PVM mokestis nėra priskirtinas advokatų išlaidoms. Tai, kad 

PVM mokestis yra sumokamas į valstybės biudžetą, nėra pagrindas atskirti šias išlaidas nuo užmokesčio advokatui, 

kurio maksimalius priteistinus dydžius nustato teisės aktai. Nesant jokių įstatymo išlygų, darytina išvada, kad Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 

26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato 

padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatyti užmokesčio už advokato teisines 

paslaugas maksimalūs dydžiai apima visus mokesčius bei kitas advokato turėtas sąnaudas (žr., pvz., LVAT 2021 m. 

rugsėjo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1150-520/2021).  

43. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Būsto valda“ prašomos iš pareiškėjų priteisti bylinėjimosi išlaidų, 

patirtų bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, sumos (atitinkamai 871,20 Eur ir 726 Eur) yra 

ženkliai mažesnės nei Rekomendacijose nurodytas maksimalus dydis. Atsižvelgdama į tai, vadovaudamasi 

Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, teisėjų kolegija 
sprendžia, kad nurodytos sumos (t. y. 871,20 Eur ir 726 Eur), yra protingos ir pagrįstos, todėl jos lygiomis dalimis iš 

pareiškėjų priteistinos trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Būsto valda“ (šiuo metu „Civinity namai Kaunas, 

UAB“) (ABTĮ 40 str. 3 d.). 

44. Pagal ABTĮ 38 straipsnio 1 dalies 4 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami bylą 

nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme arba kai pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio 

sprendimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, 

pareiškėjams grąžinamas už skundą pirmosios instancijos teismui sumokėtas žyminis mokestis – 22,50 Eur. Tuo pačiu 

pagrindu pareiškėjams grąžinamas žyminis mokestis, sumokėtas už skundą apeliacinės instancijos teisme – 13 Eur 

(ABTĮ 137 str.). 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 
41 straipsnio 3 dalimi, 103 straipsnio 1 punktu, 144 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a :  

 

Pareiškėjų A. P. ir G. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. balandžio 15 d. sprendimą panaikinti. 

Administracinę bylą pagal pareiškėjų A. P. ir G. P. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, 

uždarai akcinei bendrovei „Civinity namai Kaunas“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“), 

akcinei bendrovei „Kauno energija“, O. V. A., R. G., J. N., J. B., V. E., G. G., T. U., N. N., O. P., B. Ž., M. Ž., F. J., L. 

P., B. J., K. V. ir T. D. dėl sprendimo panaikinimo nutraukti. 
Priteisti iš pareiškėjų A. P. ir G. P. lygiomis dalimis trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarai akcinei 

bendrovei „Civinity namai Kaunas“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“) 871,20 Eur (aštuonis 

šimtus septyniasdešimt vieną eurą, 20 centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, 

ir 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos 

teisme.  

Grąžinti pareiškėjams A. P. ir G. P. 22,50 Eur (dvidešimt du eurus, 50 centų) žyminį mokestį, sumokėtą už 

skundą, bei 13 Eur (trylika eurų) žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą. 

 

Nutartis neskundžiama. 

 

Teisėjai Rytis Krasauskas 

Ernestas Spruogis 
Skirgailė Žalimienė 
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IS-947/672-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo data: 2022-04-20 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo duomenys: 
2022-04-21 Nr. 

2022-08126  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
378 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-05-

01 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-04-21, Nr. 

8126 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 378 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ su visais pakeitimais 

ir papildymais. 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

Vidaus reikalų ministrė  Agnė Bilotaitė 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65
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IS-947/672-I-4 priedas 

 

TN: tn 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo data: 2022-04-21 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2022-04-21 Nr. 

2022-08116  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
D1-104 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-

05-01 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-04-21, Nr. 

8116 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12D. ĮSAKYMO 

NR. D1-880 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS 

DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. D1-104 

Vilnius 
 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-880 
„Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 
 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12D. ĮSAKYMO 

NR. D1-880 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS 

DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO“ 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 4, 9, 20 dalimis, 16 straipsnio 2 
ir 4 dalimis, 17 straipsnio 2, 3, 11 ir 12 dalimis, 18 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

įgyvendinimo“ 1.19, 1.22, 1.23 ir 1.24 papunkčiais: 
1. T v i r t i n u  statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir 

teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.  

 
Aplinkos ministras     Simonas Gentvilas 

_______ 

 

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“ (nauja redakcija) TN: tn. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-I-4-1 priedas 2022-04-25.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031c71e0c16b11ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38bb91b0c16f11ec8d9390588bf2de65
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IS-947/672-I-5 priedas 

 

TN: tn 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2022-04-07 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

Nėra 

Registravimo 

duomenys: 
2022-04-07 Nr. 2022-07211  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
D1-92 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 

Nėra 

Neįsigaliojęs   

Įsigalioja 2022-05-01 (Įsakymo 

2.11 ir 2.13 papunkčiai įsigalioja 

2022 m. lapkričio 1 d.) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos ministerija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2022-04-07, 

Nr. 7211 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 

„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS 

SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS 

PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ 

ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2022 m. balandžio 7 d. Nr. D1-92 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą 

Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ ir jį 

išdėstau nauja redakcija (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nauja redakcija nedėstomas): 

_______ 

 

„STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS 

DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR 

PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ 

ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ 

DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ su priedais plius Suvestinė redakcija nuo 2021-10-30 

iki 2022-12-31 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-I-5-1 

priedas 2022-04-25.zip) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9649e5b0b63511ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9649e5b0b63511ec8d9390588bf2de65
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TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 
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IS-947/672-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą  

 

2022-04-19 Nr. (22.2-24 Mr)3-603 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 

NR. XIII-2166 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMAS 

IŠVADOMS GAUTI  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įvertinusi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

(toliau – LŠTA) pateiktus pasiūlymus ir argumentus dėl, LŠTA nuomone, per didelių Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – SŽNSĮ) nustatytų apsaugos 

zonų dydžių šilumos perdavimo tinklams ir jų priklausiniams, parengė ir, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės darbo reglamento1 nuostatomis, teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

LŠTA vertinimu, šiuo metu nustatyti šilumos perdavimo tinklų ir jų priklausinių apsaugos 

zonų dydžiai (5 metrai)2 yra per dideli ir dažnu atveju sukelia papildomų administracinių ir 

finansinių sunkumų tiesiant naujus šilumos perdavimo tinklus ar rekonstruojant esamus, t. y. 

gaunant žemės, kuri patenka į apsaugos zonas, savininkų sutikimus ir (ar) žemės savininkams dėl to 

reikalaujant nepagrįstai didelių kompensacijų. 

Įstatymo projekto tikslas – nustatyti mažesnius, nei dabar SŽNSĮ nustatyta, šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžius: 

- šilumos perdavimo tinklų, kurių skersmuo yra nuo 20 iki 250 milimetrų, – po 2 metrus į 

abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu, arba vamzdyno, 

jeigu vamzdynas sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 

- šilumos perdavimo tinklų, kurių skersmuo yra daugiau kaip 250 milimetrų, – po 3 metrus į 

abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu, arba vamzdyno, 

jeigu vamzdynas sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 

- šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens 

bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink 

šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta; 

- išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo 

vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių 

priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų 

ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta. 

 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 

rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 18 punktas. 
2 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 48 straipsnis. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7912ff80bfa511ec9f0095b4d96fd400
mailto:info@enmin.lt
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Įtvirtinus mažesnius šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydžius, sumažėtų papildomų 

administracinių ir finansinių sunkumų tiesiant naujus šilumos perdavimo tinklus ar rekonstruojant 

esamus. Būtų mažiau varžoma tiek žemės savininko jo paties žemėje, tiek ir šilumos tiekėjo, kai 

šilumos perdavimo tinklui nebūtų taikomos didelės apsaugos zonos, veikla. Mažiau reikėtų mokėti 

žemės savininkams kompensacijų už nustatytą apsaugos zoną jų žemėje, todėl nepabrangtų tinklų 

remontas ir statyba, taip pat nebūtų stabdoma projektų vykdymo eiga, nenusikeltų darbų vykdymo 

terminai. Taip pat pažymėtina, kad kuo didesnė apsaugos zona yra nustatyta, tuo labiau tikėtina, kad 

ji įsiterps į privačius žemės sklypus ir šilumos tiekėjui teks mokėti didesnę kompensaciją. Taigi, 

taikant esamas šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas, šilumos tiekėjai yra priversti prisiimti 

papildomas sąnaudas kompensacijų išmokėjimui, kurie vėliau įvertinami, nustatant šilumos kainas 

vartotojams. Vadinasi, apsaugos zonų ribų mažinimas taip pat leistų sumažinti ir šilumos tiekėjų 

sąnaudas bei sumažinti šilumos kainas vartotojams. 

Detaliau Įstatymo projekte numatytus pakeitimus paskatinusios aplinkybės ir keitimo 

argumentai yra išdėstyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte. 

Įstatymo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų. 

Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių3 reikalavimus. 

Priėmus Įstatymo projektą, reikės pakeisti Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir 

naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, 

magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašą4. 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. Įstatymo projekte nėra įtvirtinama naujų sąvokų. 

Įstatymo projekto rengimo iniciatorė – Energetikos ministerija. Įstatymo projektą parengė 

Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (grupės vadovas Dainius Bražiūnas  

(tel. 8 699 07 102, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt). Tiesioginė rengėja – šios grupės vyriausioji 

specialistė Giedrė Šeškevičienė (tel. 8 602 46 864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt). 

Įstatymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Išvadas dėl Įstatymo projekto prašome pateikti ne vėliau kaip per 

10 darbo dienų nuo Įstatymo projekto paskelbimo TAIS dienos Vyriausybės darbo reglamento 

nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 5 lapai. 

 
3 Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir 
atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 
4 Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės 

klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

mailto:dainius.braziunas@enmin
mailto:giedre.seskeviciene@enmin.lt
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4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

 

Energetikos viceministrė      Inga Žilienė 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. 8 602 46 864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

2022-04-       rašto Nr. (22.2-24 Mr)3- 

gavėjų sąrašas 

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

4. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

5. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

6. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

7. Lietuvos savivaldybių asociacija 

8. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

9. AB Vilniaus šilumos tinklai 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. 

XIII-2166 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-II-1-1 

priedas 2022-04-25.zip). 

mailto:giedre.seskeviciene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7912ff80bfa511ec9f0095b4d96fd400
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IS-947/672-II-2 priedas 

 

TN: tn 

 

 

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 18 8602370 

TN: tn  

Adresatams pagal pridedamą sąrašą 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-04-19 Nr. (10)-D8(E)- 2059 

    

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO 

PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO IR ŠIO PLANO ATRANKOS 

STRATEGINIAM PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMUI ATLIKTI DOKUMENTO 

DERINIMO 

 

Teikiame išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos 

mažinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir šiuo nutarimu 

keičiamo Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai 

vertinimui atlikti dokumentą (toliau – Atrankos SPAV dokumentas). 

Nutarimo projektas parengtas5 siekiant įgyvendinti: 

– 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 dėl tam 

tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama 

Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (toliau – Direktyva (ES) 2016/2284), 

6 straipsnio 4 dalies nuostatas, nustatančias valstybėms narėms prievolę nacionalinėse oro taršos 

valdymo programose6 numatytą išmetamųjų teršalų mažinimo politiką ir priemones atnaujinti per 

18 mėnesių nuo naujausio nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos arba nacionalinių išmetamųjų 

teršalų prognozių pateikimo, jei iš pateiktų duomenų matyti, kad nevykdomi išmetamųjų teršalų 

kiekio mažinimo įsipareigojimai arba yra rizika, kad jie nebus vykdomi;  

– Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos 

patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos apsaugos strategija), nustatytą tikslą oro kokybės apsaugos srityje 

– užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES 

teisės aktuose nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai 

ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių; 

 
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 2 punktu pavesta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijai peržiūrėti Nacionalinį oro taršos mažinimo planą ne rečiau kaip kas ketverius metus ir prireikus 

šio plano pakeitimo projektą pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. 
6 Parengtose siekiant apriboti metinius tam tikrų išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekius (išmetamų į aplinkos orą 

teršalų kiekio sumažinimo tikslai 2020 m. valstybėms nustatyti 2012 m. gegužės 4 d. Ženevoje priimtuose 1979 metų 

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (toliau – Konvencija) 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, 

eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (toliau – Geteborgo protokolas) pakeitimuose, išdėstytuose Konvencijos 

vykdomosios institucijos Sprendimo 2012/2 priede, ir Direktyvoje (ES) 2016/2284; Direktyvoje (ES) 2016/2284 

nustatyti ir išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimo tikslai 2030 metams). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400
https://am.lrv.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400
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– 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998, 6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir 

gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato 

kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ 6.3–6.7 poveikio rodiklius (išmetamų į aplinkos orą teršalų 

kiekio pokytį, palyginus su 2005 m.); 

– Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, II 

skyriaus VI misijos 6.2.4 priemonę „6.2.4. Siekiant gyventi švaresnėje aplinkoje ir veiksmingai 

įgyvendinti Lietuvai nustatytus oro taršos mažinimo tikslus, atnaujinti Nacionalinį oro taršos 

mažinimo planą – numatyti papildomas priemones oro taršai mažinti iki 2030 m. (pakeisti 

Vyriausybės nutarimą)“.  

Europos Komisija 2020 m. gruodžio 1 d. pranešime Ref.Ares(2020)7252600 (toliau – 

Pranešimas) dėl pagal Direktyvą (ES) 2016/2284 parengtų nacionalinių oro taršos kontrolės 

programų politikos ir priemonių atnaujinimo nurodė, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/2284 

parengtame Lietuvos Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane7 (toliau – Planas) pateiktą 

informaciją ir prognozes Lietuva neįgyvendins įsipareigojimų dėl į aplinkos orą išmetamų tam tikrų 

teršalų8 kiekio mažinimo 2020–2029 metais ir nuo 2030 metų. Europos Komisijos tarnybų atliktas 

rizikos vertinimas nustatė teršalus, dėl kurių kyla didžiausia rizika neįvykdyti išmetamo kiekio 

mažinimo įsipareigojimų9. Pranešime nurodyta, kad yra poreikis atnaujinti Plane numatytą politiką 

ir priemones, prašoma įvertinti situaciją ir imtis būtinų veiksmų.  

Planas turi būti atnaujintas siekiant apriboti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos 

šaltinių išmetamą sieros dioksido (SO2), azoto oksidų (NOx), amoniako (NH3), smulkiųjų kietųjų 

dalelių (KD2,5) ir lakiųjų organinių junginių, išskyrus metaną, (NMLOJ) kiekį, kad būtų laikomasi 

Direktyvoje (ES) 2016/2284 Lietuvai nustatytų išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimo 

2020 m. tikslų (taikytinų nuo 2020 m. iki 2029 m.) ir 2030 m. tikslų (taikytinų 2030 m. ir vėliau), 

taip pat orientacinių tarpinių taršos mažinimo tikslų 2025 metams10; siekiant valdyti nacionaliniu 

mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamų kitų oro teršalų (reguliuojamų Jungtinių Tautų 

Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (toliau – Konvencija) 1998 m. Sunkiųjų 

metalų ir 1998 m. Patvariųjų organinių teršalų protokolais (toliau – Sunkiųjų metalų protokolas, 

POT protokolas))11 kiekį, kad nebūtų viršijamas ataskaitiniais 1990 m. išmestas kiekvieno jų kiekis.  

Atlikus naujausios nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos ir prognozių12 duomenų analizę, 

papildomai įvertinus Lietuvoje įgyvendinamas Plane nenumatytas ir planuojamas įgyvendinti 

priemones (pvz., klimato kaitos valdymo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir kt. srityse) ir 

galimą jų poveikį aplinkos oro taršai, galimą taršos mažinimo įsipareigojimų neįvykdymo riziką, 

atnaujinti Planą13 ir numatyti papildomas priemones būtina ne vėliau14 kaip iki 2022 m. rugpjūčio 

 
7 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/410fbe3067f511e9917e8e4938a80ccb  
8 SO2, NOx, NMLOJ ir KD2.5 kiekio mažinimo 2020–2029 m. įsipareigojimų; SO2, NOx ir NMLOJ kiekio mažinimo 

nuo 2030 m. įsipareigojimų. 
9 NOx ir NMLOJ kiekio mažinimo 2020–2029 m. įsipareigojimų; SO2, NOx ir NMLOJ kiekio mažinimo nuo 2030 m. 

įsipareigojimų. 
10 Nustatomų pagal linijinę taršos mažinimo nuo 2020 m. tikslo (išmetamo teršalo kiekio lygio) iki 2030 m. tikslo 

(išmetamo teršalo kiekio lygio) trajektoriją, siekiant „patikrinti“, kaip sekasi įgyvendinti 2030 m. tikslus (toliau – 

2025 m. tikslai). Jeigu 2025 m. tikslų, nustatytų pagal linijinę mažinimo trajektoriją, valstybėje pagrįstai nenumatoma 
(ar neįmanoma) laikytis, Plane turi būti pateikiama Direktyvos (ES) 2016/2284 reikalavimus atitinkanti kita mažinimo 

trajektorija ir kiti 2025 m. tikslai. 
11 Nustatyti Konvencijos 1998 m. Sunkiųjų metalų protokole (kadmis (Cd), švinas (Pb), gyvsidabris (Hg)) ir 1998 m. 

Patvarių organinių teršalų protokole (policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) – benzo(a)pirenas, 

benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas; dioksinai/furanai (PCDD/F) – polichlordibenzo-

p-dioksinai (PCDD) ir polichlordibenzofueanai (PCDF); heksachlorbenzenas) (toliau – kiti oro teršalai). 
12 Nuolat vykdomos Aplinkos apsaugos agentūros ir Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai nustatyta tvarka 

pateiktos 2021m. 
13 Atnaujinant nacionalines oro taršos valdymo programas, įtraukiami bent šie elementai: a) įgyvendinant programą, 

mažinant išmetamųjų teršalų kiekį ir koncentraciją padarytos pažangos vertinimas; b) visi svarbūs su politinėmis 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/410fbe3067f511e9917e8e4938a80ccb
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15 d., Vyriausybei patvirtinus atnaujintą Planą, per du mėnesius15 jį pateikti Europos Komisijai. 

Nutarimo projekto tikslas – siekiant užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų 

kiekis neviršytų tarptautiniuose ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktuose nustatyto kiekio, 

oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos 

oro užterštumo lygių, – pakeisti Nacionalinį oro taršos mažinimo planą (toliau – Planas), papildant 

jį priemonėmis oro taršos mažinimo tikslams pasiekti ir oro kokybei pagerinti. 

Nutarimo projektu siūloma pakeisti Planą: 

– papildyti jį informacija apie Europos žaliojo kurso numatytus veiksmus, prisidėsiančius 

prie oro taršos valdymo ir mažinimo; Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2021 

m. pateiktas Lietuvai rekomendacijas, kurias įgyvendinusi Lietuva galėtų daryti tolesnę pažangą 

siekdama aplinkosaugos tikslų ir tarptautinių įsipareigojimų (papildyti naujais 51 ir 52 papunkčiais); 

– patikslinti Plano pirmojo tikslo („sumažinti taršą SO2, NOx, NH3, KD2,5 ir NMLOJ, 

didžiausią dėmesį skiriant taršos mažinimui iš pagrindinių teršėjų“) aprašomąsias dalis, atnaujinant 

informaciją apie padarytą pažangą 2005-2019 m. mažinant kiekvieno atskiro išmetamo į aplinkos 

orą teršalo (SO2, NOx, NH3, KD2,5, NMLOJ) kiekį ir išvadas dėl tolesnio  mažinimo poreikio, 

remiantis naujausiais nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos16 ir prognozių 

duomenimis (Plano 15.1. papunktis); pakeisti Pirmajam tikslui įgyvendinti numatomą uždavinį 

patikslinant sektorius, kuriuose turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys taršos SO2 sumažinimui 

(Plano 15.2.1 papunktis); 

– pakeisti  Plano 1 priedą „Nacionalinio oro taršos mažinimo plano tikslai, uždaviniai, 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės“ (išdėstyti nauja redakcija) – remiantis naujausiais 

nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenimis atnaujinti 1.1–2.2 uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijų reikšmes ir papildyti 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos 

plane17 nustatytomis reikšmėmis; siekiant įvertinti padarytą pažangą didinant išmetamų į aplinkos 

orą teršalų apskaitos ir prognozių kokybę ir išsamumą, papildyti nauju 3.1 uždavinio įgyvendinimo 

vertinimo kriterijumi „Ūkinių veiklų, iš kurių išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaita vykdoma 

naudojant TIER2 arba aukštesnio lygio (išsamesnio tikslumo) metodiką, skaičius“; 

– pakeisti Plano 2 priedą „Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių 

planas“ (išdėstant nauja redakcija) – papildyti naujomis priemonėmis (prisidėsiančiomis prie oro 

taršos mažinimo ir oro kokybės gerinimo), siekiant užtikrinti Lietuvai nustatytų Direktyva (ES) 

2016/2284 reguliuojamų oro teršalų – SO2, NOx, NMLOJ, NH3 ir KD2,5 sumažinimo 2020–2029 m. 

ir 2030 m. tikslų, palyginus su 2005 m. išmestu kiekiu, įgyvendinimą, ir toliau valdyti kitų oro 

teršalų (reguliuojamų Konvencijos Sunkiųjų metalų ir POT protokolais) išmetamą kiekį. Priemonės 

apima visuose ūkio sektoriuose (energetikos, transporto, žemės ūkio, pramonės) iki 2030 m. 

reikiamas įgyvendinti priemones; 

– pakeisti Plano 3 priedą „Oro taršos mažinimo prioritetai ir tikslai“ – papildyti informacija 

apie  Lietuvai nustatytus išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimo tikslus, numatytus 

2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane; patikslinti Direktyvoje (ES) 2016/2284 Lietuvai 

nustatytus išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio sumažinimo tikslus atitinkančios didžiausio 

leistino išmetamo kiekio vertes 2020–2029 metais ir nuo 2030 m., faktiškai 2005 ir 2019 m. išmestą 

 
aplinkybėmis, vertinimais, programa arba su jos įgyvendinimo tvarkaraščiu susiję pokyčiai (Direktyvos (ES) 

2016/2284  3 priedo 1 dalies 2 punktas). 
14 Nacionalinėse oro taršos kontrolės programose numatyta išmetamųjų teršalų mažinimo politika ir priemonės turi būti 

atnaujinamos per 18 mėnesių nuo naujausio nacionalinės išmetamųjų teršalų apskaitos arba nacionalinių išmetamųjų 

teršalų prognozių pateikimo, jei iš pateiktų duomenų matyti, kad nevykdomi oro taršos mažinimo įsipareigojimai arba 

yra rizika, kad jie nebus vykdomi (Direktyvos (ES) 2016/2284 6 straipsnio 4 dalis).  
15 Kai nacionalinė oro taršos valdymo programa yra atnaujinama pagal 6 straipsnio 4 dalį, atitinkama valstybė narė 

pateikia atnaujintą programą Komisijai per du mėnesius (Direktyvos (ES) 2016/2284 10 straipsnio 1 dalies 2 

pastraipa). 
16 Nuolat vykdomos Aplinkos apsaugos agentūros ir Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai nustatyta tvarka 

pateiktos 2021 m.. 
17 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų 

nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“. 
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teršalų kiekį; patikslinti aglomeracijoje ir zonoje įrengtų oro kokybės tyrimų stočių skaičių; 

papildyti informacija apie Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamas naujas aplinkos oro 

užterštumo ribines vertes18;  

– pakeisti Plano 4 priedą „Nacionalinio oro taršos mažinimo plano tikslų ir uždavinių ryšys 

su kitomis susijusiomis politikos sritimis“ (išdėstant nauja redakcija) – papildyti informacija apie 

sąsajas su naujai priimtais strateginiais ir kitais planavimo dokumentais, susijusiais su oro taršos 

mažinimu (Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa19, Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu20, 2021–2030 metų 

nacionaliniu pažangos planu, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos energetikos plėtros programa21, 2022–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programa22, 2022–

2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa23, 2022–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos 

ir konkurencingumo plėtros programa24, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros 

programa25, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa26, Nacionaline klimato 

kaitos valdymo politikos darbotvarke27); 

– pakeisti Plano 9 priedą „Pažanga, padaryta vykdant esamą politiką ir taikant dabartines 

priemones mažinant išmetamųjų teršalų kiekį nacionaliniu mastu“ ir 12 priedą „Prognozuojamas 

išmesti į aplinkos orą teršalų kiekis (esamų priemonių scenarijus)“ (išdėstant juos nauja redakcija) 

– remiantis naujausiais nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos ir prognozių 

duomenimis atnaujinti informaciją apie padarytą pažangą mažinant išmetamų į aplinkos orą teršalų 

kiekį ir numatomą jų sumažinimą įgyvendinant esamas priemones; 

– papildyti Planą 16 priedu „Prognozuojamas išmesti į aplinkos orą teršalų kiekis, 

įgyvendinus Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane numatytas priemones“ – remiantis 

naujausiais nacionalinės išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos ir prognozių duomenimis pateikti 

informaciją apie numatomą pažangą mažinant išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį įgyvendinant 

Plane numatytas priemones. 

 
18 Pasaulio Sveikatos Organizacijos pasaulinės oro kokybės gairės dėl  kietųjų dalelių (KD2,5, KD10), ozono, azoto 

dioksido, sieros dioksido ir anglies monoksido, 2021 m. 
19 Pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos“. 
20 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“. 
21 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“. 
22 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“. 
23 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 66 „Dėl 2022–2030 m. plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

plėtros programos patvirtinimo“. 
24 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir 

konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“. 
25 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei 

žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“. 
26 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros 

patvirtinimo“. 
27 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490 „Dėl Nacionalinės klimato 

kaitos valdymo politikos darbotvarkės patvirtinimo“. 
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Įgyvendinant Nutarimo projektu pakeistą (atnaujintą) Planą ir jame numatytas priemones 

turės būti užtikrinta, kad: 

– Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės 

aktuose Lietuvai nustatyto kiekio, negrėstų ES teisės pažeidimo procedūros;  

– pagerėtų aplinkos oro kokybė, t. y. oro teršalų koncentracija aplinkos ore nors neviršytų 

pagal ES reikalavimus nustatytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo 

lygių; 

– padidėtų nacionalinės oro teršalų apskaitos kokybė, jos išsamumas (turi būti pereinama prie 

kuo aukštesnio (išsamesnio) apskaitos lygio (ne žemesnio kaip TIER2) ir prie to turi labai prisidėti 

apskaitai aktualių mokslo tiriamųjų darbų vykdymas) ir patikimumas, kurie sudarys pagrindą 

sprendimams dėl tolesnio taršos valdymo (mažinimo) priimti;  

– būtų sustiprinta aplinkos oro taršos poveikio sveikatai stebėsena, jos rezultatų, kurie didintų 

visuomenės informuotumą, aktyvumą imtis veiksmų, prieinamumas; tokie rezultatai būtų svarbus 

postūmis ir svarus argumentas oro taršos mažinimo nacionaliniu ar vietos lygiu sprendimams 

priimti;  

– būtų vykdoma ir nuolat stiprinama neigiamo oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsena, 

atitinkanti tarptautinius tokiai stebėsenai keliamus reikalavimus, aktyviau dalyvaujama pagal 

Konvenciją vykdomose tarptautinėse poveikio stebėjimo programose;  

– nacionalinės oro teršalų apskaitos duomenys, šiuos duomenis lemiančios priežastys būtų 

plačiau prieinami, suprantami visuomenei, kasmet atnaujinami ir visuomenė būtų geriau 

informuota, tikėtina, pasikeistų gyvenimo, judumo, vartojimo ir kiti prie aplinkos oro taršos 

mažinimo prisidedantys įpročiai. 

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų nuostatų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

Nutarimo projekte sąvokos neapibrėžiamos.  

Nutarimo projektas neperkelia ES teisės aktų nuostatų.  

Nutarimui inkorporuoti į teisinę sistemą teisės aktų priimti ar keisti nereikės.  

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

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

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 6 punkto nuostatas (metodika netaikoma 

numatomo teisinio reguliavimo koncepcijoms ir teisės aktų projektams, kuriais tvirtinami 

planavimo dokumentai (plėtros programos, strateginių veiklos planų programos, kiti planavimo 

dokumentai)), numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.  

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS).   

Dėl Nutarimo projekto su visuomene bus konsultuojamasi Visuomenės informavimo ir 

dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų 

tvarkymui, tvarkos apraše28 nustatyta tvarka. Visuomenė bus kviečiama per 20 darbo dienų 

susipažinti su paskelbta informacija ir teikti pasiūlymus raštu užpildant elektroninę anketą 

(epilietis.lrv.lt.). Viešųjų konsultacijų tikslas – informuoti gyventojus ir suinteresuotąsias grupes 

apie planuojamus Plano pakeitimus, išsiaiškinti suinteresuotos visuomenės nuomonę bei suteikti 

galimybę pateikti savo siūlymus dėl į Planą įtrauktinų naujų papildomų oro taršos mažinimo 

priemonių.  

Nutarimo projektą ir Atrankos SPAV dokumentą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija, Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projekto rengimą koordinavo ir 

rengiant projektą dalyvavo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas 

 
28 Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų 

tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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Vitalijus Auglys, tel. 8 686 46087, el. p. vitalijus.auglys@am.lt) vyresnioji patarėja Elena Auglienė, 

tel. 8 645 22458, el. p. elena.augliene@am.lt, vyriausioji specialistė Danguolė Sužiedėlytė, tel. 8 

687 72136, el. p. danguole.suziedelyte@am.lt, kiti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. 

liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-446 „Dėl Darbo grupės nacionaliniam oro taršos mažinimo planui 

atnaujinti sudarymo“ sudarytos darbo grupės nariai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Fizinių ir technologijos 

mokslų centro. 

Prašome per 20 darbo dienų išnagrinėti ir pateikti išvadas dėl: 

– Nutarimo projekto (kartu prašome pateikti siūlymus dėl Nutarimo projektu keičiamo Plano 

2 priedo papildymo naujomis konkrečiomis įgyvendinimo plano priemonėmis); 

– Atrankos SPAV dokumento. 

PRIDEDAMA:  

1. Nutarimo projektas, 98 lapai.  

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 67 lapas. 

3. Atrankos SPAV dokumentas, 26 lapai. 

 

 

Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sužiedėlytė, 8 687 72136, el. p. danguole.suziedelyte@am.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas ir šiuo nutarimu keičiamo Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atrankos 

strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumento projektas 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-947/672-II-2-1 

priedas 2022-04-25.zip). 

mailto:vitalijus.auglys@am
mailto:elena.augliene@am
mailto:danguole.suziedelyte@am
mailto:danguole.suziedelyte@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400
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IS-947/672-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymo projektas 

 

Reg. Nr.: XIVP-1364(2) 

 

Reg. Data: 
2022-04-

14 

Priimanti 

institucija: 
Lietuvos Respublikos Seimas  Būsena: Registruotas  

Eurovoc 

terminai:  
Nėra 

Parengė: 
Lietuvos Respublikos Seimas, 

Aplinkos apsaugos komitetas 
Derinimas:  Ryšys su ES 

teisės aktais:  

Su projektu 

dirba: 

Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarija 

Varianto 

apibūdinimas:  
 Kalba: Lietuvių 

 

Projektas Nr. XIVP-1364 (2) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023  

8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina energijos išteklių biržos 

operatoriaus tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ataskaitos ir veiklos metinės ataskaitos formas, taip pat 

derina veiklos metinę ataskaitą, teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl energijos išteklių biržos 

operatoriaus veiklos ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų 

pateikimo;“. 

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos 

tiekėjų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai 

sudaromus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius 

dokumentus ir duomenis ir sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro 

kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis Tarybai;“. 

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos 

gamintojai per energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos 

išteklių biržos operatoriui apie tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo 

datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir  išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams patvirtinančius dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo laikotarpį) ir 

šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą.“ 

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1c65c080bbe811ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=39&searchModelUUID=34a05134-b332-4fc2-9429-f87b66e2d857
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„2. Energijos išteklių biržoje gali būti prekiaujama visų rūšių biokuru, atitinkančiu 

technologinius, aplinkosaugos reikalavimus ir kokybės standartus, nustatytus Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, ir (ar) atitinkančiu tvarumo 

ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus pagal Europos 

Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ir (ar) savanorišką nacionalinę 

schemą. Centralizuotos prekybos atskirų rūšių biokuru ypatumai nustatomi Centralizuotos prekybos 

biokuru taisyklėse.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė 

 

Projekto Nr. XIVP-1364(2) lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 

8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2022 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu derina energijos išteklių biržos 

operatoriaus tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ataskaitos ir metines ataskaitas veiklos metinės 

ataskaitos formas, taip pat energijos išteklių biržos ataskaitos formas derina veiklos metinę 

ataskaitą, teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos 

ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų pateikimo;“. 

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemoje renka duomenis apie šilumos 

tiekėjų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tiesiogiai 

sudaromus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams patvirtinančius 

dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro 

kiekį bei kainą ir teikia šiuos duomenis Komisijai Tarybai;“. 

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos 

gamintojai per energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemą teikia duomenis energijos 

išteklių biržos operatoriui apie tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus (sandorio šalis, sudarymo 

datą, biokuro rūšis, atitiktį tvarumo ir  išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
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sumažėjimo kriterijams patvirtinančius dokumentus ir duomenis, sandorio galiojimo 

laikotarpį) ir šių susitarimų pagrindu įsigytą biokuro kiekį bei kainą.“ 

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Energijos išteklių biržoje gali būti prekiaujama visų rūšių biokuru, atitinkančiu tvarumo 

kriterijus, technologinius, aplinkosaugos reikalavimus ir kokybės standartus, nustatytus 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, ir (ar) 

atitinkančiu tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijus pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką tarptautinę schemą ir 

(ar) savanorišką nacionalinę schemą. Centralizuotos prekybos atskirų rūšių biokuru ypatumai 

nustatomi Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėse.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

Aplinkos apsaugos komitetas 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1364 

 

2022-04-13  Nr. 107-P-12 

Vilnius  

 

2015. Komiteto posėdyje dalyvavo:  komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Linas Jonauskas, 

Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus, A.Vyšniauskas (pavaduojantis Agnę Bilotaitę). 

Komiteto biuras:  vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė. 

Kviestieji asmenys: Energetikos ministerijos viceministrė Inga Žilienė,; Energetikos konkurencingumo grupės vadovas Karolis Švaikauskas, patarėjas Vilmantas Markevičius, UAB 

BALTPOOL, generalinis direktorius Andrius Smaliukas, Asociacijos LITBIOMA, direktorė Vilma Baturo, sertifikavimo sistemų koordinatorė Agnė Babelytė, teisininkas Dainius 

Mikolaitis, Žaliosios politikos instituto direktorius Remigijus Lapinskas 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai): 

Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti 
 

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę 
str. str. d. p. 

1.  Seimo kanceliarijos  

Teisės departamentas 

2022-03-08 

      Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės 

technikos taisyklėms, pastabų neturime. 

Pritarti  

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta. 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta. 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta. 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:  

Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str

. 
str. d. p. 

1. Ekonomikos komitetas     Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms. Pritarti  
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Eil. 

Nr. 
Pasiūlymo teikėjas, data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str
. 

str. d. p. 

2022-03-23 

2. Energetikos ir darnios 

plėtros komisija 2022-

03-30 

    Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIVP-1364 ir 

Komisijos išvadoms. 

Pritarti  

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:  

7.1. Sprendimas: Pritarti Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. 

7.2.Pasiūlymai: 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b

o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. str. d. p. 

1. Aplinkos apsaugos 

komitetas 

2022-04-13 

5  

 

 

  Argumentai: Siūloma pavėlinti įstatymo įsigaliojimo datą 

Pasiūlymas: 

„5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2023 m. sausio gegužės 1 d.“ 

Pritarti   

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu. 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Justinas Urbanavičius. 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta. 

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas projektas Nr. XIIIP-1364 (2), jo lyginamasis variantas. 

 

Komiteto pirmininkė        Aistė Gedvilienė 

 

 

 
Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Liucija Matusevičiūtė  
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IS-947/672-II-4 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA 

 

Kodas 124111348, T. Vrublevskio g. 6, LT-01143 Vilnius,  tel. (8 5) 261 6063,  faksas  (8 5) 261 5366, 

el. p. bendras@lsa.lt,  atsisk. sąsk. LT287044060001377867 AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

 

 

LR Energetikos ministerijai                      2022-04-19  Nr. (6)-SD-252 

                      Į 2022-03-31  Nr. 3-479 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 17 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO 

IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 

„Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą 

(toliau – Projektas) ir teikia šias pastabas bei siūlymus: 

1. Projekto 1 punkto redakcijoje „20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo 

tinklų turi būti nepriklausomosios, tačiau šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos tiekimo tinklų 

ir vartotojų sistemos techninius ir ekonominius parametrus, gali priimti sprendimą, kad 

vartotojų sistemos būtų priklausomosios.“ Yra siūloma imperatyvi nuostata „turi būti“, o 

toliau dėstoma apie išimtį. Tokiu atveju ši nuostata suprantama kaip rekomendacinio 

pobūdžio, todėl siūlome ją keisti į sąvoką „turėtų būti“, taip pateikta lydraštyje. 

2. Projekte, kalbant apie temperatūrą, turėtų būti naudotinos sąvokos žemesnė/aukštesnė, o ne 

mažesnė/didesnė (kaip pvz. Projekto 3 punkto redakcijoje). 

3. Projekto 5 punkto redakcijoje „208. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę 

kanalizaciją turi būti įrengtas drenažinis siurblys arba ir numatyta vieta jam įrengti.“ 

Siūlomas privalomas reikalavimas įrengti drenažinį siurblį ir numatyti vietą jo įrengimui, 

eliminuojant pasirinkimo teisę (arba siurblio įrengimas, arba nurodyta įrengimo vieta). Jeigu 

Projekte lieka privaloma nuostata įrengti drenažinį siurblį, savivaldybės siūlo panaikinti 

siūlymą „numatyti vietą jam įrengti“. 

 

 

 

 

 

Direktorė      Roma Žakaitienė 

 

 

 

 

A.Kazlauskienė, tel. 8 618 58715, el. p. agne.kazlauskiene@lsa.lt 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/33636250bfe511ec9f0095b4d96fd400
mailto:agne.kazlauskiene@lsa.lt
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TN: tn  
 

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO  

17 D. ĮSAKYMO NR. 1-160 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ 

ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr.  

Vilnius 
 

P a k e i č i u  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir 

šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“: 

2015. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Vartotojų sistemos pagal jungimą prie šilumos tiekimo tinklų gali turi būti priklausomosios ir 

nepriklausomosios, tačiau šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos tiekimo tinklų ir vartotojų sistemos 

techninius ir ekonominius parametrus, gali priimti sprendimą, kad vartotojų sistemos būtų 

priklausomosios. “ 

2. Pripažįstu 21 punktą netekusiu galios. 
21. Vartotojų sistemos turi būti nepriklausomosios, jeigu jų veikimo zonoje yra tokios sąlygos: 

21.1. jeigu to reikia šilumos tiekimo tinklų hidrauliniam režimui (per didelis arba per mažas statinis 

slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose cirkuliuojančio vandens ir 
kt.); 

21.2. kai šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose. 

3. Pakeičiu 45.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„45.1. esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 65 °C, kai ruošiamas karštas 
vanduo; kitais atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens pamaišymo 

elevatoriumi arba siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį;  esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai, kad 

būtų užtikrinama galimybė šilumos punktuose paruošti ne mažesnės kaip 52°C temperatūros karštą 

vandenį, jei yra karšto vandens tiekimo apkrova ir šilumos tiekėjui, vadovaujantis teisės aktais 

nustatytu periodiškumu ir užtikrinamas sąlygų  atlikti legioneliozės prevencijas sudarymas, kitais 

atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens pamaišymo elevatoriumi arba 

siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį parenkama atsižvelgiant į  šilumos tiekėjo išduotas 

prijungimo sąlygas prisijungimo taške.“ 

2015. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip: 
„199. Kai vartotojo sistemos yra nepriklausomosios, o Jeigu slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir 

grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 Mpa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių. Slėgio 

perkryčio reguliatoriai gali būti montuojami šilumos punktuose ir esant mažesniam įvado slėgių 

skirtumui (0,15 Mpa), jeigu tai būtina šilumos tinklų hidrauliniams režimams užtikrinti. Kai vartotojo 

sistemos yra nepriklausomosios, jose, grąžinimo vamzdynuose tarp šilumokaičio ir pirmosios sklendės turi 

būti įrengti išsiplėtimo indai. Išsiplėtimo indą jungiančiame vamzdyje neturi būti jokios atjungimo 
armatūros, išskyrus specialią rakinamą atjungimo armatūrą.“ 

2015. Pakeičiu 208 punktą ir jį išdėstau taip: 

„208. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti įrengtas drenažinis 
siurblys arba ir numatyta vieta jam įrengti.“ 

6. Pakeičiu 223 punktą ir jį išdėstau taip: 

„223. Rekomenduojamos projektinės Projektinės termofikacinio vandens temperatūros šilumos 
punkte:“ 

7. Pakeičiu 223.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„223.3. šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba 

rekonstruojant esamų namų šildymo sistemas –80 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos 60 °C (esant 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/274cc030b0c511ecaf79c2120caf5094?jfwid=spnhj5gcw
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projektinei išorės temperatūrai) parenkama, atsižvelgiant į  šilumos tiekėjo išduotas prijungimo sąlygas 

prisijungimo taške;“ 
8. Papildau 2351 punktu: 

„235
1
. Temperatūros reguliavimo vožtuvui turi būti užtikrintas pastovus slėgio perkrytis 

visame jo darbo diapazone. Temperatūros reguliavimo vožtuvui užsidarius, jį veikiantis slėgio 

perkrytis negali padidėti daugiau kaip du kartus, lyginant su projektine verte.“ 

 

 

 
Energetikos ministras    
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IS-947/672-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2022-04-19 

                 

Nr. 3-610 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO 

NR. 765 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO PROJEKTO TEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 

765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ 

pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

 Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. priimto Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo (toliau – Šilumos ūkio įstatymas) nuostatas. 

Teikiame apibendrintą informaciją apie Nutarimo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu pagal galiojančio Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 

dalies nuostatas Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti 

Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 

„Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymą“ 1.8 papunkčiu Energetikos ministerija įgaliota tvirtinti Kompensacijų 

už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką. Pagal Kompensacijos už rezervinę 

galią nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už 

rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“ įsakymu (toliau – 

Metodika), apskaičiuojama su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų 

kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2022 m. kovo 24 d. priėmus Šilumos ūkio 

įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio pakeitimus, kurie reglamentuoja 

kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo taikymą nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojams, pirmiau minėtų nuostatų buvo atsisakyta.  

Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 17 straipsnio nuostatomis 

nustatyta, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi 

aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo 

paslaugą šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama 

pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką ir taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3e85c130bfe211ec9f0095b4d96fd400
mailto:info@enmin.lt
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teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai.  

 

II. Siūlomos 

priemonės 

Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo 

Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymą“ 1.8 papunkčiu suteiktus įgaliojimus Energetikos ministerijai 

tvirtinti Kompensacijų už rezervinę galią apskaičiavimo metodiką pripažinti 

netekusiais galios. 
Nutarimo projektu atlikti kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai. 

Siūloma nustatyti, kad Nutarimo projekte dėstomos nuostatos įsigaliotų 

iki Šilumos ūkio įstatymo atitinkamų nuostatų įsigaliojimo, t. y. 2022 m. 

gegužės 31 d. 

III. Priemonių 

kaštai 

         Nutarimo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.  
IV. Nauda 

visuomenei 

         Teisės aktas atitiks aukštesnės galios teisės akto – Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas.  

Priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Kartu su Nutarimo projektu iki 2022 m. gegužės 31 d. turėtų būti pripažintas netekusiu 

galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-228 „Dėl 

kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“.  

Nutarimo projektas neįgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir 

Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programos nuostatų, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Nutarimo projektas buvo teikiamas suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms 

išvadoms gauti ir skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). Suinteresuotos institucijos, pateikusios išvadas, pastabų ir pasiūlymų dėl 

Nutarimo projekto neturėjo.  

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

3. Suinteresuotų institucijų išvados, 4 lapai. 

 

Energetikos ministras    Dainius Kreivys 

 

 

V. Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 765 

„DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS 

ŪKIO ĮSTATYMĄ“ 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-947/672-II-5-1 priedas 2022-04-25.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3e85c130bfe211ec9f0095b4d96fd400
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IS-947/672-II-6 priedas 

 

LŠTA INFO. 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 

2015. 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.“ 
2015. 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.“ 

2015. 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.“ 

2015. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, 

antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį 

metams. 
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 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: 

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: 
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„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 

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. 
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 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; 

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; 
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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 

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, 
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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:  

2015. 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: 

„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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

2015. 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. 

 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 
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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 

veikla susijusius mokslinius tyrimus. Dalyvauti nustatant šilumos bazinį pajamų lygį 

kviečiamos šilumos vartotojų teises ginančios organizacijos. 

8. Savivaldybių tarybos nustato: 
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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 

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, 
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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 ½ akcijų nuosavybės teise priklauso 

vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos 

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

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

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

lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 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 ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris 

tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias 

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

metodiką ir suderinęs su Taryba. 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 

šilumos pajamų lygis, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito 

šilumos kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 
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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 

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 
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„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) 

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, 

Neatsižvelgta 

Apibrėžta 32 str. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinama 

VERT tvirtinamoje 

Šilumos kainų 

nustatymo metodikoje 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

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 

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 

 

Neatsižvelgta 

Apibrėžta 32 str. 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Perskaičiavimas, 

koregavimas nustatytas 

32 str. 

 

 

Neatsižvelgta  

Siekiama, kad visam 
energetikos sektoriui 

būtų nustatomas 

vienodas 5 metų 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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.“ 

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 

galia gali būti projektinė, sutartinė, maksimali panaudota per tam tikrą laikotarpį ar pan.   

 

Neatsižvelgta 

Vertinant vartotojo, 

kaip silpnosios pusės 

padėtį, nustatyti 

mokėjimus už 

vartotojui reikalingą 
nominalią galią, gali 

sukelti vartotojams 

papildomus rūpesčius, 

nes vartotojas turės 

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 

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 

Neatsižvelgta 

 Nėra aiškus tokio 

reglamentavimo 

problemos sprendimas 
ir poveikis šilumos 

vartotojams, o taip pat 

papildoma 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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.“ 

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.“ 

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 

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.“ 

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. 

 

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.“ 

 

Neatsižvelgta 

Informacijos viešumas 

turi būti nustatytas 

įstatymo lygmenyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Informacijos viešumas 

turi būti nustatytas 

įstatymo lygmenyje. 

 

 

Neatsižvelgta 

Koks tikslas skelbti 

prognozuojamas kainas 

tai būtų perteklinė ir 

galimai klaidinanti 

informacija. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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.“ 

 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 

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 

 

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  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

 

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. 

 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 

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: 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), 

perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir 

(ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą 

vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams 

bei apskaitos sąnaudomis. Minėtoms 

sąnaudoms taikomos veiklos efektyvumo 

užduotys, nustatytos vadovaujantis Tarybos 

patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. 

Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, 

nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos 

ir (ar)  karšto vandens kainas. Į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos 

jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus 

šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto 

vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų 

prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos 

skaičiuojant šilumos kainas Tarybos 

patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainą įtraukiant šilumos tiekėjo būtinąsias 

pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi 

Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės 

dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos 

išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, 

kaina neribojama. Kitoms biokuro rūšims, 

kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo 

nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir 

(ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas 

nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į 

šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas 

pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią 

„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 

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 ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo 

skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, teikia bendrai vieną šilumos 

pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos metinį pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. 

Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 

7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o 
savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. Šilumos tiekėjo, kurio ½ 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.“  

 

 

 

 

konkretaus apibrėžimo 

todėl gali sukelti 

neaiškumų ir 

interpretacijų. 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas 

kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų 

biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių 

priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir 

(ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti 

reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos pajamų lygis ir šilumos 

kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali 

būti diferencijuojami pagal šilumos tiekimo 

sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, 

šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų 

kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo 

sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis 

subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra 

draudžiamas. Sprendimas dėl šilumos kainų 

diferencijavimo turi būti suderintas su 

savivaldybės taryba ar šio straipsnio 19 dalyje 

numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta 

tvarka. 

6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

šilumos bazinį pajamų lygį 5 metams nustato 

Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – 

savivaldybės institucija. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos 

kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio 

pajamų lygio (arba iki šiuo metu šilumos 

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. 

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 

 

 

Neatsižvelgta 

„gali būti taikomos“ 

yra platesnio turinio ir 

sudarytų prielaidas 

nepagrįstoms 

interpretacijoms. 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

bazinės kainos galiojimo pabaigos) teikia 

Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos 

bazinio pajamų lygio projektą. Savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai pagrįstas pastabas dėl šilumos 

bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, 

išnagrinėjusi pateiktą šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą ir savivaldybės institucijos 

pastabas arba per 30 darbo dienų jų negavusi, 

nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos 

kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.  

8. Taryba, nustatydama šilumos bazinį 

pajamų lygį, skatina šilumos tiekėjus 

trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti 

šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo 

saugumą, inovacijas ir atlikti susijusius 

mokslinius tyrimus. Šilumos tiekimo įmonių 

pelnas yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, 

o po to reinvestuojamas, jei finansinio 

pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad 

pelnas yra mažesnis, nei žemutinė Tarybos 

nustatyta finansinio pajėgumo reikšmė. Šilumos 

bazinio pajamų lygio galiojimo laikotarpiu 

šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi su 

vartotojais dėl šilumos gamybos, tiekimo ir 

vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda. 

9. Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus 

ir su savivaldybės taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus 

šilumos tiekimo infrastruktūros remonto 

planus.  

10. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu 

šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą 

šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 

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 

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.  

 

 

pagrindimo dėl 

daugianarės kainos 

taikymo būtinumo ir 

ekonominės naudos 

šilumos vartotojui. 

 

 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

pajamų lygio galiojimo metais, Tarybai 

nustačius šilumos bazinį pajamų lygį, 

savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 darbo 

dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį 

pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio 

galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba 

per nurodytą terminą nenustato šilumos 

metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos 

bazinio pajamų lygio galiojimo metams, Taryba 

vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų 

lygį; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų 

nustatymo metodika, šilumos bazinį pajamų 

lygį ir kasmet koreguojamus šilumos metinius 

pajamų lygius, šilumos tiekėjui, 

realizuojančiam mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus. 

11. Šilumos bazinį pajamų lygį kasmet 

koreguoja šilumos tiekėjas, vadovaudamasis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. 

Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį 

(šilumos metinį pajamų lygį), vadovaudamasi 

Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato 

savivaldybės taryba. 

12. Šilumos bazinio pajamų lygio 

koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai 

planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, 

nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų 

įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų 

lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos 

atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo 

vertinimo metu nustatomas mažėjantis šilumos 

tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei 

leistina investicijų grąža. Taryba kasmet gali 

atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos 

metinių pajamų lygių patikrinimą, siekdama 

įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal 

dalyvauti nustatant 

šilumos kainas 

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  

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 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

Savivaldybės tarybai nepašalinus nurodytų 

pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos 

metinio pajamų lygio, Taryba įgyja teisę 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį 

pajamų lygį. 

15. Šilumos tiekėjas nustatytą šilumos 

bazinį pajamų lygį ir šilumos metinius 

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius 

skelbia savo interneto svetainėje. 

16. Savivaldybės tarybos nustatytas 

šilumos metinis pajamų lygis galioja ne ilgiau 

kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos 

metiniai pajamų lygiai galioja, kol pašalinami 

Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka 

nagrinėja Taryba. Tarybos sprendimai, priimti 

išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio, įsigalioja ir yra 

privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 

30 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo dėl 

ginčo priėmimo nepareiškia skundo Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjo, 

realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos 

per metus, skundus dėl savivaldybės tarybos 

nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.  Skundas dėl savivaldybės 

tarybos sprendimo, nustatančio šilumos bazinio 

pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį 

šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 

25 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas 

per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo 

dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau 

kaip 25 GWh šilumos per metus, kreipimasis į 

Tarybą neatima jo teisės kreiptis į teismą. Šioje 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

dalyje nurodyti skundai nagrinėjami pagal 

Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio 

nagrinėjimo taisykles. Tarybos sprendimai, 

priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, yra 

rekomendaciniai. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio 

daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise 

priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir 

kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias 

šilumos tiekimo sistemas, teikia  bendrai vieną 

šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, 

šilumos metinį pajamų lygį  nustato šilumos 

tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, 

apskaičiavęs jį pagal Šilumos kainų nustatymo 

metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos 

metinius pajamų lygius mutatis mutandis 

taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse 

numatyta šilumos metinio pajamų lygio 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos 

šioje procedūroje nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 

numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį 

įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. 

Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį 

pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio 

straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse 

numatyta šilumos pajamų lygio nustatymo 

procedūra, o savivaldybių tarybos šioje 

procedūroje nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto 

vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai 

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. 

Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės 

institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų 

suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės 

institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų 

negavusi, nustato karšto vandens kainos 

dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto 

vandens tiekėjams karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. 

Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar 

kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą 

vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato 

karšto vandens kainų dedamąsias įmonės 

įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas 

pagal Karšto vandens kainų nustatymo 

metodiką ir suderinęs su Taryba.  

21. Konkurenciniams šilumos 

vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, 

kuris turi padengti šilumos gamybos ir 

individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos 

pajamų lygį nustato šilumos tiekėjas, 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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

tarifų nustatymo metodika, ne trumpesniam 

kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų 

laikotarpiui nustato daugiabučių namų šildymo 

ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) maksimalius tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas gali priimti 

sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau 

nei kas mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja, ar 

šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir 

taiko šilumos ir karšto vandens kainas, 

nustačiusios pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl 

sankcijų taikymo.“ 

 18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų 

Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės 

kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba jos Tarybos nustatyta tvarka. 

Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos 

tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh 

šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos 

su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų 

skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų 

derinant investicinius planus ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
 

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.“ 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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, 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos 

įrenginiai, tenkinant šilumos vartotojų poreikius 

mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio 

aplinkai.“ 

vadovėliuose, įstatyme 

nurodyti visus šilumos 

gamybos įrenginio 

parametrus nėra 

tikslinga.  

Būtinosios pagrįstos 

sąnaudos turėtų  būti 

suprantamos, kaip 

visos sąnaudos, ne tik 
šilumos tiekėjo. 

 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 

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 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 

skatinti švarių 

energijos išteklių 

naudojimą 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 
skatinti švarių 

energijos išteklių 

naudojimą 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Savivaldybės turėtų 

skatinti švarių 

energijos išteklių 

naudojimą 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo ir 

urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų 

aukštingumas, užstatymo specifika), taip pat kitais 

kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio 

neutralumo principo, ir Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme 

nurodytu energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio 

specialiajame plane nustatomos esamos ir 
planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir 

pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl 

kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių 

energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų 

patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos 

poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina 

įvertinti techninių sprendinių ekonominį 

efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo 

galimybes ir palyginti juos su energijos 

efektyvumo didinimo priemonėmis, 

mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. 
 4. Rengiant savivaldybės šilumos 

ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje 

esančios šilumos, elektros, dujų tiekimo įmonės ir 

kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos 

vartotojų teises ginančios organizacijos. Rengiant 

ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, 

negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti 

norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. 

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 

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, 

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  

gamybos ir perdavimo technologijų raidą, 

konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų 

tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus 

reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji 

planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 

mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo 

ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko 

šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti 
šilumos ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu 

galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar 

teritorijų planavimo dokumentai neatitinka šilumos 

ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų 

planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek 

neprieštarauja šioms priemonėms.“  

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 

nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos 

šilumos tiekimo sistemų reikalingam 

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.“ 

  
Šio straipsnio 3 punktą išdėstyti taip: „Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų 

 

 

Neatsižvelgta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos 

ūkio plėtros plane nurodoma: 

1)  šilumos tiekimo sistemos plėtros ir 

modernizavimo planas, plėtros perspektyvinės 

zonos; 

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos 

planuojamos investicijos, finansavimo šaltiniai;  

3) energijos išteklių poreikių 

prognozės; 

4) naujų šilumos gamybos įrenginių 

poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta 

ir data), laikantis technologinio neutralumo 

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos 

suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

6) šilumos tiekimo įmonės paslaugų 

plėtra ir paslaugų kokybės gerinimo planas; 

7) veiksmingos priemonės energijos 

nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo 

patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

8) perspektyvinė šilumos tiekimo 

sistemos plėtros analizė, galimybės pereiti prie 

ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  

9) galimi atsinaujinančių energijos 

išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo 

šaltiniai ir integravimo būdai ir priemonės 

šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, 

planuojamas ilgalaikėje perspektyvoje.  

3. Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami 

su jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje 

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų 

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 

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 

 

 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad 

informacijos 

atnaujinimas kas 4 

metus teikiant 

lankstumo paslaugas 

sudarytų sąlygas 
realiau vertinti esamą 

situaciją. 

 

 

Neatsižvelgta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Manytina, kad 

Įstatymo nuostatomis 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

operatoriumi, kas 4 metus privalo įvertinti 

galimybę panaudoti centralizuoto šilumos ir 

(ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant 

lankstumo paslaugas, kai tam panaudojamas 

paklausos valdymas, perteklinės elektros 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių 

energijos kaupimas, taip pat įvertinti, ar 

naudotis nustatytomis galimybėmis būtų našiau 

ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja 

teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

operatoriams. Šilumos tiekėjai vertinimo 

rezultatus pateikia ir (ar) panaudoja rengdami 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

planą. 

4. Rengdamas dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, šilumos 

tiekėjas daro pagrįstas prielaidas apie šilumos 

gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

5. Šilumos tiekėjų investiciniai planai 

derinami šilumos tiekimo įmonės valdyboje ir 

su savivaldybės administracijos direktoriumi. 

6. Savivaldybės administracija dėl 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar 

potencialiais šilumos tiekimo sistemos 

naudotojais ir paskelbia savivaldybės interneto 

svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

7. Savivaldybės administracija 

išnagrinėja, ar dešimties metų laikotarpio 

šilumos ūkio plėtros plane įvertinti investavimo 

poreikiai, kurie buvo nustatyti viešo 

konsultavimosi metu. Savivaldybės 

administracijos prašymu šilumos tiekėjas 

privalo iš dalies pakeisti savo dešimties metų 

laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, jeigu 

jame neatsižvelgta į savivaldybės nurodytus 

investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti 

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 

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 

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  

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.“ 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Manytina, kad šilumos 

ūkio inovacijos vystosi 

sparčiais tempais, todėl 

dažnesnis kas 3 metus 

investicinių planų 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

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. 

 

Atsižvelgta iš dalies  

atsisakyta 82 straipsnio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies  

atsisakyta 82 straipsnio 

 

 

 

 

 

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 

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 

Neatsižvelgta 

Sąvokos apibrėžtis 

atitinka   EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 
DIREKTYVA (ES) 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

šilumos tiekimo sistemą, nenaudojama pasklistų 

ore arba vandenyje. 

 

„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 

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. 

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,  

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 

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) 

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  

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 

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.“ 

 

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“ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Sąvoka nenumato, 

neatitinka 

 

Neatsižvelgta 

Tai ne šio Įstatymo, o 

poįstatyminių teisės 

aktų dalykas 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

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 

 

 

 

 

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. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis 

sąnaudomis.“ 

 

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 

VERT- pagrįsti kodėl 5 metai? Siūlo nustatyti valstybės paramos procentinį dydį. 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Nustatyta, jeigu 

panaudota parama 

nesiekia 10 proc. turto 
vertės, yra 

nereikšminga,  

netaikomas 

reguliavimas. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, 

Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

atsinaujinančių energijos išteklių pažangos 

uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar 

savivaldybės dotacija ar subsidija. Šiuo atveju 

nepriklausomiems šilumos gamintojams 

privaloma šilumos gamybos kainodara šio 

įstatymo nustatyta tvarka taikoma 5 metus po 

projekto finansavimo pabaigos ir šilumos 

bazinio pajamų lygio nustatymo.“  

 

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 

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 

2015. 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 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. 

Neatsižvelgta 

siūlomu atveju galimai 

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. 

 

Neatsižvelgta 

šilumos tiekėjų veikla 

visais atvejais turėtų 

būti reguliuojama 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

Formuluotė papildyta 

reikalavimu dėl 

tinkamų techninių 

sąlygų būtinybės ir 

jeigu yra pastato 

parengties šildymo 

sezonui aktas. 

Konkrečios 

temperatūros 

nustatymas sukelia 
daug ginčų. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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.“ 

 

 

 

 

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 

2015. 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 

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 

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 

Neatsižvelgta 

Įstatymo projektu 

nesiekiama riboti 

konkurencijos ir 
uždrausti bendrijoms 

vykdyti priežiūros 

veiklą. Pažymėtina, 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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, jeigu šie nepriima 

sprendimo, bendrojo naudojimo 

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 

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, 

 

 

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  

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 

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 

(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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

reguliuojama veikla arba perduoti 

jiems šią teisę pagal sutartį, arba 

kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai 

pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali 

pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš 

subjektų, turinčių atitinkamą 

kompetenciją, technines priemones ir 
gebėjimus. Daugiabučio namo 

savininkų bendrija ir (ar) bendrojo 

naudojimo objektų administratorius 

gali būti pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjai ar tretieji 

asmenys turi organizuoti ir (ar) 

atlikti jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų 

įrenginių remonto darbus, už 

kuriuos nėra atsakingas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir 

kurie nėra įtraukti į šildymo ir 

karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 

 

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: 

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 

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 

Neatsižvelgta 

Formuluotė 

pakoreguota pagal 

Teisingumo 

ministerijos ir VERT 

pastabas 
 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

efektyvumo didinimui užtikrinti pagrįstumą ir 

vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių 

nevykdymą pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali 

taikyti Tarybos nustatytas sankcijas 

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.  

 

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. 

 

 

 2015. 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 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 

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 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta, kad Tarybos 

įpareigojimų vykdymui 

turi būti gautas 

gyventojų pritarimas 

dėl reikalingų veiksmų 

atlikimo ir 

finansavimo. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

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 

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, 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

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.“ 

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 

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 

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  

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 

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 

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 tvarka29. 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 

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 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta dėl nuostatos 

šilumos tiekėjui 

informuoti Tarybą. 
Galimybės vartotojams 

reguliuoti šilumos 

suvartojimą pastate 

neapsiriboja vien 

automatiniais šilumos 

punktais 

 

 

 

 

 

 
29 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  

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.“ 

 

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 

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 

 

 

 

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  

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Papildyta 2 dalies 
nuostata dėl Tarybos 

informavimo. 

Įstatymo 20 str. 5 

dalyje jau yra 

numatyta, kad 

daugiabučio namo 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

šildymo ir karšto 

vandens sistemų 

tikrinimų dėl jų 

atitikties nustatytiems 

reikalavimams tvarką ir 

formą nustato Taryba 

 

APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU REGLAMENTAVIMAS 

 2015. 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 

 2015. 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 

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 

Neatsižvelgta 

Šiuo teisiniu 

reguliavimu 

nenumatoma nustatyti 
papildomo tarpininko 

karšto vandens veiklai 

vykdyti. 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios 

nuosavybės teise šio įstatymo 24 straipsnio 2 

dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens 

tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos 

punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise 

priklauso daugiabučio namo savininkams, 

Vartotojai vartotojai daugiabučiuose namuose gali 
Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba 

karšto vandens tiekėją. Ir sudaryti su juo karšto 

vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas 

karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo 

suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius 

apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai 

karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš 

šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam 

vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo 

vandens tiekėjo, vartotojai su atitinkamais 

tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui 

ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar 

kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio 

namo Nupirkto nupirkto geriamojo vandens 

kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos 

prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto 

pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, 

rodmenis. Geriamojo vandens tiekimo, 

apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymu. Nupirktos šilumos 

ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos 

ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto 

vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos 

prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, 

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. 

2015) pakartoju kas jau buvo sakyta: 

https://www.delfi.lt/video/laidos/piniginiai-reikalai/piniginiai-reikalai-saskaitos-uz-sildyma-

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 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Šiuo teisiniu 

reguliavimu 

nenumatoma nustatyti 

papildomo tarpininko 
karšto vandens veiklai 

vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgta iš dalies 

Šis straipsnis 

reglamentuoja visų 

daugiabučiuose 

namuose butų ir kitų 

https://www.delfi.lt/video/laidos/piniginiai-reikalai/piniginiai-reikalai-saskaitos-uz-sildyma-tustina-kisenes-ko-laukti-kitais-menesiais.d?id=89215369#cxrecs_s
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  

– 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.“ 

 

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.  

2015. Siūlymas: Verta pagalvoti apie negyvenamųjų patalpų savininkų 

nesinaudojančių Karštu vandeniu ir patalpų šildymu sprendimą, kuris jiems 

nėra aktualus, 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 

patalpų savininkų 

teises ir pareigas, todėl 

išskirti 

negyvenamąsias 

patalpas nėra tikslinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 
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 kiekis30“, 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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
30 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.“ 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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) nuostatomis31 (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 

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 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

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 

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  

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, 

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 

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 

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  

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, 
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 
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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 

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 
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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 priede32, 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 

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“33. Jame, be kita ko, tikslinga įvertinti alternatyvą 

atsisakyti šilumos kainos ribos, siejamos su palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis. 

 

Komentaras 

Atsisakyta Šilumos 

ūkio įstatymo 101 str. 3 

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 

Neatsižvelgta 

Tai ne šio įstatymo 

dalykas, o 

poįstatyminis teisės 

aktas 

 
32 Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9f575944-a544-4a78-aa6f-

e1a39cfa9e4e  
33 Prieiga per internetą: https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf 

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://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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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 

(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 
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tiekėjai patys skelbia „garantijas (sertifikatus)“, patvirtinančias šilumos energijos kilmę. 

Pavyzdžiui, AB „Kauno energija“ internetinėje svetainėje skelbiama informacija34, 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. 

  NŠG 

2015. 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 

Neatsižvelgta 

Nepateiktas konkretus 

pasiūlymo turinys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
34 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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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). 
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 

 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Nepateiktas konkretus 
pasiūlymo turinys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Galiojančios  Įstatymo 

nuostatos tokių 

ribojimų nenustato. 

 
 

 

Neatsižvelgta 

Tai yra šilumos 

gamybos ir tiekimo 

technologinio proceso 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

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. 

 

2015. 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 

techninis 

reglamentavimas ir 

neturėtų būti 

reglamentuotina 

įstatymo nuostatomis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neatsižvelgta 

Šiuo įstatymo projektu 

nėra sprendžiamas 

vėsumos 

reglamentavimo 

klausimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

120 

 

Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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 

šildymo būdus. 

 

 

 

Neatsižvelgta 

Tai turi būti 

sprendžiama Teritorijų 

planavimo dokumentų 

kontekste, tai ne šio 

įstatymo dalykas. 
 

  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” 

Neatsižvelgta 

 

Tai subjektų 
sutartiniais pagrindais 

turėtų būti 

sprendžiamas 

klausimas ir neturėtų 

būti šio įstatymo 

dalykas 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

#  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.“ 

  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 

Neatsižvelgta 

 šilumos punkto 

nuosavybės 

reguliavimas buvo 

nukreiptas į ateitį ir 
nustatyta bendra 

taisyklė, pagal kurią 

šilumos punktas 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

patalpų savininkai).“ 

 

 

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 

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.“ 

Neatsižvelgta 

Konkurencija turėtų 

būti užtikrinama 
mažiausiomis 

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 

Neatsižvelgta 

Tai turėtų būti 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

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. 

sprendžiama sutartiniu 

pagrindu, nes tai ne 

įstatyminio 

reguliavimo dalykas. 

 

  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 

Neatsižvelgta 

Toks reglamentavimas 

galimai sukeltų 

nepamatuotą 

apsunkinimą šilumos 
vartotojams, kurie 
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Nr. Įstatymo projekto nuostatos  Gautos pastabos ir (ar) pasiūlymai 

Komentarai apie 

nepriimtas pastabas ir 

(ar) pasiūlymus  

vartotojams neturi galimybės 

naudotis 

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 

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. 

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  

 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-947/672-II-7 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 

 

Institucijoms pagal sąrašą 

 

 2022-02-21 

                 

Nr. 3-624 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 18 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu 

Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – įsakymo projektas)  išvadoms gauti. 

Įsakymo projekto tikslas – vadovaujantis sistemiškumo principu, siekiant teisės aktų 

suderinamumo, teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo, panaikinti esamo teisinio reguliavimo 

spragas.  

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įsakymo projekte sprendžiamas problemas, siūlomas 

problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu esamame teisiniame reguliavime nustatytas skirtingas 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų 

taikymas, diferencijuojant juos pagal daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemas  

 (toliau – sistemos): 

1. sistemoms suprojektuotoms po 2003 m. liepos 1 d. (naujoms) 

2. sistemoms suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d. (senoms) 

3. suprojektuotoms iki 2003 m. liepos 1 d., jei senos sistemos yra 

rekonstruojamos ir (ar) atnaujinamos (modernizuojamos) pagal Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (rekonstruojamoms, 

atnaujinamoms, modernizuojamoms). 

Pagal šį skirtingoms šildymo sistemoms taikomą teisinį reguliavimą senas 

sistemas turintys daugiabučių namų gyventojai ir valdytojai nėra suinteresuoti 

vykdyti senos sistemos kokybiškos priežiūros ar pradėti atnaujinimo darbų, 

siekdami saugaus, patikimo ir efektyvaus šilumos sistemų eksploatavimo, 

mažindami suvartotos šilumos energijos kaštus. 

II. Siūlomos 

priemonės 

Įsakymo projekto nuostatoms siūloma aiškiai apibrėžti prievolę užtikrinti 

visų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų atitiktį 

privalomiesiems reikalavimams. Tai paskatins daugiabučių namų valdytojus ir 

gyventojus imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą ir 

maksimaliai efektyvų šildymo ir karšto vandens sistemų veikimą, suteiks 

valdytojams aiškų teisinį pagrindą, kuriuo vadovaudamiesi valdytojai galės 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b1fff790c16611ec9f0095b4d96fd400
mailto:info@enmin.lt
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inicijuoti šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo 

dokumentų parengimą; suteiks galimybę daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojams efektyviau ir kokybiškiau vykdyti savo veiklą 

atsižvelgiant į esamų sistemų parametrus, kas leis efektyviau naudoti šilumos 

energiją ir patirti mažesnius šilumos nuostolius. 

Esamų sistemų pertvarkymas, pagal privalomuosius reikalavimus 

pareikalaus laiko sąnaudų, todėl įsakymo įsigaliojimą siūlome nustatyti nuo 

2023 m. liepos mėnesio.    

III. Priemonių 

kaštai 

Įsakymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Įgyvendinus Įsakymo projekto nuostatas bus sudarytos visiems 

daugiabučiams namams vienodos sąlygos užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų 

šilumos sistemų eksploatavimą, mažinant suvartotos šilumos energijos kaštus. 

Priėmus Įsakymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įsakymo projekte siūlomiems pakeitimams įgyvendinti iki šio įsakymo įsigaliojimo kitų 

teisės aktų pakeisti nereikės.  

Įsakymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, Europos 

Sąjungos teisės reikalavimams ir Aštuonioliktosios Vyriausybės veiklos programai, neperkelia ir 

neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai.  

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas.  

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės 

sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Suinteresuotas institucijas prašome per 10 

darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus.  

Įsakymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

4. Įsakymo projektas, 2 lapai. 

5. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė   Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dzermeikiene, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt 

_______ 

 

mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
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TN: tn  

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 18 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m.   d. Nr. 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius 

reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų 

reikalavimų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d. 

 

Energetikos ministras    

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2022 m.  įsakymu Nr.  ) 

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (toliau – 

Privalomieji reikalavimai) nustatomi daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms  

(toliau – sistemos). 

2. Sistemos, gaunančios šilumą iš aprūpinimo šiluma sistemų, privalo atitikti Statybos 

techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

patvirtinimo“, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo 

tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Pastatų karšto vandens sistemų 

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. 1-196 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 

reikalavimus ir (ar) daugiabučių namų projektiniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus 

šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.  

3. Sistemose turi būti įrengti automatiniai šilumos punktai su galimybe reguliuoti šilumos 

suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato vidaus temperatūrų skirtumo. 

4. Sistemose turi būti įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, daugiabučiame name 

sunaudotos šilumos karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisai ir apskaitos prietaisai geriamojo 

vandens karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei daugiabučio namo kiekviename bute 

sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai. 

Apskaitos prietaisų rodmenys gali būtų nuskaitomi nuotoliniu būdu. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/525b1a91c16611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=spnhj8xix
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5. Sistemos privalo užtikrinti vienodą pastato vidaus patalpų temperatūrą visose šildomose 

pastato patalpose, jei nėra techninės galimybės vartotojams atskirai reguliuoti savo patalpų šildymo. 

6. Rekonstruojamos, atnaujinamos (modernizuojamos) sistemos turi atitikti Privalomųjų 

reikalavimų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

7. Rekonstruojamose, atnaujinamose (modernizuojamose) sistemose turi būti: 

7.1. automatinės hidraulinio balansavimo priemonės;  

7.2. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, atitinkantys Statybos techniniame 

reglamente STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nustatytus 

reikalavimus; 

7.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, daugiabučiame name sunaudotos šilumos 

karštam vandeniui ruošti apskaitos prietaisai ir  apskaitos prietaisai sunaudotam geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti kiekiui nustatyti bei atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai 

daugiabučio namo kiekviename bute sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti. 

___________________ 

 

EM įsakymo projektą DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. 

GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-348 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 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-947/672-II-7-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/525b1a91c16611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=spnhj8xix
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IS-947/672-II-8 priedas 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą  2022-04-21 Nr. R2-(ŠBK)-2421 

   

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta viena iš 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų – tvirtinti valstybės 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 

straipsnio 35 dalimi Taryba įpareigota patvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo metu 

galiojanti Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Tarybos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas). 

Atsižvelgdama į priimtus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, rinkos dalyvių 

pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguodama į reikšmingus energijos 

išteklių kainų pokyčius, Taryba parengė Metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuriame 

numatyti šie esminiai pakeitimai: 

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 24 d. priėmė Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo priedu įstatymą Nr. XIV-980 (toliau – Įstatymas). Įstatyme be kitų pakeitimų numatyta, 

kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus, turi užtikrinti, kad 

bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 proc. kuro sudarytų biokuras, kurio gamybai kaip žaliava 

naudojamos miško kirtimo liekanos. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas 

sąnaudas už kurą, privalo būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi šio įpareigojimo, o į šilumos 

ir (ar) karšto vandens kainą traukiamos sąnaudos ribojamos 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, 

kurią nustato Taryba. 

Atsižvelgiant į minėtas Įstatymo nuostatas Projektu keičiamas Metodikos 70.6 papunktis, 

numatant, kad nustatant praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtas sąnaudas kurui, 

įvertinama, ar šilumos tiekėjas laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme ir Šilumos ūkio įstatyme 

numatytų įpareigojimų, o neįvykdžius Šilumos ūkio įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro 

biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, į šilumos kainą 

įtraukiamos sąnaudos apribotos vidutine biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava 

naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina. Taip pat patikslintas Metodikos 81.4 papunktis 

numatant, kad biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 

liekanos, kaina nustatoma vadovaujantis Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašu. 

Pažymėtina, kad Projekte numatyta, jog Metodikos 70.6 papunkčio pakeitimas taikomas 

atliekant nuo 2023 m. sausio 1 d. šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir 

faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti skirtumo vertinimą. Siekiant tinkamai įgyvendinti 

šiuos pakeitimus, Projektu taip pat keičiami Metodikos 7, 11 ir 12 priedai. 



 

131 

2. Įvertinus 2022 m. vasario 3 d. gautą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) 

2022 m. vasario 2 d. raštą Nr. 16 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, kuriuo 

LŠTA pasiūlė Metodikos pakeitimus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją elektros energijos rinkoje 

ir augančias elektros energijos kainas, Projekte siūloma Metodiką papildyti 701 punktu, 

reglamentuojančiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms 

reikmėms įsigyti sąnaudų skirtumo įvertinimą šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų 

perskaičiavimo metu. Atsižvelgiant į siūlomą pakeitimą ir siekiant palengvinti vertinimui reikalingų 

duomenų pateikimą, Metodika papildyta 18 priedu. Projekte taip pat numatyta, kad elektros 

energijos technologinėms reikmėms įsigyti sąnaudų skirtumo vertinimas taikomas laikotarpiams 

nuo 2021 m., taip pat gali būti atliekamas šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų 

dedamųjų projektams, pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos. 

Atsižvelgiant į minėtą pakeitimą, patikslinti Metodikos 72.2.1 ir 72.2.2 papunkčiai, 

numatant, kad apskaičiuojant ūkio subjektui šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidariusių 

faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumą, be kita ko atsižvelgiama ir į 

atitinkamų mėnesių faktines elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo kainas. 

3. Projektu siūloma Metodiką papildyti 762 punktu leidžiančiu šilumos tiekėjui taikyti 

papildomą (pridėtinę) dedamąją. Tokiu būdu šilumos tiekėjui suteikiama galimybė sumažinti 

galutinę vartotojams taikomą šilumos kainą ne daugiau nei šilumos kainoje įvertinta investicijų 

grąža arba iš anksto grąžinti vartotojams papildomai gautas pajamas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir 

faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai, ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms 

įsigyti skirtumo, kurios būtų nustatytos artimiausio šilumos bazinių kainų nustatymo ar jų 

perskaičiavimo metu. 

Šilumos tiekėjui taip pat leidžiama taikyti galutinę šilumos kainą didinančią papildomą 

(pridėtinę) dedamąją, atsižvelgiant į nepadengtas sąnaudas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai 

patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai, ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti 

skirtumo, kurios būtų įvertintos artimiausio šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų 

perskaičiavimo metu. Tokiu būdu sudaroma galimybė šilumos tiekėjui subalansuoti piniginius 

srautus sparčiai augant energijos išteklių kainoms, taip pat dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių 

veiksnių reikšmingai pasikeitus šilumos gamybos poreikiui, pavyzdžiui, sustabdžius veiklą 

nepriklausomam šilumos gamintojui. 

Pažymėtina, kad šilumos tiekėjui nusprendus taikyti papildomą (pridėtinę) galutinę šilumos 

kainą mažinančią arba didinančią dedamąją, dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų 

sąnaudų kurui ir (ar) šilumai, ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo, 

šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) nustatymo ar perskaičiavimo metu būtų įvertintos taikant 

šią dedamąją vartotojams grąžintos papildomos pajamos ar vartotojų apmokėtos šilumos tiekėjo 

nepadengtos sąnaudos, o susidaręs skirtumas įvertintas nustatant kainų dedamąsias ateities 

laikotarpiams. Šilumos tiekėjui nusprendus taikyti papildomą (pridėtinę) galutinę šilumos kainą 

mažinančią dedamąją šilumos kainoje įvertintos investicijos grąžos sąskaita, dėl tokio sprendimo 

negautos pajamos nebus kompensuojamos. 

4. Atsižvelgiant į sparčiai augančią infliaciją ir siekiant subalansuoti ūkio subjektų 

piniginius srautus, pakeistas Metodikos 65.1 papunktis, reglamentuojantis kaip šilumos bazinės 

kainos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į efektyvumo (infliacijos) koeficiento 

įtaką. Projekte atsisakyta Metodikos 65.1 papunktyje nustatyto ribojimo, numatančio, kad 

skaičiavimuose taikomas infliacijos dydis negali viršyti 3 proc. Įvertinus tai, kad vadovaujantis 

Metodikos 65.6 papunkčiu šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos kasmet perskaičiuojamos 

dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų 

sąnaudų pokyčio, atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio 

pokytį ateinantiems kainos nustatymo metams, Projekte numatyta bazinės kainos pastoviąsias 

sąnaudas dėl efektyvumo (infliacijos) koeficiento perskaičiuoti nevertinant bazinėje kainoje 

nustatytų darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų 

sąnaudų. Šių pakeitimų įgyvendinimui Projektu taip pat keičiami Metodikos 8 ir 9 priedai. 
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5. Atsižvelgiant į planuojamus Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, 

patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimus35, kuriais numatyta įtvirtinti lankstesnį 

pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo modelį bei padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos 

įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybes, pakeisti Metodikos ir Nutarimo punktai 

reglamentuojantys vidutinės svertinės šilumos aukcione supirktos šilumos kainos apskaičiavimą. 

Projektu tikslinamas Nutarimo 2.1 papunktis bei Metodikos 55.1.2 ir 82.1 papunkčiai, numatant, 

kad vidutinė svertinė šilumos aukcione supirktos šilumos kaina, taikoma galutinės šilumos kainos 

skaičiavimuose, apskaičiuojam nevertinant šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio 

supirkimo supirkto šilumos kiekio, t. y. skaičiuojama taip pat, kaip pagal šiuo metu galiojančią 

Metodiką. Nepadengtos sąnaudos ar papildomai gautos pajamos, susidariusios superkant šilumą 

šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo, įvertinamos šilumos bazinių kainų 

dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, vadovaujantis Metodikos 70 punkto nuostatomis. 

6. Atsižvelgiant į aukščiau išvardytus pakeitimus, Projekte numatyti kiti techninio pobūdžio 

teisės akto pakeitimai. 

Projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto 

svetainėje www.vert.lt. Atskirai teisės aktas ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 

28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo savo 

pastabas bei pasiūlymus Projektui pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu 

(8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 

vedėja Eglė Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt, vyr. specialistas 

Dominykas Beleckas, mob. 8 690 69436, el. p. dominykas.beleckas@vert.lt ir Šilumos kainų ir 

investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas, 9 lapai, ir 

priedai Excel formatu; 

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 9 lapai, ir priedai Excel formatu. 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

D. Beleckas, tel. 8 690 69436, el. p. dominykas.beleckas@vert.lt 

A. Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt 

E. Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt 

________ 

 

Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 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-947/672-II-8-1 

priedas 2022-04-25.zip). 

 
35 Viešajai konsultacijai paskelbtas teisės aktas: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1fdb96d292ea11ec9e62f960e3ee1cb6 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b8c31462c1fa11ec9f0095b4d96fd400
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IS-947/672-II-9 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696, 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijai 

 

 2022-04 - 22   Nr. (26.1-11Mr)3-635  

  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PATEIKIMO 

IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į energetikos specialistų 

trūkumo problemą ir būtinybę didinti energetikos sektoriui itin svarbių studijų programų 

patrauklumą, parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir teikia jį išvadoms 

gauti. 

 

I. Sprendžiama 

problema 

Energetikos ministerijai vykdant projektą „Lietuvos energetikos srities 

inovacijų ekosistemos sukūrimas“ 2019–2020 m. buvo atlikta analizė36 ir prieita 

prie išvados, kad nuosekliai mažėjantis su energetika susijusių studijų krypčių ir 

jas besirenkančių studentų skaičius yra viena iš dviejų opiausių žmogiškųjų 

išteklių energetikos sektoriuje problemų. 

Šiuo metu energetikos specialistus ruošia keli universitetai ir kolegijos. 

Daugelyje šių mokslo įstaigų pastebimos neigiamos tendencijos: studijų 

programose nesurenkamas reikiamas studentų skaičius, matomas poreikis 

peržiūrėti ir atnaujinti programas, siekiant efektyviau reaguoti į besikeičiančią 

energetiko specialybės specifiką, tarptautines tendencijas, būtinybę kurti 

sinergiją su kitomis studijų kryptimis – vadyba, ekonomika, teise, 

informacinėmis technologijomis, rinkodara ir pan. 

Be to, Energetikos ministerija 2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. 3-1677 ir 2022 m. 

vasario 25 d. raštu Nr. 3-269 kreipėsi į aukštąsias mokyklas, prašydama pateikti 

informaciją apie 2018–2021 m. studentų, įstojusių studijuoti pagal su energetika 

susijusias studijų programas, skaičių ir esamas skatinimo priemones. Šios 

apklausos rezultatai patvirtino ankstesnę išvadą, kad, vertinant pastarųjų 

ketverių metų laikotarpį, ruošiamų energetikos specialistų skaičius dažnu atveju 

mažėja. 

Lietuvoje pastebimas ypatingas specialistų poreikis šilumos ūkyje. Lietuvos 

 
36 Energetikos ministerijos projektas „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“, 2020, 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosis

temos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/53e85f20c20711ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=04f6c6fb-c655-4c8b-b4de-f04b4c19138c
mailto:info@enmin.lt
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
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šilumos tiekėjų asociacijos teigimu, šios srities specialistų rengimas Lietuvoje 

yra nepakankamas. Lietuvoje šiuo metu kuriamos kompleksinės šilumos ir 

vėsumos tiekimo sistemos, į kurių sudėtį įkomponuojama elektros generacija, 

saulės šilumos energijos kolektoriai, šilumos siurbliai, šilumos trumpalaikė ir 

sezoninė akumuliacija, atliekų utilizavimas ir t. t. – siekiama įgyvendinti 

išmaniųjų miestų koncepciją. Dėl šios priežasties auga tiek tradicinės, tiek 

išmaniosios energetikos kelias skirtingas sritis savo kompetencijomis 

jungiančių specialistų poreikis. O priėmimas į šiame kontekste aktualią ir 

vienintelę tokią Kauno technologijų universiteto Šilumos energetikos ir 

technologijų programą nebevykdomas nuo 2018 m. dėl nepakankamo 

stojančiųjų skaičiaus.  

Pastebima teigiama skatinamųjų stipendijų įtaka studentų skaičiaus augimui. 

Pavyzdžiui, Vilniaus Gedimino technikos universiteto pagal Pastatų energetikos 

bakalauro programą studijuojančių studentų skaičius išaugo nuo 11 (2019 m.) 

iki 18 (2020 m.), AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skyrus skatinamąsias 

stipendijas pagal šią programą studijuojantiems studentams. 

Be to, valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei „EPSO-

G" priklausantis Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ 

2021 m. taip pat skyrė 2 tikslines stipendijas geriausiems studentams, 

atrinktiems iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automatikos, Pastatų 

inžinerijos ir Mechanikos programų; ši grupė ir ją sudarančios įmonės 

artimiausiais metais planuoja didinti skiriamų stipendijų skaičių. Energetikos 

bendrovė „Ignitis grupė“ savo ruožtu planuoja „Energy Smart Start“ programą, 

į kurią įeitų ir tikslinių stipendijų studentams mokėjimas. 

II. Siūlomos 

priemonės 

Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 10 d. 

įsakymu Nr. 1-283, įtvirtinta 17 priemonė „Užtikrinti energetikos sektoriaus 

(šilumos energetikos, elektros energetikos, atsinaujinančių energijos išteklių ir 

kitų) specialistų poreikį atitinkančią paklausą ir energetikos profesijos 

populiarinimą Lietuvoje“. 

Teikiamo Nutarimo projekto tikslas – įtvirtinti nuostatas dėl tikslinių 

skatinamųjų stipendijų skyrimo su energetika susijusių mokslų studijų 

programoms iš Energetikos ministerijos asignavimų. 

Priėmus Nutarimo projektą, energetikos ministro įsakymu bus patvirtintas 

stipendijų skyrimo tvarkos aprašas ir stipendijų dydžiai. 

III. Priemonių 

kaštai 

Energetikos ministerija numato, kad 2022 m. studento valstybės finansuojamos 

vietos skatinamosios stipendijos mėnesinis dydis būtų 213 eurų. 

Tikslines skatinamąsias stipendijas siūloma skirti pagrindinių universitetų su 

energetika susijusių studijų programų studentams. Numatytos lėšos šiam tikslui 

2022 m. – 23 000 eurų. 

Lėšas planuojama skirti iš Energetikos ministerijai skirtų valstybės biudžeto 

asignavimų. 

Energetikos ministerija nustatys su energetikos sektoriais susijusių studijų 

programų, kurių studentams bus skiriamos šios tikslinės skatinamosios 

stipendijos, sąrašą, taip pat šių stipendijų skaičių pagal programas bei jų dydį. 

Tikslinės skatinamosios stipendijos studentams bus skiriamos akademiniams 

metams aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Nutarimo projektą, su energetika susijusių mokslų studijų programos 

taps patrauklesnės – tikslinės skatinamosios stipendijos motyvuos daugiau 

abiturientų rinktis su energetika susijusius mokslus ir stoti į tas sritis, kurios 

reikalingos valstybei, o gabiausius studentus papildomai paskatins gilintis į 

pasirinktą sritį ir dirbti pagal pasirinktą specialybę ateityje. Be to, numatoma, 
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kad tikslinių skatinamųjų stipendijų skyrimas prisidės prie vieno iš Energetikos 

ministerijos tikslų – kad stabilizuotųsi ir nuo 2022 m. imtų augti stojančiųjų į 

energetikos specialybes skaičius. 

 

Atsižvelgiant į Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punkto nuostatas, numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės darbo reglamento 28.5 papunktį, nedidelę Nutarimo projekto apimtį ir siekiant, kad 

abiturientai kuo anksčiau turėtų informaciją apie tikslines skatinamąsias stipendijas, Nutarimo 

projektas TAIS bus skelbiamas 5 darbo dienas suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastaboms 

gauti. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Inovacijų grupės (vadovas Žilvinas 

Danys, tel. +370 656 41 202, el. p. zilvinas.danys@enmin.lt) patarėjas Daumantas Kerežis (tel. 

+370 670 39 354, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt). 

 PRIDEDAMA:  

1. Nutarimo projektas, 2 lapai. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Daiva Garbaliauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerežis, tel. +370 670 39 354, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt  

mailto:daumantas.kerezis@enmin.lt
mailto:daumantas.kerezis@enmin.lt
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TN: tn  
 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 

 
Nr.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 
Pakeisti Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo įgyvendinimo“: 
1. Papildyti 3.4 papunkčiu: 

„3.4. pagal pirmosios pakopos ir (ar) vientisųjų studijų ir (ar) antrosios pakopos studijų programas, 

susijusias su veikla energetikos sektoriuje.“ 

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„6. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems 

studentams visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų studijų 

rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.2 ir 3.4 papunkčiuose 

nurodytiems studentams aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų priėmimo į aukštąją 

mokyklą ir (ar) studijų rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos Aprašo 3.3 papunktyje nurodytiems 

studentams gali būti skiriamos visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Tikslinė 
skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams kartu su skatinamąja stipendija arba skatinamosios 

stipendijos studentui neskyrus. Studentui skiriama tikslinė skatinamoji stipendija per mėnesį negali būti 

mažesnė kaip 1 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydis.“ 

3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„7. Valstybės biudžeto lėšų suma, skiriama metams tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, 

apskaičiuojama Aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 3,73 BSI dydžio, o Aprašo 

3.1.2 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 2,88 BSI dydžio. Tikslinės skatinamosios 
stipendijos Aprašo 3.2 papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos pirmo 

kurso studentams mokamos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (pagal studijų programas, 

susijusias su veikla žemės ūkio sektoriuje) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (pagal studijų 
programas, susijusias su veikla miškininkystės sektoriuje) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Aprašo 3.3 

papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos studentams – iš Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o Aprašo 3.4 

papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) vientisųjų studijų ir (ar) antrosios pakopos 
studentams – iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Žemės 

ūkio, aplinkos, energetikos ir ekonomikos ir inovacijų ministrai kasmet iki gegužės 31 d. nustato žemės ūkio, 

miškininkystės, energetikos sektoriams ir regionų investicinio patrauklumo didinimui aktualiausių studijų 
programų, nurodytų Aprašo 3.2–3.4 papunkčiuose, sąrašus, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžius ir jų 

skaičius, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymą pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias 

mokyklas. Šiame punkte nurodytos lėšos skiriamos aukštosioms mokykloms.“ 

 
Ministras Pirmininkas 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e6b29ba3c20611ec9f0095b4d96fd400?jfwid=bfzq4z3r5
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 

 

Nr.  

Vilnius 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

Pakeisti Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo įgyvendinimo“: 

1. Papildyti 3.4 papunkčiu: 

„3.4. pagal pirmosios pakopos ir (ar) vientisųjų studijų ir (ar) antrosios pakopos studijų 

programas, susijusias su veikla energetikos sektoriuje.“ 

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems 
studentams visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų studijų 

rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3.2 papunktyje ir 3.4 

papunkčiuose nurodytiems studentams aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų priėmimo į 

aukštąją mokyklą ir (ar) studijų rezultatus. Tikslinės skatinamosios stipendijos Aprašo 3.3 papunktyje 
nurodytiems studentams gali būti skiriamos visam studijų laikotarpiui aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. 

Tikslinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams kartu su skatinamąja stipendija arba 

skatinamosios stipendijos studentui neskyrus. Studentui skiriama tikslinė skatinamoji stipendija per mėnesį 
negali būti mažesnė kaip 1 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydis.“ 

3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7. Valstybės biudžeto lėšų suma, skiriama metams tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, 
apskaičiuojama Aprašo 3.1.1 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 3,73 BSI dydžio, o Aprašo 

3.1.2 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 2,88 BSI dydžio. Tikslinės skatinamosios 

stipendijos Aprašo 3.2 papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos pirmo 

kurso studentams mokamos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (pagal studijų programas, 
susijusias su veikla žemės ūkio sektoriuje) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (pagal studijų 

programas, susijusias su veikla miškininkystės sektoriuje) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o Aprašo 

3.3 papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) antrosios pakopos studentams – iš Lietuvos 
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o Aprašo 3.4 

papunktyje nurodytų studijų programų pirmosios ir (ar) vientisųjų studijų ir (ar) antrosios pakopos 

studentams – iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

Žemės ūkio, aplinkos, energetikos ir ekonomikos ir inovacijų ministrai kasmet iki gegužės 31 d. (2020 m. – 
iki liepos 31 d.) nustato žemės ūkio, miškininkystės, energetikos sektoriams ir regionų investicinio 

patrauklumo didinimui aktualiausių studijų programų, nurodytų Aprašo 3.2–3.33.4 papunkčiuose, sąrašus, 

tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžius ir jų skaičius, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymą pagal 
nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas. Šiame punkte nurodytos lėšos skiriamos aukštosioms 

mokykloms.“ 

 
Ministras Pirmininkas 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-947/672-III-1 priedas 

 

2022 m. balandžio 20 d. Aplinkos apsaugos komiteto 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 

10.00–10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2022-04-20 

10.05–10.20 

I r. 404 k. 

XIVP-1329 

Žmonių palaikų 

laidojimo įstatymo Nr. 

X-1404 2, 11, 11(1), 13, 

25, 27, 33 straipsnių 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

T. Tomilinas 

J. Urbanavičius 

B. Pūtienė 

3. 

2022-04-20 

10.20–10.35 

I r. 404 k. 

XIVP-169 

Žmonių palaikų 

laidojimo įstatymo Nr. 

X-1404 15 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

T. Tomilinas 

J. Urbanavičius 

B. Pūtienė 

4. 

2022-04-20 

10.35–10.50 

I r. 404 k. 

XIVP-1375 

Žmonių palaikų 

laidojimo įstatymo Nr. 

X-1404 21 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

T. Tomilinas 

J. Urbanavičius 

B. Pūtienė 

5. 

2022-04-20 

10.50–11.05 

I r. 404 k. 

XIVP-853(2)  

Geriamojo vandens 

įstatymo Nr. IX-433 1 ir 

7 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

J. Urbanavičius 

L. Girskienė 

A. Želvys 

6. 

2022-04-20 

11.05–11.20 

I r. 404 k. 

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 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilas 

R. Vaitkus 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=19436
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1329
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-169
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-1375
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-853(2)
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
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bei saugesnei ir tvaresnei 

energetikai užtikrinti 

7. 

2022-04-20 

11.20–11.50 

I r. 404 k. 

 
Pasiūlymai darniai 

atsinaujinančios energijos 

išteklių plėtrai Lietuvoje 

 
A. Gedvilienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 

2022-04-20 

11.50–11.55 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai – 2022-04-15 

 

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, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-III-1-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=19436
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IS-947/672-III-2 priedas 

 

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 

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
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žiemai 

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 

Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 715/2009 dėl 

teisės naudotis gamtinių 

dujų perdavimo tinklais 

sąlygų 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

G. Paluckas 

A. Bagdonas 

A. Nekrošius 

L. Savickas 

R. O. 

Duburaitė 

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 

 

„KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, 
TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

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
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
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KOMITETUI Energijos tiekimo saugumas ir prieinamos kainos: neatidėliotinų priemonių galimybės ir 

pasirengimas kitai žiemai“ ir „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“ TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-III-2-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=19419
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IS-947/672-III-3 priedas 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA 

Biudžetinė įstaiga          Tel. (8 5) 219 7001               Duomenys kaupiami ir saugomi 

Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius         Faks. (8 5) 213 6213             Juridinių asmenų registre 

http://www.vpt.lrv.lt          El. p. info@vpt.lt                   Kodas 188656261 

 

Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijai 

el. p. info@lsta.lt 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 

el. p. ekonkt@lrs.lt 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

el. p. info@lenmin.lt 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

el. p. info@am.lt 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

el. p. info@vert.lt 

UAB „BALTPOOL“ 

el. p. info@baltpool.eu 

UAB „GET Baltic“ 

el. p. _____info@getbaltic.com 

  2022-04-14 Nr. 4S-327(1.25Mr) 

 Į 2022-03-29  Nr. 34 

 

DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. ŠILDYMO SEZONUI 

 

 Viešųjų pirkimų tarnyba (tokia – Tarnyba) susipažino su Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) 2022 m. kovo 29 d. raštu Nr. 34 „Dėl apsirūpinimo kuru ir kitais 

ištekliais 2022-2023 m. šildymo sezonui“ (toliau – Raštas) bei pagal kompetenciją teikia savo 

nuomonę. 

 Asociacija savo Rašte siūlo Vyriausybei ir atsakingoms institucijoms bei energetikams 

sukurti darbo grupę, kuri operatyviai parengtų reikiamus sprendimus patikimam apsirūpinimui 

energetiniais ištekliais sekančiam šildymo sezonui. 

 Pažymime, kad Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu 

Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir 

šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau –Taisyklės)37 144.1 papunkčiu pavesta funkcija 

vykdyti priežiūrą, kaip laikomasi Taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytų pirkimo būdų 

procedūrų reikalavimų; <...>, todėl Tarnyba 2022 metais atlieka kuro įsigijimo sistemos apžvalgą 

bei, atlikusi analizę ir identifikavusi praktines problemas, teiks pasiūlymus dėl teisinio 

reglamentavimo tobulinimo. 

 Tarnyba pasirengusi dalyvauti darbo grupėje, jei tokia būtų kuriama, ir teikti pastabas bei 

pasiūlymus savo kompetencijos ribose. 

  

Direktorius      Darius Vedrickas 
 

Jovita Lukaševičienė, tel. (8 5)  219 7059, el. p. jovita.lukaseviciene@vpt.lt 

 
37 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.206175/asr 

http://www.vpt.lrv.lt/
mailto:info@vpt.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
mailto:ekonkt@lrs.lt
mailto:info@lenmin.lt
mailto:info@am.lt
mailto:info@vert.lt
mailto:info@baltpool.eu
mailto:info@getbaltic.com
mailto:jovita.lukaseviciene@vpt.lt
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IS-947/672-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl ES Modernizavimo fondo_EIM priemonė 

 

Atsakymas iš EIM: paramą iš ES Modernizavimo fondo jie skirs pramonės įmonėms 

patenkančioms pagal ERVK C sekciją APDIRBAMOJI GAMYBA 

Mūsų sektorius pagal ERVK patenka į E kategoriją „ELEKTROS, DUJŲ, GARO 

TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS“ 

 
From: Ruzgys Karolis <Karolis.Ruzgys@eimin.lt>  
Sent: Tuesday, April 19, 2022 11:48 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: dėl ES Modernizavimo fondo_EIM priemonė 

 

Informuojame, kad pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą ir Europos 

investicijų banko patvirtintą paramos schemą Švaresnės gamybos technologijų diegimas 

pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, 

numatoma finansuoti EVRK red. 2, C sekcijos pramonės įmones. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengiamus įsakymus projektus dėl paramos schemų 

finansavimo kriterijų ir sąlygų planuojama pateikti derinti visuomenei ir suinteresuotoms 

institucijoms Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) šių metų gegužės mėnesį. 

 
Pagarbiai 

Karolis Ruzgys 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  

Inovacijų ir pramonės departamentas 

Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyriausiasis specialistas 

Mob. tel. 8 656 92 002  

El. p. karolis.ruzgys@eimin.lt 

 
 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Tuesday, April 12, 2022 2:53 PM 

To: Ruzgys Karolis <Karolis.Ruzgys@eimin.lt> 

Subject: dėl ES Modernizavimo fondo_EIM priemonė 

 

Norėjom pasiteirauti dėl ES modernizavimo fondo ir priemonės Švaresnės gamybos 

technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemoje (Aplinkos ministerijos klimato politikos grupės atstovės patarė kreiptis 

tiesiogiai į Jus). Prieš gerą savaitę žiniasklaidoje pasirodė aktualija, kad EIB Lietuvai patvirtino 180 

mln. eur investicijų https://am.lrv.lt/lt/naujienos/is-es-modernizavimo-fondo-180-mln-euru-

zaliosioms-investicijoms 

Pagal patvirtintas 2021 m. kryptis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81523ae0058211 

ec9f09e7df20500045) domina aukščiau paminėta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kuruojama 

priemonė, kuriai 2022 metams numatoma 40 mln. eur. Sakykit, ar centralizuoto šilumos tiekimo 

įmonės galėtų teikti paraiškas pagal šią priemonę (pvz. AEI technologijų diegimui pakeičiant 

iškastinį kurą)? Kur būtų galima rasti finansavimo sąlygų aprašą? Nerandam  niekur daugiau 

https://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#C
https://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#D
https://osp.stat.gov.lt/static/EVRK2/EVRK2red_lt_RIGHT.htm#D
mailto:Karolis.Ruzgys@eimin.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:karolis.ruzgys@eimin.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Karolis.Ruzgys@eimin.lt
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/is-es-modernizavimo-fondo-180-mln-euru-zaliosioms-investicijoms
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/is-es-modernizavimo-fondo-180-mln-euru-zaliosioms-investicijoms
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81523ae0058211ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81523ae0058211ec9f09e7df20500045
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informacijos, APVA tinklalapyje tik bendra informacija ir kad patvirtintos tik 2 schemos 

(Savivaldybės pastatų modernizavimo ir Beariminė žemdirbystė).  

Iš anksto ačiū už atsakymą. 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

 

http://www.lsta.lt/
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IS-947/672-III-5 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl RRF fondo 

 

Dėl RRF fondo: raštą jau esam rašę, kad įtrauktų ORC technologijos rėmimą per RRF (to 

pačio kelis kartus jau prašėm ir AM, kad įtrauktų į KKP), Enmin atsakymą pateikė (pridedu). 

Greičiuviene minėjo, situacija nepasikeitė pagal EK Lietuvai patvirtintą RRF programą 

(https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva žr. 110-112 psl.) EM rems 3 

investicijas:  

1) jūrinis vėjo elektrinės;  

2) Saulės ir vėjo elektrinės sausumoje;  

3) el.en. kaupimo įrenginiai ir infrastruktūra.  

Tolimesni finansavimo dokumentai rengiami pagal naują strateginio valdymo modelį t.y. rengiamas 

EM Plėtros programos pažangos priemonių aprašas 

 

LŠTA INFO. Dėl RRF fondo lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

žyma:IS-947/672-III-5-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
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IS-947/672-III-6 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl Sandbox 

 

Sandbox – bandomoji energetikos inovacijų aplinka, siekiant skatinti investuoti į 

inovacinius projektus 

SKATINIMAS (Šilumos kainų nustatymo metodikos 53.9 p., 53.10 p., 742p.): 

− Į reguliuojamą šilumos kainą įskaičiuojama vienkartinė papildoma dedamoji, skirta 

padengti ne didesnei nei pusė inovacijų vertės daliai, tačiau neviršijanti 0,5 proc. nuo 

įmonės reguliuojamos veiklos pajamų. 

− Bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje diegiamai inovacijai pasiteisinus, turto 

vertės dalis, sukurta ūkio subjekto lėšomis, priskiriama reguliuojamų kainų verslo 

vienetams ir paslaugoms (produktams), šiai turto daliai 5 metus skiriamas papildomas 1 

proc. investicijų grąžos skatinimas. 

− Panaikinus teisę įmonei veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, 

vartotojams grąžinamos visos ūkio subjekto per šilumos kainą įsisavintos lėšos, 

susijusios su energetikos inovacijos diegimu, nustatant papildomą šilumos kainos 

dedamąją, mažinančią šilumos kainą 

APRIBOJIMAS: 

2021 m. birželį VERT pakeitė Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje aplinkoje energetikos 

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą, kuriame „naujumo / esminio patobulinimo“ sąvoką 

pakoregavo taip: siekiama išbandyti energetikos inovaciją, kuri dar nėra laikoma įprastine verslo 

praktika ir nėra įprastai taikoma kitų šalių rinkose bei (ar) Lietuvoje, taip pat nėra naudojama 

pagal LR energetikos ministerijos tvirtinamuose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų 

planuose numatytas priemones. Prieš tai energetikos inovacija laikyta: energetikos inovacija yra 

įprastai taikoma kitose šalyse, tačiau laikoma nauja verslo praktika tik Lietuvoje, tokiu atveju 

tokios energetikos inovacijos įgyvendinimo sąnaudos nevertinamos nustatant reguliuojamų 

paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaujantis kainodarą 

reglamentuojančių VERT teisės aktų nuostatomis. 
 

 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350475/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0bacdd10d8e511ea8f4ce1816a470b26/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0bacdd10d8e511ea8f4ce1816a470b26/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0bacdd10d8e511ea8f4ce1816a470b26/asr
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IS-947/672-III-7 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl 2022 m. planuojamų įgyvendinti taršos mažinimo priemonių katilinėse_ar bus 

teikiamos paraiškos 

 
Įmonių planai. Realiai 4 praiškos būtų iš: Kauno, Alytaus, Joniškio ir Prienų. Siunčiu šią info į AM. 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Date: 2022 April 13 11:49:55 EEST 

Subject: SKUBU_užklausimas dėl 2022 m. planuojamų įgyvendinti taršos mažinimo priemonių katilinėse_ar bus 
teikiamos paraiškos 

  

LŠTA gavo skubų paklausimą iš Aplinkos ministerijos, ar šiemet iš šilumos tiekimo įmonių 

 būtų teikiamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 

(LAAIF) programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „projektai, susiję su 

eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių 

kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų 

technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“ (tinkamos finansuoti priemonės: kondensacinis 

ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė 

redukcija, degiklių keitimas) 
Pernai metais skelbtą kvietimo su finansavimo sąlygomis galite rasti čia: 

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/eksploatuojamu-1-mw-ir-didesnes-bet-ne-didesnes-kaip-

50-mw-silumines-galios-vidutini-kura-deginanciu-irenginiu-ismetamu-duju-valymo-irenginiu-ar-

kitu-tarsos-mazinimui-skirtu-technologiju-diegimas-ir-ar-modernizavimas-2021-01?iframe=1 
2021 m. parama buvo skirta 5 projektams, iš kurių 3 šilumos teikimo įmonėms: Klaipėdos 

energijai, Panevėžio energijai ir Litesko (Marijampolės fil.).  
Maloniai prašome iki balandžio 19 d. (antradienio) 12 val. informuoti asociaciją ar Jūsų 

įmonė planuotų šiais metais teikti paraišką pagal šią priemonę. Atkreipiame dėmesį, kad šiemet bus 

reikalaujama iki šių metų pabaigos pilnai (APVA negalės išmokėti tik avanso) įgyvendinti 

kriterijus atitinkantį projektą (šią sąlyga AM dar patikslins, kadangi keičiasi programos finansavimo 

schema) ir liks labai mažai laiko įgyvendinimui, nes kvietimas būtų paskelbtas apie birželio mėnesį, 

po to bent po mėnesį dar vyktų paraiškų teikimas ir vertinimas.  
Jeigu planuojate teikti paraišką, užpildykite pridedamą apklausos lentelę apie projektą.   

Jeigu nebus potencialių projektų šiais metais  – AM kvietimo 2022 m. neformuos, bet 2023 

m. kvietimą skelbtų (planuojama tęsti finansavimą).  

  
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

mailto:ramune@lsta.lt
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/eksploatuojamu-1-mw-ir-didesnes-bet-ne-didesnes-kaip-50-mw-silumines-galios-vidutini-kura-deginanciu-irenginiu-ismetamu-duju-valymo-irenginiu-ar-kitu-tarsos-mazinimui-skirtu-technologiju-diegimas-ir-ar-modernizavimas-2021-01?iframe=1
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/eksploatuojamu-1-mw-ir-didesnes-bet-ne-didesnes-kaip-50-mw-silumines-galios-vidutini-kura-deginanciu-irenginiu-ismetamu-duju-valymo-irenginiu-ar-kitu-tarsos-mazinimui-skirtu-technologiju-diegimas-ir-ar-modernizavimas-2021-01?iframe=1
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/eksploatuojamu-1-mw-ir-didesnes-bet-ne-didesnes-kaip-50-mw-silumines-galios-vidutini-kura-deginanciu-irenginiu-ismetamu-duju-valymo-irenginiu-ar-kitu-tarsos-mazinimui-skirtu-technologiju-diegimas-ir-ar-modernizavimas-2021-01?iframe=1
http://www.lsta.lt/
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ŠT įmonių galimi projektai pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW 

šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“ (Tinkamos 

finansuoti priemonės: Kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas) 

Bendrovė Planuojamas projektai (trumpas projekto aprašymas, techniniai 

parametrai ir pnš.)  

Projekto įgyvendinimo data Preliminari  projekto  vertė  

Pradžia Pabaiga 

metai metai tūkst. Eur be PVM 

AB „Kauno energija“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Neveronių 

gyvenvietės gamtinių dujų katilinėje, kuris skirtas padidinti 

katilinės efektyvumą iki 10% ir tiek pat sumažinant iškastinio 

kuro vartojimą bei ŠESD dujų emisijas. 

2022 2022 200 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Girionių gyvenvietės 

biokuro katilinėje, kuris skirtas sumažinti kietųjų dalelių 

išmetimus iš katilinės iki 50 mg/Nm3 ir sumažinti neigiamą 

poveikį aplinkai.   

2022 2022 200 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Ežerėlio gyvenvietės biokuro 

katilinėje, kuris skirtas sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš 

katilinės iki 50 mg/Nm3 ir sumažinti neigiamą poveikį 

aplinkai.   

2022 2022 250 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Noreikiškių gyvenvietės 

biokuro katilinėje, kuris skirtas sumažinti kietųjų dalelių 

išmetimus iš katilinės iki 50 mg/Nm3 ir sumažinti neigiamą 

poveikį aplinkai.   

2022 2022 200 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Kauno m. „Nemuno“ 

katilinėje (R. Kalantos g. 49) biokuro katilinėje, kuris skirtas 

sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš katilinės iki 50 mg/Nm3 

ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.   

2022 2022 500 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Kauno m. „Šilko“ katilinėje 

(Varnių g. 48) biokuro katilinėje, kuris skirtas sumažinti 
kietųjų dalelių išmetimus iš katilinės iki 50 mg/Nm3 ir 

sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.   

2022 2022 500 

AB „Kauno energija“ Elektrostatinio filtro įrengimas Kauno m. „Inkaro“ 

katilinėje (Raudondvario 7-asis takas 4) biokuro katilinėje, 

kuris skirtas sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš katilinės iki 
50 mg/Nm3 ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.   

2022 2022 500 
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AB „Kauno energija“ Rankovinio dūmų valymo filtro įrengimas mobiliai biokuro 

katilinei 

2022 2022 100 

AB „Kauno energija“ Rankovinio dūmų valymo filtro įrengimas mobiliai biokuro 

katilinei 

2022 2022 100 

AB „Prienų šilumos tinklai“ Prie esamų 3,0 ir 5,0 MW galios biokuro katilų  planuojama 

įrengti 1,6 MW galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį su 

dūmsiurbe, dūmtakių sistema, elektros ir automatikos 

įrenginiais taip pat į esamą mūrinį 30 m. kaminą įdėti 0.9 m. 

skersmens nerūdijančio plieno indėklą. Numatomas 

ekonomaizerio efektyvumas 20 %. Išeinančių dūmų t-ra <70OC 

2022 2022 

(pagrindinės 

įrangos 

sumontavimas 

be paleidimo 

derinimo darbų) 

620,00 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ Kondensacinis ekonomaizeris 30 MW galios vandens šildymo 

katilui 

2022 2022 250 000 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ Sauso tipo ekonomaizeris 30 MW galios vandens šildymo 

katilui 

2022 2022 150 000 

UAB Gren Joniškis  UAB Gren Joniškis planuoja šiemet biokuro katilinėje įrengti 

iki 1,2MW galios kondensacinį ekonomaizerį 

Kadangi investicija buvo suderinta 2021 m. gruodžio mėn., 

viešųjų pirkimų procedūras atlikome vasario – kovo mėnesiais.  

2022 m. balandžio 11 d. buvo pasirašyta KE įrengimo rangos 

sutartis su darbų pirkimą laimėjusiu tiekėju. Darbus numatoma 

užbaigti iki spalio mėn. 

2022 2022   

AB „Panevėžio energija“ Liūdynės kat. Vandens šildymo katilo „TRP-AR 1100“ (1,279 

MW  galios) kūrenamo gamtinėmis dujomis keitimas nauju, 

efektyvesniu            0,6 MW galios kondensaciniu dujinio kuro 

vandens šildymo katilu. Įgyvendinta priemonė leis sumažinti 
gamtinių dujų sunaudojimą ir išmetamų teršalų (azoto oksidų 

(Nox), anglies monoksido (CO) ir anglies dvideginio (CO2) 

kiekį 8-10 proc.. 

2022 2022 80,00 

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio elektrinės katilinės vandens šildymo katilo Nr. 5 tipo                

„PTVM-50“  rekonstravimas – įrengiant naujus degiklius ir 

kondensacinį ekonomaizerį. Tikslu, kad Panevėžio elektrinės 

katilinė, atitiktų keliamus 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių 
išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 

reikalavimus, numatoma atlikti esamo 45,0 MW galios vandens 

šildymo katilo PTVM-50 (Nr. 5) modernizavimą, įrengiant:                                                                                                  

- Nox taršos mažinimo priemones (pakeisti katilo esamus 

degiklius naujais Low Nox degikliais, įrengti degimo proceso 

automatizuotą valdymą ir kt.).                                                                                                        

– kondensacinį ekonomaizerį, kuris leis sumažinti šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetamą kiekį. 

2023 2024 3 000,000 
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Klaipėdos energija  Teiktų paraiškų ir įgyvendintų er šiuos metus , bet negali dėl de 

minimis reikalavimo 

2022 2022   

Šiaulių energija  Teiktų paraiškų jeigu projektą galėtų baigti įgyvendinti 2023 

m. 

      

UAB „Kaišiadorių šiluma“ Tokia parama būtų aktuali, bendrovė norėtų investuoti į 

eksploatuojamų dviejų 5 MW kurą deginančių įrenginių 

(Kaišiadorių miesto katilinėje) išmetamų dujų valymo įrenginių 

ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimą. Tačiau 
bendrovė nemato galimybės, kad tokia investicija galėtų būti 

įgyvendinta šiais metais, dėl galiojančių teisės aktų 

reglamentavimo, paraiškos rengimo ir teikimo, viešųjų pirkimų 

organizavimo. Bendrovė teiktų paraišką tik tuo atveju, jei 

projekto finansavimo laikotarpį būtų galima patęsti ir 

ateinantiems metams.  
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IS-947/672-III-8 priedas 
 

VERT 2022-04-19 pranešimas. VERT: sąskaitos už suvartotą gamtinių dujų kiekį išrašomos 

pagal sutarties nuostatas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą  tarp UAB „Essence 

Group“ ir UAB „Ignitis“, kilusį dėl išrašytos kreditinės sąskaitos, nutarė, jog UAB „Essence 

Group“ prašymas nepagrįstas. 

UAB „Essence Group“ kreipimesi į VERT nurodė, kad nors ir nedeklaravo suvartoto 

gamtinių dujų kiekio, UAB „Ignitis“ išrašė jam sąskaitą  už gamtines dujas, kurioje nurodyta bendra 

mokėtina suma bei nurodytas gamtinių dujų kiekis m3 ir kaina už 1m3. Pareiškėjas nurodė, kad 

patikslino suvartotą gamtinių dujų kiekį, todėl UAB „Ignitis“ jam išrašė kreditinę sąskaitą , tačiau 

joje nepateikė informacijos apie gamtinių dujų kiekį m3 ir kainos už 1m3. UAB „Essence Group“ 

prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis“ perrašyti išrašytą kreditinę sąskaitą, nurodant joje suvartotą 

gamtinių dujų kiekį ir kainą už 1 m3, kuri atitiktų rinkos kainą. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog UAB „Ignitis“ sąskaitą įmonei UAB 

„Essence Group“ išrašė pagal vidutinį suvartojimą, kadangi už minėtą mėnesį ji skaitiklio rodmenų 

nedeklaravo. Įmonei pateiktus duomenis apie skaitiklio rodmenis, UAB „Ignitis“ išrašė kreditinę 

sąskaitą, kuria koregavo anksčiau išrašytą sąskaitą. Kreditinėje sąskaitoje UAB „Essence Group“ 

buvo neteisingai pritaikyta kredituojama dujų skirstymo kaina, todėl UAB „Ignitis“ išrašė dar vieną 

kreditinę sąskaitą, kurioje taip pat buvo koreguojama sąskaita ir minusuota anksčiau išrašyta suma.  

UAB „Essence Group“ ir UAB „Ignitis“ sudarytoje sutartyje nurodoma, kad atsiskaitymui 

už patiektas dujas ir teikiamas paslaugas dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (kWh), ne 

tūrio vienetais, todėl atsižvelgiant į tai, kad kreditinėje sąskaitoje buvo koreguojamas dujų kiekis, 

kuris yra apskaitomas energijos vienetais, o ne tūrio vienetais, taip pat koreguojamos mokėtinos 

sumos apskaičiuotos už pateiktą gamtinių dujų kiekį ir suteiktas paslaugas už energijos vienetus, 

UAB „Ignitis“ įmonei UAB „Essence Group“ išrašytose kreditinėse sąskaitose pagrįstai koregavo ir 

nurodė gamtinių dujų kiekį nurodytą energijos vienetais. VERT nutarė, jog įmonės UAB „Essence 

Group“ reikalavimas nepagrįstas. 

  

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-04-19/vert-saskaitos-uz-suvartota-gamtiniu-duju-kieki-israsomos-pagal-sutarties-nuostatas-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-947/672-III-9 priedas 
 

 Baltpool 2022-04-20 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2022-04-20 

 
Vėliausio 2022-04-20 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 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 22.48 +10.59 % 10 010 23.08 28.64 17 080 

M05-2022  Smulkinta mediena 11 200 21.05 -5.23 % 66 360 20.36 33.57 56 000 

M06-2022  Smulkinta mediena 12 600 24.06 +3.12 % 60 550 19.91 24.43 7 000 

Q03-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 15 750 18.00 24.00 5 250 

Q04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 11 550 28.00 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 26 880 16.25 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 670 52.58 +16.70 % 150 41.33 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai po aukciono 16 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 19 110 23.14 +5.45 % 350 20.00 0.00 0 

M05-2022  Smulkinta mediena 26 600 20.25 -3.95 % 0 0.00 0.00 0 

M06-2022  Smulkinta mediena 12 950 19.78 -21.64 % 2 100 21.00 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 11 550 28.50 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 25 200 15.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 160 49.94 -11.17 % 100 50.00 0.00 0 
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IS-947/672-III-10 priedas 
 

2022 m. balandžio 27 d. Audito komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projek-

to Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 
papildomas 

komitetas (stadija) 

Komiteto išvados 
rengėjas, atsakingas 

tarnautojas 

1. 
2022-04-27 

10.00–10.02 
 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 Z. Balčytis 

L. Pranaitytė 

2. 
2022-04-27 
10.02–10.25 

 

Valstybės kontrolės 2021 metų 

veiklos ataskaita ir 

nepriklausomo auditoriaus 
išvada 

Kviečiami dalyvauti: 

Valstybės kontrolės atstovai 

Parlamentinė 
kontrolė 

Visi komiteto nariai 
D. Andriūnaitė 

3. 
2022-04-27 

10.25–11.05 
 

2022 m. vasario 24 d. 

vertinimo ataskaita Nr. VRE-1 
„Centralizuoto šilumos tiekimo 

vertinimas“ 

Kviečiami dalyvauti: 
Valstybės kontrolės, Aplinkos, 

Energetikos ministerijų, 

Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, Lietuvos 
savivaldybių, Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijų atstovai 

Parlamentinė 

kontrolė 

J. Razma 
A. Skardžius 

R. Petrukaitė 

4. 
2022-04-27 
11.05–11.15 

 

Dėl Audito komiteto 

sprendimo projekto, susijusio 

su komitete svarstyta 
valstybinio audito ataskaita 

„Užimtumo tarnybos veikla 

didinant užimtumą“, tvirtinimo 

Parlamentinė 
kontrolė 

S. Jovaiša 

A. Kubilienė 

E. Jonevičienė 

5. 
2022-04-27 

11.15–11.35 
 Vyriausybės 2021 m. veiklos 

ataskaita 

Parlamentinė 

kontrolė 

Visi komiteto nariai 

D. Andriūnaitė 

6. 
2022-04-27 

11.35–11.45 
 

Kiti klausimai: 1. Dėl išvadų 
rengėjų paskyrimo 2. Dėl kito 

Audito komiteto posėdžio 

 Z. Balčytis 

L. Pranaitytė 

Naujausi pakeitimai - 2022-04-22 
_________ 

 

Audito komiteto kvietimas dalyvauti posėdyje, savarstant „2022 m. vasario 24 d. vertinimo 

ataskaita Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“ Kviečiami dalyvauti: Valstybės 

kontrolės, Aplinkos, Energetikos ministerijų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Lietuvos 

savivaldybių, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijų atstovai“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 
administratorių, žyma:IS-947/672-III-10-1 priedas 2022-04-25.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38469&p_k=1&p_event_id=19494
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-947/672-IV-1 priedas 

 

EM 2022-04-16 pranešimas. Lietuvos energetikai – 130 metų! 

TN: tn  

 

 
 

Balandžio 17 dieną minima Lietuvos energetikų diena. Šalies energetikos pradžia laikoma 

1892 m. balandžio 17 d., kuomet kunigaikščio Bogdano Oginskio dvare Rietave buvo įžiebta 

pirmoji elektros lemputė.   

„Nuoširdžiai sveikinu visus buvusius ir esamus energetikus profesinės dienos proga. Visi 

mes kasdien dirbame, kad mūsų visų namai būtų šviesūs ir šilti, o valstybė – saugi ir pažangi. 

Šiandien, kai Europoje vyksta karas, ypatingai išryškėja energetikos sektoriaus svarba šalies 

saugumui ir gerovei“, - sakė Energetikos ministras Dainius Kreivys.  

Anot metraštininkų, 1892 metų balandžio 17- ąją šventų Velykų rytą lemputė sužibo ne tik 

dvare, bet ir Rietavo bažnyčioje. Tai įvyko praėjus vos 13 metų po lemputės išradimo ir 10 metų po 

pirmosios pasaulyje elektrinės atidarymo.  

Pirmojoje Lietuvos elektrinėje buvo įrengtas 69,5 m² kaitinamojo paviršiaus garo katilas, 

garo variklis ir 110 V įtampos Grammo elektros srovės generatorius. Elektrinės eksploatavimo metu 

ją aptarnavo du darbininkai. Pirmiausia apšvietimas buvo įrengtas dvaro rūmuose ir parke, vėliau – 

Rietavo bažnyčioje, dvaro ūkiniuose pastatuose ir turtingųjų miestiečių namuose. Apšvietimui 

naudotos pirmosios Lietuvoje kaitinamosios 16 ir 25 žvakių elektros lemputės. 

Rietavo gyventojas ir buvęs kunigaikščio B. Oginskio tarnas J. Kalnikas paliko tokius 

prisiminimus: „Kuomet iš elektrinės tiesė laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi, kaip gi čia būsią, 

kad ugnis kūrensis viename laidų gale – elektrinėje, o šviesa švies kitame gale – dvaro rūmuose. 

Kada vyrai pamatė šviečiančią elektros lemputę, vieni ją bandė užpūsti, kiti – prie jos pypkes 

uždegti, treti bijojo prisiartinti... O kai užsidegė elektra bažnyčioje, į Rietavą šviesos pažiūrėti 

važiuodavo žmonės iš visų Žemaitijos kampų”. 

Jau 1898 m. brolių Tilmansų geležies apdirbimo fabrike pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje 

pramoninė elektrinė, o po poros metų Kaune buvo įsteigta ir pirmoji Lietuvoje viešoji centrinė 

elektrinė. Palaipsniui elektra, o vėliau dujos ir naftos produktai gyventojų kasdienybei suteikė 

šviesos, šilumos ir komforto.  

Šiandien Lietuvos energetika išgyvena istorinį laikotarpį – pasaulio dėmesio centre atsidūrė 

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, dujotiekio ir elektros sistemų sinchronizacija su 

Vakarų Europos šalimis. Įgyvendinamas ir itin ambicingi atsinaujinančios energijos išteklių 

projektai – siekiama, kad 2030 metais 93 proc. reikalingos elektros energijos pasigamintume patys 

ir visa ji būtų iš atsinaujinančių išteklių.  

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-energetikai-130-metu
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EM 2022-04-19 pranešimas. Šilumos mazgų daugiabučiuose modernizavimui – 4 mln. eurų 

TN: tn  

 

Siekiant sumažinti gyventojų sąskaitas už šildymą, Energetikos ministerija siūlo spartinti 

šilumos punktų modernizavimą daugiabučiuose – tam ministerija siūlo skirti 4 mln. Eurų 2022 m. ir 

didinti finansavimo intensyvumą iki 70 proc. 

„Maždaug penktadalis Lietuvos daugiabučių gyventojų šiandien permoka už šildymą dėl 

nusidėvėjusių šilumos punktų. Pasenę, nesureguliuoti šilumos mazgai daugiabučiuose – vienas 

ryškiausių energijos švaistymo pavyzdžių. Modernizavus šilumos punktą efektyviau ir tolygiau 

šildomi butai, taupoma energija, o gyventojų sąskaitas galima sumažinti apie 15 proc.“, – teigia 

energetikos viceministrė Inga Žilienė. 

Tikimasi, kad galimybė kompensuoti iki 70 proc. lėšų šilumos punktų renovacijai paskatins 

gyventojus aktyviau naudotis valstybės teikiama parama. Valstybės parama leistų gyventojų 

investicijoms į šilumos punktų modernizavimą atsipirkti per ketverius metus. 

Kvietimus paramai gauti tikimasi paskelbti jau kitą mėnesį. Finansavimo prioritetą šiemet 

planuojama teikti daugiabučiams namams, kuriuose yra seni elevatoriniai arba neautomatizuoti 

šilumos punktai. Tokių punktų visoje Lietuvoje yra apie 5000.  

Daugiabučiai namai yra pagrindiniai šiluminės energijos vartotojai, suvartojantys 75 proc. 

(apie 5 TWh) centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos. Tuo tarpu Lietuvoje yra maždaug 

penktadalis daugiabučių, kurių gyventojai permoka už šildymą dėl neautomatizuotų šilumos 

punktų.  

Pasenę šilumos punktai taip pat kelia rūpesčių ir šilumos tiekėjams tvarkant šildymo 

režimus, dėl ko kenčia šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas. Birželio 1 d. įsigalios šios 

problemos sprendimui Energetikos ministerijos teiktos Šilumos ūkio įstatymo pataisos, kurios leis 

šilumos tiekėjams prižiūrėti šilumos punktus ir įgyvendinti jų atnaujinimo projektus. 

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas remiamas, 

vykdant Klimato kaitos programą. 

Ši priemonė yra taip pat vienas kompleksinių sprendimų, kuriais Vyriausybė siekia 

sumažinti energijos kainų augimą gyventojams. 

Pastatų atnaujinimas kompleksiškai juos renovuojant yra ypač svarbi energijos efektyvumo 

didinimo priemonė, tačiau Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje yra siūloma ir dalinė 

renovacija, t.y. daugiabučiuose namuose vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų, ypač šilumos 

punktų, modernizavimas, dar vadinamas mažąją renovacija. Įgyvendinant mažosios renovacijos 

priemonę, planuojama kasmet atnaujinti apie 250 šilumos punktų ir sutaupyti 10 GWh energijos. 

 

EM 2022-04-20 pranešimas. Siekiant racionalaus energijos vartojimo, Vyriausybė skirs 13 

mln. eurų energetikos projektams daugiau nei planuota 

TN: tn  

 

Balandžio 20 d. Vyriausybė patvirtino 2022-2025 m. Klimato kaitos programos investicijų 

planą ir jame padidino lėšas energetikos sektoriaus projektams, kurie prisidės prie neigiamo 

žmogaus poveikio klimato sistemai mažinimo bei padės efektyviau naudoti energetinius išteklius. 

Trims pagrindinėms energijos efektyvumą didinančioms priemonėms pradiniame investicijų plane 

buvo numatyta skirti 21,5 mln. Eur, tačiau šios lėšos bus padidintos iki 34 mln. Eur. 

Lėšų biudžetą nuspręsta padidinti Lietuvai kryptingai siekiant energetinės 

nepriklausomybės, mažinant iškastinio kuro naudojimą bei atsižvelgiant į išaugusią paklausą dėl 

aukštų energijos kainų. 

Kaip vieną iš priemonių Energetikos ministerija siekia įgyvendinti mažosios renovacijos 

projektus ir spartinti šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą 

daugiabučiuose ir kituose gyvenamuosiuose pastatuose. Šiam tikslui dar šiemet bus skirti 4 mln. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/silumos-mazgu-daugiabuciuose-modernizavimui-4-mln-euru
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-racionalaus-energijos-vartojimo-vyriausybe-skirs-13-mln-euru-energetikos-projektams-daugiau-nei-planuota
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Eur, vietoj prieš tai planuotų 1,5 mln. Eur. Tikimasi, kad šios priemonės įgyvendinimas padės apie 

15 proc. sumažinti gyventojų sąskaitas už šildymą. 

Vieni iš pagrindinių energetikos ministerijos strateginių tikslų yra atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtra bei energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Įgyvendinant Klimato 

kaitos programą, numatoma ne tik skatinti atsinaujinančios energijos platesnį naudojimą 

individualių namų šildymui, tačiau ir efektyviau naudoti energiją diegiant šilumos akumuliacines 

talpas bei elektros energijos kaupimo įrenginius – šiems projektams finansavimas bus didinamas 

nuo 18 mln. iki 25 mln. Eur. Tikimasi, kad šiomis lėšomis pasinaudos apie 7 tūkst. Individualių 

namų savininkai ir iškastinį kurą naudojančius įrenginius pakeis pažangiomis bei energiją 

taupančiomis šilumos gamybos technologijomis. 

Galiausiai, didesnis finansavimas taip pat bus skiriamas privatiems juridiniams asmenims 

energetinio efektyvumo priemonių įgyvendinimui ir kils nuo 2 mln. iki 5 mln. Eur. 

Klimato kaitos programos plano įgyvendinimui iki 2025 m. iš viso planuojama skirti 358,6 

mln. eurų. Ankstesniame investicijų plano projekte buvo numatyta, kad 2022 m. bendros programos 

lėšos sudarys 85 mln. Eur, tačiau pernai metų pabaigoje išaugus apyvartinių taršos leidimų (ATL) 

kainai, šiemet finansavimą planuojama padidinti iki 137,8 mln. Eur. 
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IS-947/672-IV-2 priedas 

 

AM 2022-04-15 pranešimas. Naujam šildymo sezonui: vietinis biokuras vietoje sankcionuoto 

iš Baltarusijos 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija kartu su kitomis institucijomis ieško papildomų galimybių apsirūpinti 

biokuro žaliava iš nacionalinių išteklių ir taip kompensuoti jos trūkumą nutrūkus importui iš 

Baltarusijos. Tam bus panaudota iki 700 tūkst. M3 kirtimo liekanų potencialo, daugiau medienos 

tikimasi surinkti iš miškų, rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti. 

„Kitą sezoną vartosime mažiau dujų ir daugiau biokuro, todėl Valstybinių miškų urėdijai 

pavesta surasti visus rezervus esamose kirtimų normose. Sutvarkysime melioracijos griovius, 

vykdant atvejinius ir ugdomuosius kirtimus paimsime daugiau miškų kirtimų liekanų“, – 

komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.  

ES sankcijos Rusijai ir Baltarusijai dėl vykdomos agresijos prieš Ukrainą turės reikšmingos 

įtakos apsirūpinimui biokuru, mat pastaraisiais metais augęs skiedros importas iš Baltarusijos (2021 

m. importuota 942 tūkst. M3) visiškai sustos.  

Daugiau kaip pusė iš Baltarusijos importuotų skiedrų būdavo sunaudojama kaip biokuras. 

Tai sudaro apie 20 proc. viso katilinėse sunaudoto biokuro kiekio, todėl šalies biokuro rinka bus 

reikšmingai paveikta.  

Pagrindinis biokuro žaliavos šaltinis yra Lietuvos miškuose užauginta mediena, tačiau visi 

pasiūlymai dėl papildomo išteklių naudojimo visais atvejais turės užtikrinti tiek nacionaliniuose 

teisės aktuose, tiek tarptautiniuose dokumentuose prisiimtus įsipareigojimus dėl tvaraus miškų 

valdymo. 

Vienas iš greičiausiai įgyvendinamų žaliavos biokurui tiekimo didinimo šaltinių yra miško 

kirtimo liekanos. Mokslininkų vertinimais, jų tiekimo potencialas Lietuvoje yra apie 700 tūkst. M3 

per metus. VĮ Valstybinių miškų urėdija, įvertinus technologinius ir aplinkosauginius aspektus, 

kasmet gali pateikti ir teikia rinkai apie 400 tūkst. M3 kirtimo liekanų. Dalis šio kiekio ankstesniais 

metais likdavo nenupirkta. Dabartinėje situacijoje jis visas bus panaudotas biokuro gamybai ir 

pateks į šalies katilines.  

Tuo tarpu privačiuose miškuose šios žaliavos teikimas dėl minėto baltarusiškos skiedros 

antplūdžio iki šiol buvo žemas. Tikimasi, kad per pastaruosius metus išaugus miško kirtimo liekanų 

paklausai ir jos kainai padidėjus tris kartus, šios žaliavos gamyba privačiuose miškuose taip pat 

stipriai išaugs. 

Didžiausias lig šiol nenaudojamas medienos šaltinis yra rezervuoti nuosavybės teisėms 

atkurti miškai, kurių šiuo metu likę apie 140 tūkst. Ha. Greitesnis šių miškų perdavimas 

nuolatiniams šeimininkams leistų papildomai rinkai patiekti 600-800 tūkst. M3 medienos per metus, 

dalis kurios būtų panaudota ir biokuro gamybai. Suprantama, šis procesas nėra greitas, todėl 

tikėtina, kad naujam šildymo sezonui bus pateikta mažesnioji minėto kiekio dalis. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujam-sildymo-sezonui-vietinis-biokuras-vietoje-sankcionuoto-is-baltarusijos
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Kiti siūlomi sprendimai – medienos ruošos efektyvumo didinimas, miško ugdymo kirtimų 

intensyvinimas, griovių, trasų ir technologinių linijų intensyvesnis valymas, perbrendusių minkštųjų 

lapuočių medynų naudojimo privačiuose miškuose skatinimas – leistų  padidinti medienos tiekimą 

800-900 tūkst. M3 per metus. Tai reikšmingai prisidėtų prie medienos poreikių tenkinimo, tačiau dėl 

technologinių, teisinių, ekonominių ir kitų priežasčių šių priemonių įgyvendinimui reikia daugiau 

laiko, nei likęs pusmetis iki naujo šildymo sezono.  

Kai kurioms šių priemonių, ypač privačiuose miškuose, gali reikėti ir papildomo finansinio 

skatinimo. Tai labiau į tolesnę perspektyvą ir energetinės nepriklausomybės stiprinimą nukreiptos 

priemonės.  

 

AM 2022-04-20 pranešimas. Kviečiame išsakyti nuomonę apie siūlomus Nacionalinio oro 

taršos mažinimo plano pakeitimus 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija kviečia visuomenę ir suinteresuotas institucijas susipažinti su 

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimais. Tam organizuojama viešoji konsultacija, 

kuri vyks apklausos forma. Pasiūlymus galima teikti iki gegužės 17 d. užpildant anketą.  

Nacionalinio oro taršos mažinimo planas keičiamas siekiant užtikrinti, kad Lietuvoje į 

aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis mažėtų greičiau ir įgyvendintume tarptautiniuose bei ES 

teisės aktuose Lietuvai nustatytus sumažinimo tikslus, gerėtų oro kokybė.  

Prognozuojama, kad azoto oksidų, amoniako ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių 

(NMLOJ) kiekis mažės nepakankamai, kad būtų įgyvendinti šių teršalų kiekio sumažinimo iki 

2030 m. tikslai, todėl į planą siūloma įtraukti naujas priemones, mažinančias oro taršą arba 

sudarančias sąlygas ją mažinti. Taip pat siūloma jį papildyti prie oro taršos mažinimo 

prisidėsiančiomis priemonėmis, nurodytomis kituose planavimo dokumentuose. 

Siekiant, kad Lietuvai nustatyti azoto oksidų, amoniako ir NMLOJ išmetamo kiekio 

sumažinimo tikslai būtų kuo greičiau pasiekti, kviečiame siūlyti papildomas konkrečias 

priemones ir pateikti argumentuotą nuomonę dėl į plano projektą įtrauktų naujų priemonių. 

Pateikti siūlymai bus apibendrinti, apsvarstyti darbo grupėje. Įvertinus jų poveikį, naudą 

nacionaliniu mastu išmetamo teršalų kiekio kuo greitesniam sumažinimui iki Lietuvai nustatytų 

tikslų, į juos bus atsižvelgta tikslinant plano projektą. 

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-issakyti-nuomone-apie-siulomus-nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-pakeitimus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d6ffe51bfaf11ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f495025f-e6fb-45ee-935b-26499d57b4cb
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_XmEZI16XnKadCjmgQiAlHK9xUM1RMWklBOFJQSjdOMDNGWjUzRkE1QzNBRi4u
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-nacionalinio-oro-tarsos-mazinimo-plano-pakeitimo
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IS-947/672-IV-3 priedas 

 

PRANCŪZIJOS ŠILUMOS GAMINTOJAS: KARAS PARODĖ, KAD LIETUVA 

PASIRINKO TEISINGAI 

  Vytautas Budzinauskas 2022 m. balandžio 19 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 Idex 

 

Didžiausia Lietuvoje šilumos gamintoja iš biokuro bendrovė „Idex Baltic“ neatsisako 

planų investuoti šalyje dešimtis milijonų eurų, tačiau tikisi, kad reguliacinė aplinka bus 

pastovesnė ir palankesnė.  

Lietuvoje baigiantis šildymo sezonui „Delfi“ kalbėjosi su šia Prancūzijos kapitalo kompanija 

apie žaliavų kainas, būsimą konkurenciją su Vilniaus kogeneracine jėgaine, suplanuotas investicijas 

Vilniuje ir tai, ko tikėtis iš kito šildymo sezono. 

Pokalbyje dalyvavo „Idex“ Tarptautinės plėtros direktorius Thierry Mourot, „Idex Baltic“ 

direktorė Aušra Ignotaitė. 

Pone Th. Mourot, kokių turėtumėte pastebėjimų dėl būsimo sezono ir biokuro kainų? 

Th. Mourot: Ką stebime dabar ir per praėjusį sezoną, tai, žinoma, biokuro žaliavos paklausą 

ir jūs žinote sankcijas Baltarusijai. Nors dar tebeliko kažkiek importo iš Baltarusijos, jis baigsis 

birželio pradžioje ir tai sukels įtampą Lietuvos rinkoje, nes visi operatoriai – ne tik mes (...), 

turėsime susirinkti visą biokurą iš Lietuvos rinkos. Tai greičiausiai nulems kainos padidėjimą ir, 

tam tikru mastu, dalies biokuro rūšių trūkumą. 

Jūs esate įsigiję biokuro gamintoją „Pusbroliai“. Ar tai padeda šioje situacijoje? 

Th. Mourot: Tai yra vertingas įrankis mums Lietuvoje. Galime apsirūpinti vietiniu biokuru. 

Visa prekyba vyksta per „Baltpool“. Tai privaloma turint omenyje reguliavimą. (...) „Pusbroliai“ 

yra nepriklausomi medžio skiedrų gamintojai ir dalis parduodama „Idex“, o likusi dalis – 

konkurentams. 

Kaip karas Ukrainoje gali paveikti biokuro ir, apskritai, biomasės rinką? 

Th. Mourot: Regis, kad viskas, kas vyksta su karu, su dujomis, rodo, jog biokuras yra tikra 

galimybė Lietuvai išlaikyti nepriklausomybę nuo dujų ir laikyti kainas prieinamu lygiu. 

Lietuvos valdžia ragina šilumos gamintojus naudoti daugiau prastesnės žaliavos biokuro, 

SM3, ar tai sumažins žaliavos kainą? 

Th. Mourot. Geras sprendimas. Mūsų katilai gali naudoti pigesnį SM3 biokurą, kas yra 

gerai: tai miško liekanos ir tai, kas negali būti panaudota kitose pramonės šakose. Dalis šios 

žaliavos ateina iš valstybei priklausančio miško, tad reikėtų daugiau veiksmų iš Vyriausybės 

didinant šiuos kiekius. 

2015. Ignotaitė: turbūt Valstybinei miškų urėdijai miško liekanų pardavimas yra mažiausia 

jų apyvartos dalis (...). Yra simetrijos trūkumas tarp to, kad miško liekanos sudaro didelę 

vertę energijos rinkoje, tačiau kartu sukuria mažiau vertės valstybinėms urėdijoms. (...). 

Susidaro ydingas ratas, kai rinkai nepasiūloma daugiau miško liekanų, tad galiausiai 

konkuruojame dėl aukštesnės kokybės biokuro su pramone. 

(Kalbant apie karo poveikį), Latvija, Lenkija, Lietuva gaudavo daug biokuro iš Rusijos, 

Ukrainos ir Baltarusijos. Dabar, kai šie šaltiniai užsidarę, mes turėsime labai didelį Lenkijos, 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=74684578
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89943293
https://g3.dcdn.lt/images/pix/idex-88612571.jpg
https://www.delfi.lt/temos/idex-baltic
https://www.delfi.lt/temos/idex
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Suomijos dėmesį Baltijos šalių miškų ištekliams, ir net Lietuvos gamintojų. Turbūt trigubai augs 

paklausa iš kaimyninių šalių, kurios neteko didžiulių kiekių medienos iš Baltarusijos, Ukrainos. 

Th. Mourot: Lenkai jau prašo „Pusbrolių“, tad veikiausiai viskas baigsis trūkumu ir kainų 

augimu. 

„Idex“ neseniai skelbė, kad nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) Lietuvoje susiduria 

su sunkumais, dalis gali bankrutuoti. Kodėl? 

Th. Mourot: Ką šitas karas Ukrainoje parodo, kad Lietuva buvo labai teisi remdama šilumos 

gamybą iš biomasės, bet: ką galime matyti dabar, kad reguliacinė aplinka Lietuvoje yra labai 

nestabili ir nenuspėjama. Labai sunku prognozuoti, grįsti investicijas ir turėti normalią grąžą. 

Pavyzdžiui, kainų „lubų“ sistema: keletą mėnesių buvome situacijoje, kad nusprendėme 

nedalyvauti (šilumos supirkimo) aukcione, nes „lubos“ neatspindėjo sąnaudų. Niekas negali dirbti 

su nuostoliais. Mes net neprašome nė mažyčio pelno, – tik bent jau neprarasti pinigų. (...). 

 Idex, Thierry Mourot 

Lietuva tinkamai pasirinko praeityje, tad būtų neprotinga neplėsti biomasės dalies šilumos 

gamyboje. Tai yra kelias Lietuvai stiprinti nepriklausomybę nuo dujų. Bet kartu šilumos gamintojai 

turi gauti normalų pelną, ne nuostolius. Tačiau rinkoje mes ir kiti gamintojai patiriame nuostolius. 

Tai yra nepriimtina. 

2015. Ignotaitė: Ir bus vis sunkiau, nes negalėjimas paimti pelno iš praėjusio šildymo sezono 

užkerta kelią mums pasiruošti kitam sezonui, planuoti atsargas, kurios reikalaus dvigubai 

daugiau kapitalo. Tiekėjai negali pasiruošti kitam sezonui, todėl ir vėl, patenki į ydingą 

ratą, kur neuždirbi pinigų ir nesi pasiruošęs kitam šildymo sezonui, tad imiesi paskutinės 

minutės sprendimų. Ypač sudėtinga Kaune, kur tai gali sužlugdyti konkurenciją ir 

šilumos gamintojus. 

Kiek žinau, turite ir savo nuomonę dėl perteklinių biokuro pajėgumų panaudojimo 

šilumos rezervams. Kur matote problemą? 

2015. Ignotaitė: Kaune pasiekta visapusė rinkos konkurencija ir yra pakankamai pajėgumų, 

kurie gali eliminuoti paskutinę dujų megavatvalandę. Tačiau kad tai įvyktų, turi iš 

pradžių pakeisti konkurencinę struktūrą taip, jog pajėgumai galėtų veikti dalinai 

įprastomis sąlygomis, o tarkime, atšalus orams, galima būtų aktyvuoti rezervinius 

pajėgumus. Tad iš esmės sakome: mes alokuojame 70 proc. pajėgumų pagrindinei 

rinkai, o likusius paliekame piko metui, kai įprastai būtų naudojamos dujos. (...) Taip 

pasieki 100 proc. panaudojimo pajėgumų ir taip sumažini dujų vartojimą Kaune. 

Pakalbėkime apie šilumos kainas. Kokių turėtumėte prognozių ateities sezonui? 

Th. Mourot: Situacija Kaune ir Vilniuje yra skirtinga. Kaune jau turite visus (biokuro 

gamybos) pajėgumus ir jeigu bus tinkamas reguliavimas, o gamyba bus 100 proc. iš atsinaujinančių 

šaltinių (atliekų ir biomasės), tokiu atveju, kainos liks priimtino lygio. Vilniaus problema, kad dujų 

dalis vis dar ženkli ir dujų kainos nenukris pastebimai kitam šildymo sezonui. Biomasės dalis 

Vilniaus šilumos gamyboje turi padidėti. Mes pasirengę padėti tai padaryti. 

Bet juk ir biokuras, yra rizika, kad pabrangs, kaip tuomet su likusia Lietuva? 

Th. Mourot: Jeigu palygintume vieną megavatvalandę, pagamintą iš biokuro ir atitinkamai iš 

dujų, net su dabartinėmis biokuro kainomis, dujos vis tiek brangios. (...) Šilumos gamyba iš 

biokuro, kainų požiūriu, niekada nepasieks dujinės gamybos. 

2015. Ignotaitė: Daug kas priklauso, kokia bus Vyriausybės ir valstybinių institucijų 

pozicija. Jeigu šilumos gamintojai turėtų prieigą prie apyvartinio kapitalo, jie galėtų 

https://g4.dcdn.lt/images/pix/verslas-9723-89988593.jpg


 

165 

panaudoti nešildymo sezoną ruošdamiesi šildymo sezonui ir tuomet kainos augimas 

galėtų būti subalansuotas. Bet jeigu visi sprendimai bus palikti paskutinei minutei (...). 

Biokuro kainos gali išaugti papildomai 20-30 proc., bet dujos gali pabrangti dar daugiau 

(...). Tas miško skiedrų naudojimo skatinimas, jeigu jos bus prieinamos, tai sumažins 

biokuro kainų kilimą. Turi būti daug koordinuoto darbo ruošiantis kitam šildymo 

sezonui. 

Užsiminėte apie prieigą prie kapitalo? Kokių bėdų yra čia? 

2015. Ignotaitė: vienas dalykas yra faktas, kad per šešis šildymo sezono mėnesius patyrėme 

nuostolių. (...). Nesukaupėme pelno, kurį galėtume naudoti pirkti miško kirtimo liekanų 

ir pasiruošti kitam šildymo sezonui. Ir kai ateini į banką, tau sako, kad tu neuždirbi jokių 

pinigų ir negausi daugiau pinigų pasiruošti kitam šildymo sezonui (...). Yra šilumos 

gamintojų Kaune, kurie negavo jokio pelno ir jie to negali padaryti, ir jie pirks biokurą 

paskutinę minutę, tad, aišku, mokės brangiausiai. 

Paklausiu tuomet taip: ar ketinate trauktis iš Lietuvos? 

Th. Mourot: Geras klausimas. Esame čia ir liksime čia. Mes įsitikinę, kad yra galimybių 

veikti ir įgyvendinti dalykus. Mes pasirengę investuoti Vilniuje, investuoti apie 5 mln. Eur dviejose 

biokuro katilinėse, gaminti žalią elektrą ir padidinti veiklos efektyvumą. 

Kas tais bus, kokia bus tų pajėgumų galia? Jūs jau turite kogeneracinę Kaune, ar čia bus 

kita? 

Th. Mourot: Elektra bus gaminama naudoti mūsų šilumos katilui. 

2015. Ignotaitė: tai bus kiek daugiau nei 2 megavatai. Ir jeigu bus užtikrintas finansavimas, 

iš viso galėtume generuoti 10 megavatų elektros (sudėjus Vilniaus ir Kauno elektros 

generaciją – red.). 

Jau kalbėjome apie „Pusbrolius“, ar turite planuose kokių nors naujų įsigijimų 

Lietuvoje? 

Th. Mourot: Dairomės. Tačiau dabartinė situacija su Rusija ir energijos kainos sukūrė 

netikrumo jausmą regione. Negalime įvardyti konkrečių projektų, bet galvojame apie įsigijimus 

(...). 

2015. Ignotaitė: mes esame pasirengę padėti pramonės įmonėms, naudojančioms dujas garui 

ar elektrai gaminti, pasiūlyti joms įgyvendinti pereigą nuo dujų iki biomasės. Mes turime 

žinių ir sugebėjimų įvertinti projektų dydį ir poreikį. 

Gal sutiktumėte pasakyti, ar tai bus koks šilumos gamintojas, ar kito sektoriaus bendrovė? 

Th. Mourot: Tai yra iš srities, kuo užsiimame dabar, (...) mes žiūrime į šilumos gamybą, 

centralizuotą šildymą (...). Ir jeigu yra galimybių Lietuvos, Latvijos rinkose šilumos, elektros 

gamyboje, centralizuotame šildyme, – apsvarstysime objektą. Negaliu atskleisti konkretaus objekto, 

tačiau čia yra sritys, į kurias žiūrime. 

Dar aptarkime jau įgyvendintas investicijas. Jos kol kas siekia 100 mln. Eur. Buvo 

skelbta, kad planuojate 200 mln. Eur. Ar planai išlieka? 

Th. Mourot: Tai yra planuose. Tai realu, tik turime surasti gerą projektą. Taip, tai mūsų 

intencija. 

2015. Ignotaitė: jeigu mes mažiau turėtume koncentruotis į problemų sprendimą ir 

institucijos labiau įsitrauktų į sprendimų ieškojimą – turime galimybę investuoti 

papildomus 100 mln. Eur, tačiau privalome pirmiau išspręsti tas problemas, kad 

tikėtume, jog nauja investicija duos didesnę grąžą. 

 Idex, A. Ignotaitė 

https://g4.dcdn.lt/images/pix/verslas-9724-89988609.jpg
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Tuomet pakalbėkime apie konkurencinę aplinką. Kaip seksis konkuruoti su „Ignitis 

grupės“ Vilniaus kogeneracine jėgaine, kuri planuoja veikti kitą šildymo sezoną? 

Th. Mourot: Elektros požiūriu nebus jokios konkurencijos, mūsų 2 MW bus naudojami 

mūsų pačių reikmėms, tad tuo nekonkuruosime. Tai skirta, kad būtume efektyvesni šilumos 

gamyboje ir kad siūlytume geras kainas Vilniaus šilumos ūkiui kitą sezoną ir ateityje. 

Ir tikrai yra vietos Vilniuje (šilumos gamyboje – red.), nes dalis dujų yra vis dar ženkli. Ir 

netgi po „Ignitis grupės“ jėgainės paleidimo, bus pakankamai vietos žiemą dirbti tokiems 

operatoriams, kaip mes. 

O kokie būtų jūsų patarimai dėl Vilniaus? Štai Vilniaus šilumos tinklai skelbė, kad 

svarsto galimybę ateityje surinkti atliekinę šilumą iš prekybos tinklų, šaldytuvų. Gal būtų 

reikalingi renovacijos sprendimai? 

Vilnius turi sumažinti dujų dalį energijos pakete, nes ji vis dar didelė. Tai prioritetas. Tam 

reikia naudoti biomasę. Taip pat reikia didelių investicijų į šilumos tinklo efektyvumo didinimą ir 

skatinti namų renovaciją. Nors megavatvalandės kaina sąskaitoje svarbu, ne mažiau reikšmingas yra 

ir pastato energinis efektyvumas. (...) 

Prancūzijoje esame ne tik šilumos tiekimo operatorius, bet kartu esame ir pastatų 

operatorius. 

Koks apskritai jūsų požiūris į Lietuvos biomasės šilumos gamintojų rinką? Ar ji jau 

prisodrinta, ar dar yra vietos ateiti kitiems? 

2015. Ignotaitė: analizuojame tai ir matome, kad yra daugybė mažų miestų šalyje, įstrigusių 

padėtyje, kai nėra padaryta rimtų pokyčių pereiti nuo dujų prie biokuro. Turime nemažai 

miestų, kur šildymo kainos yra daugiau 100 eurų už MWh galutiniam vartotojui, kas yra 

labai brangu. Galbūt sprendimas tiems miestams ir nėra biokuras. (...) Galimybės 

privačiam kapitalui turėtų būti įvertintos, bet kartu manome, kad nėra bendros vizijos, 

kaip tie maži miestai galėtų vystytis bandant mažinti jų sąskaitas už šildymą ir 

neefektyvumą. 

Th. Mourot: Nors kalbame apie Vilnių ir Kauną, yra daug vidutinio dydžio miestų 

Lietuvoje, kur šilumos kaina nepriimtina. 

Pabaigai: ar džiaugiatės investavę Lietuvoje, ar dėl kai ko apgailestaujate? 

Th. Mourot: Mes esame Lietuvoje ir liksime joje. Aišku, mūsų lūkesčiai buvo pradžioje 

tokie, kad reguliacinė aplinka bus stabilesnė, esame šiek tiek nusivylę šiuo požiūriu, bet esame 

įsitikinę, kad ilgainiui tai pasikeis ir kad dabartinė situacija su Rusija (ir jos karu Ukrainoje – red.) 

padės suprasti, jog tai (šiluma iš atsinaujinančių išteklių – red.) yra didelė vertybė Lietuvai. Tai 

mums strateginis žingsnis, esame įsitikinę, kad ilguoju laikotarpiu tai buvo geras ėjimas. 

Dėkoju už pokalbį. 

Vienos didžiausių Europos investicinių kompanijų „Antin“ valdoma Prancūzijos kapitalo 

atsinaujinančios energetikos bendrovė „Idex Baltic“ skelbia turinti tris biokuro katilines Vilniuje ir 

dvi biokuro katilines bei vieną kogeneracinę elektrinę Kaune. 

2019 metais „Idex“ įsigijo Vokietijos atsinaujinančios energetikos bendrovę „Danpower 

Baltic“. 

90 proc. „Idex Baltic“ akcijų priklauso Prancūzijos atsinaujinančios energetikos grupei 

„Idex“, likusios – lietuviško kapitalo kompanijai „GECO Investicijos“. 
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 Biokuras 

 

Šildymo sezonas eina į pabaigą, bet išliekant aukštoms energijos kainoms jau 

pasigirsta raginimų rūpintis kita žiema. Šilumos tiekėjų kreipimesi į Vyriausybę, su kuriuo 

susipažino „Delfi“, siūloma svarstyti apie biokuro išteklių rezervą.  

Savo ruožtu biokuro birža atkreipia dėmesį, kad žaliavos Lietuvoje netrūksta, tik reikėtų 

perorientuoti šalies šilumos gamybą iš geresnės biokuro kokybės į prastesnę. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) teigia, kad vienas iš jos siūlymų valdžiai – 

ieškoti variantų, kaip užsitikrinti patikimą biokuro prieinamumą kitą žiemą. Asociacijos prezidentas 

patvirtino, kad būta tokio kreipimosi į Vyriausybę. „Rūpinamės, nes situacija tokia grėsminga tiek 

iškastinio kuro, tiek biokuro rinkose, kad mes nežinome, ko laukti. Reikia garantijų, reikia 

saugumo. Šilumos tiekimas buitiniams vartotojams, didžiausiai daliai miesto gyventojų yra esminė 

viešoji paslauga (...). Dabar kuro tiekėjai nieko neįsipareigoja, nei kainų požiūriu, nei patikimumo“, 

– portalui komentuoja Valdas Lukoševičius. 

Dokumente perspėjama, kad „nieko nedarant, kitas šildymo sezonas gali būti dar 

skausmingesnis šilumos vartotojams, o gal ir nepilnavertis“. 

V. Lukoševičius paaiškina, kad nepilnavertis tiekimas gali būti ten, kur didelė šilumos 

gamybos dalis yra iš dujų (pavyzdžiui, Vilniuje). „Ir žinoma, jeigu būtų kažkokie pertrūkiai su 

gamtinių dujų tiekimu – šiais laikais nieko nėra garantuota. Ir šalčių metu, kada biokuro ir 

komunalinių atliekų tiesiog galios neužtenka, nėra to vadinamo pikinio kuro, tada gali būti ir 

nepilnavertis tiekimas – teks mažinti temperatūrą, šildyti tiek, kiek yra kuro, ir viskas“, – sakė 

asociacijos prezidentas. 

Nors kreipimesi yra siūlymas ir dėl išankstinio konsoliduoto dujų pirkimo bei saugojimo 

Latvijos Inčukalnio ar kitoje saugykloje, pašnekovas pripažino, kad dėl dujų sprendimai nėra tokie 

paprasti, nes jos – ne vietinis kuras ir jam įtakos Lietuva turi mažai. „Mes tokį pasiūlymą teikiame 

Vyriausybei, kad jie per Valstybinių miškų urėdiją tiektų ne žaliavą, o patį biokurą ir darytų per 

savo dalyvavimą biokuro rinkoje didelį poveikį galutinėms kainoms“, – sakė LŠTA prezidentas. 

Kaip jau skelbta anksčiau, pakoregavus miško kirtimo atliekų paruošimo metodiką bei 

supaprastinus šių kirtimo liekanų įsigijimo sąlygas, Valstybinių miškų urėdija iki 400 tūkst. 

Kubinių metrų padidino planuojamą parduoti miško kirtimo liekanų kiekį. Palyginimui, 2020 

metais VMU pardavė 240 tūkst. Kubinių metrų miško kirtimo liekanų. „Čia yra geriau negu nieko, 

bet tai yra pirmas žingsnis, nes visas tas biokuras gali išvažiuoti į kitas šalis (...). Dabar statomi 

dideli biokuro pajėgumai tiek Lenkijoje, tiek kaimyninėse šalyse. Ta pati Švedija vis dar didina 

galingumus, kogeneracinės elektrinės pervedamos nuo iškastinio kuro prie biokuro, poreikis 

Suomijoje labai auga ir jis keliauja per Baltijos jūrą, mes matome – vežamas iš Rygos, Liepojos ir iš 

Klaipėdos“, – dėsto V. Lukoševičius. 

Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ generalinis direktorius Andrius Smaliukas vis dėlto 

nelinkęs sureikšminti biokuro eksporto iš Lietuvos veiksnio. „Eksportą minimalų turime. Turbūt 
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Latvija čia daugiausia eksportuoja iš Baltijos šalių. Mes Lietuvoje šilumos gamybos sektoriuje 

išimtinai naudojame tik tuos vadinamus čipsus, smulkintą medieną. Granules naudoja tik smulkūs 

vartotojai. Tai iš Lietuvos čipsų eksporto yra istoriškai labai mažai, ir su dabartinėmis kainomis tai 

net ir Latvija tampa ne tokia patraukli tiems patiems skandinavams, į kur veždavo Latvijos 

tiekėjai“, – sakė A. Smaliukas. 

Jis teigė, kad institucijos dirba ieškodamos optimalių sprendimų, tačiau ir biokuro tiekėjai, ir 

pirkėjai (šiuo atveju, šilumos tiekėjai) turėtų „pasitempti“ ir keisti savo įpročius. „Pagrindinis 

iššūkis, kad nebus vartojama biomasė iš Baltarusijos ir ją reikia kažkuo pakeisti. Lietuvoje žaliavos 

turime, tiesiog šalyje per tuos dvejus trejus metus pirkėjai priprato deginti labai gerą biokurą, bet 

kur eina Europa, tai kad biokuro vartotojai turėtų deginti tik prasčiausią biokurą – tai yra, kas lieka 

po visų kitų industrijos šakų, tai kirtimo liekanos, pramonės liekanos ir visa kita“, – sakė „Baltpool“ 

vadovas. 

Jo teigimu, dabar aktyviai dirbama, kad rinka persiformuotų, būtų daugiau deginamas 

prastesnis biokuras. „Įvesime dar vieną produkto kokybės klasę, kuri bus tarpinė tarp to, ką jie buvo 

įpratę (naudoti) ir tarp prasčiausio kuro. Matysime. Žaliavos yra ir svarbu pakeisti tuos įpročius, kad 

galėtume naudoti tai, ką turime šalyje“, – teigia A. Smaliukas. 

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos (LITBIOMA) direktorė Vilma Baturo yra sakiusi 

„Delfi“, kad norint išvengti aukštų biokuro kainų būtina atlikti „namų darbus“ ir tai padaryti kuo 

skubiau. 

Anot jos, šalies šilumos tiekėjai įprato naudoti „tą baltą skiedrą, kuri gali būti naudojama 

kažkam kitam, o ne biokurui (...) Jie dabar tos prastesnės žaliavos nenori, nes su ja dirbti sunkiau“. 

V. Lukoševičius tąkart pripažino, kad iš tiesų, ne kiekviena jėgainė pajėgi deginti prastesnės 

kokybės biokurą, tačiau patikino, jog sprendimų ieškoma. 

LŠTA siūlo Vyriausybei, kitoms institucijoms ir energetikams sukurti darbo grupę, kuri 

operatyviai parengtų reikiamus sprendimus patikimam apsirūpinimui energetiniais ištekliais 

sekančiam šildymo sezonui. „Siūlome sukurti teisinį mechanizmą dėl to minimalaus kvotinio ar 

valstybinių išteklių reglamentavimo (...). Žinote, kaip naftos rinkose: jeigu labai brangsta nafta, 

„išmeta“ (į rinką) valstybines atsargas ir atpigina tą naftą. Lygiai taip pat VMU galėtų vienam 

šildymo sezonui turėti tam tikrą kvotą, kiekį, kurį patiekdama arba nepatiekdama rinkai, galėtų 

veikti biokuro kainas, nes dabar ne tik centralizuota šiluma, bet ir pramonė naudoja labai daug 

biokuro“, – aiškino V. Lukoševičius. 

Jis teigė, kad plačiau neviešino šito kreipimosi, nes mano, jog tai yra Vyriausybės užduotis 

pasirūpinti viešosios paslaugos patikimumu ir prieinamumu. „Ir todėl mes nesiviešinome kol kas. 

Tai nėra slapta informacija, tiesiog yra idėjų lygmenyje, apsikeitimas, raginimas politikams ir 

valdininkams, nes kai ateis rugsėjo mėnuo, jau bus vėlu. Dabar pats laikas galvoti, ką daryti iki kito 

šildymo sezono“, – teigia asociacijos prezidentas. 

Energetikos ministerija pernai lapkritį skelbė, kad Lietuvoje iš biokuro pagaminama apie 75 

proc. centralizuotai tiekiamos šilumos. Ji tuomet pranešė kreipusis į savivaldybes, ragindama 

šilumos gamyboje naudoti daugiau vietinių miško kirtimo atliekų. 

Seimas pavasarį priėmė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, pagal kurias didieji šilumos tiekėjai 

(realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos per metus), turi užtikrinti, kad bendrame kuro 

balanse ne mažiau kaip 30 proc. sudarytų biokuras iš miško kirtimo liekanų. 
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Dėl Rusijos vykdomo karo Ukrainoje ir žaliavų importui gręsiančių sankcijų Lietuvoje 

gali didėti biokuro kainos, o jų augimas atsilieptų ir šildymo sąskaitoms. Biokuro ruošos 

įmonės jau dabar teigia sulaukiančios užklausų dėl medienos skiedrų pardavimo ne tik iš 

vietos medienos pramonės įmonių, bet ir iš Lenkijos, Latvijos bendrovių, Skandinavijos šalių.  

Lietuvoje šildymo sezono metu vidutiniškai yra sunaudojama apie 4 mln. megavatvalandžių 

(MWh) biokuro. Iki karo beveik trečdalis šio kiekio į Lietuvą būdavo importuojamas iš kaimyninių 

Rytų valstybių, daugiausiai – Baltarusijos. 

Šiuo metu dėl karo Ukrainoje medienos žaliavų ir biokuro importas iš Rytų į Lietuvą yra 

sumažėjęs. Jis išvis nutrūks nuo birželio, kai įsigalios sankcijos ir į Europos Sąjungos valstybes bus 

draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti, pirkti ar transportuoti medienos gaminius, kurių 

kilmės šalis yra Baltarusija arba jie eksportuojami iš Baltarusijos. 

Lietuvos biokuro ruošos bendrovių atstovai pripažįsta, kad sumažėjus, o ateityje ir nelikus 

importuojamo biokuro, šalies gamintojai susidurs su vis didesne vietinių žaliavų paklausa. 

„Karas Ukrainoje smarkiai paveikė energetinių išteklių, dujų, naftos kainas, tad dabar būtina 

spręsti klausimą, kaip šiandienos kontekste įdarbinsime biomasę energijos gamybai. Nuo to ir 

priklausys, kaip smarkiai brangs biokuras ir atitinkamai šildymas ateinantį sezoną“, – sakė biokuro 

gamybos įmonės „Dzūkijos mediena“ vadovas, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos 

„Litbioma“ prezidentas Marius Valukynas. 

Susidomėjimas lietuviška mediena auga 

Rinkoje veikiančių biokuro atstovų teigimu, jau kurį laiką sumažėjus medienos žaliavų ir 

biokuro importo apimtims, jaučiamas išaugęs medienos ir baldų pramonės įmonių susidomėjimas 

medienos skiedros (SM2 tipo žaliavos) įsigijimu. Medienos pramonės bendrovės taip siekia 

kompensuoti žaliavų praradimus. 

Medienos skiedros paklausą didina ir augantis poreikis išorės rinkose – Lietuvos biokuro 

ruošos įmonių produkcija domisi importo apimtis praradusios šalys, tarp jų – Lenkija, Latvija, 

Skandinavijos valstybės. 

„Sulaukiame daugiau užklausų iš medienos, baldų pramonės įmonių dėl žaliavinės medienos 

įsigijimo. Sujudimas jaučiamas bendrai visoje rinkoje. Lenkijoje biokuro ir žaliavų kainos sparčiai 

šovusios į viršų, tad Lietuvoje žvalgomasi biokuro, malkų. Užsienio bendrovės sutinka net ir mokėti 

brangiau. Situacija kol kas neaiški dėl Latvijos, kadangi ten buvo įprasta gamyboje naudoti 

baltarusišką medieną, tad importui sumažėjus, mūsų biokuro gamintojai gali pajusti to padarinius“, 

– teigė įmonės „PK Oliver“ atstovas Lietuvoje Vaidas Būdvytis. 

Jam antrina M. Valukynas – anot jo, aplinkinės šalys, praradusios svarbią medienos žaliavų 

importo rinką, jau dabar pradeda žvalgytis alternatyvų Lietuvoje. 

„Visgi situacijos neapibrėžtumas galioja visuose segmentuose, vadinasi, ir vartojime. 

Natūralu, kad už žaliavą jokia rimta įmonė nemokės bet kiek, nes bet kada gali sustoti produkcijos 

vartojimas, o tai reikštų nemažus nuostolius. Tad apibendrinant, didesnis susidomėjimas jaučiasi, 

tačiau kol kas jis kontroliuojamas“, – tikino „Dzūkijos mediena“ vadovas. 

Prognozėse – galimas šildymo kainų augimas 

Pasak biokuro gamintojų, susiklosčiusi situacija rinkoje gali turėti įtakos ateinančio sezono 

šildymo kainoms. Išaugusi SM2 tipo žaliavos paklausa ypač paveiks tas šilumos gamybos įmones, 

kurios savo veikloje naudoja didelius medienos skiedros kiekius. 

„Iki paskelbiant sankcijas, baltarusiškas biokuras sudarė apie 30 proc. Lietuvoje 

sunaudojamo kuro, tad natūralu, kad kiekiui sumažėjus beveik trečdaliu, tai atsispindės galutinėse 

sąskaitose vartotojui. Bent jau vertinant dabartinę situaciją, tokios prielaidos atrodo pagrįstos“, – 

teigė „PK Oliver“ atstovas. 
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Vienos didžiausių šalyje biokuro gamybos įmonės „Pusbroliai“ direktoriaus pavaduotojo 

Mindaugo Žemaičio teigimu, šilumos, gaminamos iš biokuro, brangimą gali lemti kompleksinės 

priežastys. 

„Tai ir auganti paklausa vidaus ir išorės rinkose, konkurencija dėl žaliavų, nestabili 

geopolitinė situacija. Visa tai skatina būti atsargiems ir iš anksto galvoti apie ateinantį šildymo 

sezoną. Faktas toks, kad šilumos gamyboje reikia galvoti, kaip efektyviai išnaudoti turimus 

išteklis“, – sakė M. Žemaitis. 

Netinkamai išnaudojami ištekliai 

Lietuvoje daugiausia naudojamas dviejų rūšių biokuras. Viena jų – medienos skiedros (SM2 

tipo žaliava), kurių nemaža dalis iki šiol būdavo importuojamos ir kurios yra paklausios ne tik 

šilumos gamybos, bet ir medienos bei baldų pramonėje. Kita – prastesnės kokybės biokuras iš 

miško kirtimo liekanų (SM3 tipo žaliava). 

Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ duomenimis, Lietuvos šilumos gamybos įmonės šį 

šildymo sezoną sunaudojo apie 4 mln. MWh biokuro. Daugiau nei 70 proc. šio kiekio sudarė 

medienos skiedros, likusi dalis – miško kirtimo atliekos. 

„Esminė problema ta, kad katilinės turėtų kūrenti biokurą, pagamintą iš kirtimo atliekų, ne iš 

malkinės medienos, kaip yra dabar. Malkinės medienos kuro Lietuvoje nėra tiek daug, be to, 

medienos skiedra yra paklausi žaliava pramonei, kuri gali pasiūlyti gerokai konkurencingesnes 

kainas. O kirtimo atliekos, krūmai, šakos, yra paliekami pūti lauke, nors tai yra puikus kuras, kuris 

padėtų sumažinti kainų kilimą“, – teigia M. Valukynas. 

Biokuro ruošos įmonių atstovų teigimu, jei šilumos gamintojai, kurie savo veikloje 

daugiausiai naudoja skiedrą, iki artėjančio šildymo sezono pradžios neras būdų aktyviau pereiti prie 

miško kirtimo liekanų kuro, šilumos kainos Lietuvoje bus panašios arba didesnės nei jau 

pasibaigusį sezoną. 

„Miško atliekos yra pigiausios rūšies biokuras, jo Lietuvoje yra pakankamai. Visgi šios 

rūšies kuras reikalauja didesnės katilų priežiūros, kadangi jo naudojimas atsiliepia įrenginių 

stabilumui ir veiklai, o deginant susidaro daugiau pelenų. Tad siekiant paskatinti miško liekanų 

panaudojimą šilumos gamyboje, į tai reikia atkreipti dėmesį“, – sakė įmonės „Pusbroliai“ atstovas 

M. Žemaitis. 

Energetikos ministerija dar praėjusiais metais ėmė raginti Lietuvoje veikiančius šilumos 

gamintojus naudoti daugiau miško kirtimo liekanų. Šį kurą sudaro medžių šakos, žievė, spygliai, 

lapai ar kita menkavertė mediena. 

Be to, ministerija šiuo metu ruošia atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEį) 

papildymą, kuriuo planuoja nuo 2023 m. įpareigoti šilumos gamintojus, kurie gauna valstybės 

paramą arba jų instaliuota galia siekia 20MW ir daugiau, pirkti tik tvarų biokurą. 
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PARODOJE „RESTA“ – VISKAS APIE DAUGIABUČIŲ RENOVACIJĄ 

 

Rytoj startuosiančioje tarptautinėje statybų verslo parodoje „RESTA 2022“ dalyvaujanti 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) savo stende lankytojams pasiūlys unikalią 

galimybę – specialiai „RESTAI“ sukurtos interaktyvios programos pagalba per keletą minučių 

susipažinti su pagrindiniais kompleksinės namo renovacijos komponentais ir sužinoti galimus 

energijos sutaupymus po renovacijos. 

Kiekvienas šio įrankio naudotojas galės pats „atnaujinti“ daugiabutį – pakeisti langus, 

apšiltinti sienas bei stogą, pakeisti šilumos punktą ir tokiu būdu išsiaiškinti, kiek kiekviena iš tų 

priemonių gali padidinti namo energinį efektyvumą. 

Taip pat APVOS stende bus demonstruojama video medžiaga apie atnaujintus šalies 

daugiabučius, pristatoma naujausia informacija apie daugiabučių namų programos įgyvendinimą. 

Visos parodos metu stende dirbs APVA specialistai, kurie galės atsakyti į visus lankytojams 

aktualius klausimus, susijusius su daugiabučių renovacija, valstybės teikiamos paramos 

dydžiais/būdais ir pan. 

„Dalyvaudami parodoje „RESTA 2022“, pirmiausia siekiame gyvai susitikti su daugiabučių 

gyventojais, projektų administratoriais bei kitais renovacijos proceso dalyviais, atsakyti į visus 

jiems rūpimus klausimus, išgirsti jų problemas, nuogąstavimus ar nepagrįstas baimes,“ – teigia 

APVOS Pastatų energinio taupumo departamento direktorius Vytautas Vrubliauskas. 

 

 APVA 2022-04-20 pranešimas. 

TN: tn  

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS INVESTICIJOS NUKREIPTOS ENERGIJOS KAINŲ 

ŠUOLIUI STABILIZUOTI 

 

 
 

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą 2022-2025 m. Klimato 

kaitos programos investicijų planą. Jame siūlomos priemonės skatina mažinti Lietuvos 

priklausomybę nuo iškastinio kuro importo. Daugiausia lėšų skiriama gyventojams ir viešosioms 

įstaigoms atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti. Tai saugiausias pasirinkimas augant 

elektros ir dujų kainoms, nes jų kompensacijos yra laikinos ir riboto dydžio. 

https://www.apva.lt/parodoje-resta-viskas-apie-daugiabuciu-renovacija/
https://www.apva.lt/klimato-kaitos-programos-investicijos-nukreiptos-energijos-kainu-suoliui-stabilizuoti/
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„Iškastinio kuro atsisakymas visose srityse yra kelias į mažesnes elektros ir šildymo 

sąskaitas. O šaliai ir ekonomikai tai reiškia naujas vietines darbo vietas ir nepriklausomybę nuo 

neprognozuojamo importo ir agresorių. Valstybė gausiomis savo investicijomis padės tiek 

gyventojams buityje, tiek viešajam sektoriui ir verslui užsitikrinti alternatyvius energijos šaltinius“, 

– programos patvirtinimą komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Su Klimato kaitos programos investicijų planu galite susipažinti čia. Ketverių metų 

programos pajamos sudaro 358,6 mln. eurų. Iš šios sumos 81 mln. eurų teks projektams, kuriais 

atsisakoma iškastinio kuro diegiant atsinaujinančių energijos išteklių technologijas, 65,4 mln. eurų 

– energetinio efektyvumo didinimui modernizuojant pastatus ir 17 mln. eurų mažiau taršiam  

transportui įsigyti. 

Gyventojai galės gauti paramą saulės elektrinėms ir elektros energijos kaupimo įrenginiams, 

kurie užtikrins elektros energijos rezervą, įsigyti – tam numatyta 26 mln. eurų. 25 mln. eurų paramą 

gaus norintieji taršius iškastinio kuro įrenginius pakeisti į šilumos siurblius, efektyvius biokuro 

katilus ir įsidiegti akumuliacines šildymo sistemų talpas. Toliau bus remiamas namų atnaujinimas 

(renovacija), šioms veikloms skirta 63,4 mln. eurų. 

Šiais metais daug dėmesio bus skiriama ir viešiesiems pastatams bei jų aprūpinimui 

atsinaujinančios energetikos ištekliais. Siūloma 30 mln. eurų  remti mokyklas, darželius, ligonines, 

kurios įsirengs saulės elektrines ir elektros kaupimo įrenginius, šilumos siurblius, patalpas 

šildančius elektros energija. 

Taip pat planuojamos naujos iniciatyvos siekiant tapti klimatui neutralia Vyriausybe – 

valstybinių institucijų pastatuose diegiant saulės jėgaines, statant elektromobilių stoteles, joms 

numatyta 5 mln. eurų. 

Aplinkos ministerija ir toliau rems įmones, kurios plėtos biometano gamybą ar biodųjų 

išvalymą. Taip pat bus siekiama skatinti žemės ūkyje vietoje dyzelino naudoti biodujas. Šiam tikslui 

įgyvendinti įmonės ir ūkininkai gaus 33 mln. eurų. 

Siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, Aplinkos 

ministerija siūlo remti verslą skatinant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – subsidijuoti 

investicijas į iškastinio kuro keitimą atsinaujinančiais energijos ištekliais ir energetinio efektyvumo 

priemones. Tam bus skiriama 15 mln. eurų. 

Aplinkos ministerija suplanavo 12 mln. eurų subsidijas ir ankstesniais metais didelio 

susidomėjimo sulaukusioms priemonėms fiziniams asmenims, pereinantiems prie mažiau taršaus 

transporto. 

Nuo šių metų Aplinkos ministerija ketina skirti 0,5 mln. eurų paramą ir nevyriausybinių 

organizacijų veiklai, susijusiai su klimato politikos formavimu ir visuomenės informavimu apie 

klimato kaitą. Konkreti šių lėšų skyrimo tvarka bus kuriama kartu su NVO sektoriumi. 

Klimato kaitos programos investicinis planas buvo derinamas su kitais sektorinių ministerijų 

finansavimo šaltiniais siekiant, kad priemonės nesidubliuotų ir nekonkuruotų tarpusavyje. 

Klimato kaitos programos lėšos planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, kaip ligi 

šiol, kad visuomenė ir valstybės institucijos galėtų iš anksto planuoti teikti paraiškas paramai gauti, 

veiksmingiau įgyvendinti finansuojamus projektus. Ilgalaikis planavimas patogesnis ir verslui, nes 

numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į savo ilgalaikę strategiją. 

Tačiau prie programos lėšų paskirstymo dar sugrįšime 2023 m., pasibaigus dekarbonizacijos 

procesui. Tada spręsime, kaip paskirstyti 111,7 mln. eurų, numatytų dekarbonizacijos ir energetinio 

efektyvumo priemonėms. Šios lėšos bus skirstomos  atsižvelgus į dekarbonizacijos darbo grupių 

pasiūlymus. Pasiūlymus dekarbonizacijos priemonėms dar galite teikti iki balandžio 22 d. čia. 

AM inf.  

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/2_%20Klimato%20kaitos%20programos%20investicij%C5%B3%20planas_LRV%20pos%C4%97dis%20AM.pdf
https://klimatokaita.lt/dekarbonizacija/pasiulymai/
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IS-947/672-IV-5 priedas 

 

DANIJA PAVIEŠINO ENERGETIKOS PLANĄ, KAIP „IŠSILAISVINTI NUO PUTINO“ 

ELTA, 2022 m. balandžio 19 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Danija antradienį pristatė planą, kaip panaikinti priklausomybę nuo rusiškų dujų. 

Tam ji ketina pasitelkti atsinaujinančiąją energiją ir biodujas.  

Nors Europos Sąjunga iki šiol atsisakė uždrausti Rusijos naftą ir dujas dėl karo Ukrainoje, 

27 valstybių blokas siekia iki metų pabaigos sumažinti dujų importą iš šios šalies. Atskiros šalys 

narės taip pat atskleidė planus mažinti rusiško iškastinio kuro naudojimą. 

Danijos vyriausybės parengtame plane numatyta iki 2028 metų pusę iš 400 tūkst. Namų 

ūkių, kurie dabar šildosi dujomis, prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų arba 

sumontuoti juose elektrinius šilumos siurblius. 

Kitiems namų ūkiams ir įmonėms vyriausybė siekia vystyti biodujų iš atsinaujinančių 

šaltinių tiekimą ir „tai užtikrins, kad mums nereikės Putino“, – spaudos konferencijoje sakė klimato 

ir energetikos ministras Danas Jorgensenas. 

Vyriausybė taip pat paspartino savo atsinaujinančiosios energijos plėtros programą, 

teigdama, kad dabar planuoja iki 2030 metų keturis kartus padidinti saulės elektrinių ir sausumos 

vėjo jėgainių skaičių. 

Pusė Danijos elektros energijos jau dabar gaunama iš vėjo energijos. 

„Norime plėtoti atsinaujinančiąją energetiką tiek, kiek tai įmanoma daryti racionaliai“, – 

sakė ministrė pirmininkė Mette Frederiksen. 

Dujos sudaro 18 proc. kasmet Danijoje suvartojamos energijos. Tris ketvirtadalius dujų 

2019 metais suvartojo šalies pramonė, o Rusija yra viena iš pagrindinių tiekėjų, teigia Danijos 

energetikos agentūra. 

Tarptautinė energetikos agentūra teigia, kad 2021 metais ES iš Rusijos importavo 155 mlrd. 

Kubinių metrų dujų, o tai sudaro 45 proc. viso dujų importo. 

 
 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=90003511
https://www.delfi.lt/temos/danija
https://www.delfi.lt/temos/tvari-lietuva
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajunga
https://www.delfi.lt/temos/mette-frederiksen
https://www.delfi.lt/temos/rusija
https://www.delfi.lt/temos/tarptautine-energetikos-agentura
http://www.elta.lt/


 

174 

 

IS-947/672-IV-6 priedas 

 

PO KAINŲ ŠOKO TENKA PRAŠYTI FINANSINĖS PARAMOS: RUOŠIAMASI SKUBIAI 

STATYTI KATILINĘ 

Inga Kontrimavičiūtė, „Sekundė“ 2022 m. balandžio 20 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Dėl trąšų gamybos gigantės „Lifosos“ netiesioginiam savininkui pritaikytų Europos 

Sąjungos sankcijų įmonei sustabdžius veiklą, šilumos tiekėjos „Panevėžio energijos“ 

drastiškai pašokusioms kainoms suvaldyti tikimasi pagalvės iš Vyriausybės.  

Naują katilinę statyti planuojanti šilumininkė prašo valstybės finansinės pagalbos. 

Šilumininkės išsiųstame Vyriausybei, Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai, Seimo Ekonomikos komitetui bei septynioms savivaldybėms adresuotame 

rašte prašoma sudaryti galimybę gauti finansinę paramą naujos biokuro katilinės statybai 

Kėdainiuose. 

Iš trąšų gamintojos „Lifosos“ nuperkama šiluma sudarė 15,4 proc. viso šilumos kiekio, 

„Panevėžio energijos“ tiekiamo jos aptarnaujamų net septynių savivaldybių vartotojams. 

Dėl karo Ukrainoje Europos Sąjungai į sankcijų sąrašą įtraukus netiesioginį „Lifosos“ 

savininką ir trąšų gamintojai užgesinus savo katilus, „Panevėžio energija“, kad užtikrintų šilumos 

tiekimą Kėdainiams, buvo priversta šiame mieste įjungti gamtinėmis dujomis kūrenamą katilinę. 

Tai kirto per kišenę ne tik patiems kėdainiškiams. 

Planuoja statybas 

Kaip teigiama institucijoms išsiųstame šilumininkės rašte, dėl padidėjusių šilumos tiekimo 

sąnaudų Kėdainiuose išaugo visiems „Panevėžio energijos“ vartotojams tiekiamos šilumos kaina. 

Jau balandį ji šoktelėjo daugiau kaip 30 proc. 

Anot „Panevėžio energijos“, atsižvelgdama į susidariusią šilumos tiekimo situaciją, įmonė 

svarsto galimybes skubiai Kėdainiuose statyti naują katilinę, kurioje būtų kūrenamas biokuras, 

ligninas, medienos biokuro mišinys. Joje ketinama įrengti ir kogeneracinį ciklą elektros energijos 

gamybai. 

„Tai leistų stabilizuoti kainas šilumos vartotojams ir išvengti šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijos didinimo“, – aiškinama šilumos tiekėjos rašte. 

Bendrovė numačiusi statyti apie 20 MW galios biokuro katilinę. Tokios galios biokuro 

katilinės statybai, šilumininkės vertinimu, reikėtų apie 10 mln. Eur. 

Bendrovė prašo valstybės padengti bent dalį šių išlaidų. 

Kol kas svarstoma, kad „Panevėžio energijos“ naujoji biokuro katilinė Kėdainiuose galėtų 

būti baigta iki 2023 metų. 

Inicijuoja dar vieną raštą 

„Panevėžio energijos“ centralizuotai tiekiama šiluma pasiekia daugiau kaip 61 000 vartotojų 

Panevėžio mieste ir rajone, taip pat Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio ir Zarasų rajoninėse 

savivaldybėse. 

Vien Panevėžio mieste ir rajone centralizuotai šildosi 37 193 butai bei 497 įmonės. 

Mažiausiai šilumininkė klientų turi Pasvalio savivaldybėje – 2 427 butus ir 81-ą įmonę. 

Visose savivaldybėse, kurios yra „Panevėžio energijos“ akcininkės, nustatoma vienoda 

regioninė šilumos kaina. 

Kreiptis į Vyriausybę dėl paramos šilumininkei rengiasi ir pačios savivaldybės. 

„Stojanti „Lifosa“ yra ne vieno miesto ar rajono – tai svarbi tarpregioninė problema. 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos augimas paveiks visų mūsų savivaldybių šilumos 

vartotojus. Prašome Vyriausybės atsižvelgti į force majeure ir subsidijuoti biokuro katilinės 

Kėdainiuose statybas. Tai leistų atpiginti šilumą ir sumažinti finansinę naštą vartotojams“, – sako 

Panevėžio meras Rytis Račkauskas. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/po-kainu-soko-tenka-prasyti-finansines-paramos-ruosiamasi-skubiai-statyti-katiline.d?id=90010677
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajungos
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajungos
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajunga
https://www.delfi.lt/temos/panevezio-energija
https://www.delfi.lt/temos/lifosa
https://www.delfi.lt/temos/rytis-rackauskas
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Kainų šuolis palies ne tik centralizuotai besišildančius gyventojus, bet dėl išaugsiančio 

kompensacijų poreikio kirs ir per pačių savivaldybių biudžetus, taip pat žymiai paveiktų verslo 

galimybes. 

Kaip teigiama bendrovės akcininkės, tai prisidėtų prie neigiamų socialinių pasekmių 

regione. 

Vyriausybės tikslinė finansinė parama biokuro katilinės statybai, pasak įmonę valdančių 

savivaldybių, paspartintų darbus ir „prisidėtų prie šilumos kainų stabilizavimo žemesniame lygyje, 

o tai teigiamai paveiktų savivaldybių veiklą, visų aptarnaujamų miestų ir rajonų šilumos vartotojų 

socialinę padėtį.“ 

 
 

http://www.sekunde.lt/
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IS-947/672-IV-7 priedas 

 

Energetikos ir darnios plėtros komisija išvažiuojamojo posėdžio metu Kaune įvertino 

pozityvius atliekų tvarkymo pokyčius ir atkreipė dėmesį į trūkumus 

2022 m. balandžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų) 

TN: tn  

 

 
  

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (EDPK) domėjosi atliekų sektoriaus plėtra ir 

balandžio 11 d., pirmadienį, lankėsi Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) 

gamykloje, Lapių regioniniame sąvartyne, Kauno kogeneracinėje jėgainėje (KKJ) ir Kauno Algirdo 

Brazausko hidroelektrinėje (KHE). 

Siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus atliekų sektoriuje, Nacionalinės 

klimato kaitos valdymo darbotvarkėje numatyta, kad sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų 

dalis 2030 m. turėtų sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. komunalinių atliekų svorio. Remiantis 

žiedinės ekonomikos principais, dalį atliekų galima perdirbti arba sudeginti, išgautą energiją 

panaudojant šilumai arba elektrai gaminti. 

EDPK stebėjo atliekų tvarkymo procesus nuo jų pirminio apdorojimo Kauno MBA, kur 

patenka nerūšiuotos (arba po pirminio gyventojų rūšiavimo) atliekos, iki šilumos ir elektros 

energijos gamybos KKJ. Kauno MBA per 2021 m. apdorojo apie 145 tūkst. tonų mišrių 

komunalinių atliekų, iš kurių biologiškai apdorota apie 56 tūkst. tonų, apie 61 tūkst. tonų buvo 

panaudota energijai gauti. 

Įvertinęs pozityvius pokyčius įmonės veikloje – įrangos, patalpų atnaujinimą, teritorijos 

tvarkymą ir padidėjusį paruoštą naudoti pakartotinai ir perdirbti komunalinių atliekų kiekį, EDPK 

pirmininkas Justinas Urbanavičius pastebėjo, kad vis dar apie pusė atliekų išvežama į deginimo 

įmonę, tačiau gamyklos operatoriai tvarkosi gerai – dėl to sumažėjo iš Kauno MBA sklindantys 

nemalonūs kvapai, o ir bendruomenės reiškia mažiau nepasitenkinimo. 

Po apdorojimo Kauno MBA likusios, perdirbimui ar kitokiam panaudojimui netinkamos 

komunalinės atliekos ir kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, šalinamos Lapių (ir 

Zabieliškio) sąvartyne. 2020 m. į Lapių sąvartyną buvo priimta 61 tūkst. tonų atliekų; šiais metais 

jos pradėtos deginti. 

Komisijos nariai susipažino su pelenų apdorojimo technika ir technologija, kurią naudojant 

pagalba iš pelenų išgaunami spalvotieji, nespalvotieji metalai ir mineralinės medžiagos, 

naudojamos cemento ir betono gamybos pramonėje. UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius 

Saulius Lazauskas informavo apie įmonės planus statyti modernią pakuočių apdorojimo gamyklą, 

taip pat paminėjo kylančias problemas dėl ilgai trunkančio pelenų apdorojimo dokumentacijos 

tvarkymo, pakuočių komercinių ir komunalinių atliekų srautų atskyrimo, galimai neskaidrių atliekų 

tvarkymo konkursų. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=280718
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=280671
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Dar vienas etapas atliekų tvarkymo grandinėje – energijos išgavimas iš tų atliekų, kurios 

netinka pakartotinai panaudoti. Lietuvoje per metus susidaro 1,3 mln. tonų komunalinių atliekų, iš 

kurių apie 50 proc. degintinos, ir 3,3 mln. tonų per metus pramoninių atliekų, iš kurių apie 10 proc. 

degintinų; apie 1 mln. tonų atliekų per metus yra tinkamos energetikai. 

UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ vadovas Ramūnas Paškauskas informavo, kad 2021 

m. KKJ padėjo išvengti 200 tūkst. tonų į sąvartyną galėjusių patekti atliekų ir į Kauno miesto 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemą patiekė 427 GWh, t. y. apie 32 proc. miesto šilumos poreikio, 

taip pat 155 GWh elektros energijos – tai sudarė 1,1 proc. šalies elektros energijos poreikio. R. 

Paškauskas atskleidė įmonės planus didinti metinius pajėgumus iki 255 tūkst. tonų atliekų ir 

pažymėjo, kad įmonės gaminamos šilumos kainą žymiai didina apyvartinių taršos leidimų (ATL) 

įsigijimo dedamoji. KKJ vadovas neslėpė, kad įmonė sieks nedalyvauti Europos Sąjungos ATL 

prekybos sistemoje, o tai galima pasiekti tik atsisakius priimti pramonines atliekas. Šiame kontekste 

EDPK pirmininkas J. Urbanavičius pabrėžė būtinybę diskusiją dėl darnios plėtros politikos 

prioritetų pratęsti Seime. 

Komisijos nariai apsilankė KHE – didžiausioje atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančioje elektrinėje Lietuvoje. Šiuo metu KHE kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje 

suvartojamos elektros energijos arba apie penktadalį visos iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

šalyje generuojamos energijos. Nepaisant nedidelės galios, KHE garantuoja Lietuvos energetinės 

sistemos stabilumą: totalinės avarijos atveju, užgesus visai energetinei sistemai, suspausto azoto 

balionų pagalba gali būti paleidžiamas vanduo ir taip įsukami agregatai, gaminantys elektros 

energiją, kuri būtų patiekiama Kauno termofikacinei elektrinei. 

  

Justinas Urbanavičius 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas 

El. p. justinas.urbanavicius@lrs.lt 

Mob. 8 699 77 556 

  

Parengė 

Jolanta Žaltkauskienė, patarėja 

El. p. jolanta.zaltkauskiene@lrs.lt 

Tel. (8 5) 239 6746 

  

 
 

mailto:justinas.urbanavicius@lrs.lt
mailto:jolanta.zaltkauskiene@lrs.lt
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IS-947/672-V-1 priedas 
 

EM INFO. Dėl energetikos sektoriaus specialistų – kvietimas diskusijai, trečiadienis 2022 m. 

gegužė 4 14:00-15:30 

 
-----Original Appointment----- 
From: Žilvinas Danys <zilvinas.danys@enmin.lt>  

Sent: Tuesday, April 19, 2022 3:30 PM 

To: Žilvinas Danys; Gintare.Gaidelionyte@ignitis.lt; Ieva Vozbutaitė-Beliauskė; Valentina Birulienė; Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacija; rolandas@listia.lt; Asociacija LITBIOMA; vilma.gaubyte@biokuras.lt; austeja@energyadvice.lt; 

jonas.ceponis@ktu.lt; gitana.marmaite@ktu.lt; sandra.kavalevskyte@ktu.lt; nora.skaburskiene@vilniustech.lt; 

stud@vilniustech.lt; ingrida.sys-mureikiene@vilniustech.lt; rasa.grigoliene@ku.lt; vdu@vdu.lt; rasa.cingiene@vdu.lt; 

rolandas.domeika@vdu.lt; Lietuvos energetikos institutas; Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt; studijos@lei.lt; leea@leea.lt; 
vilma.slavickiene@akolegija.lt; info@kmaik.lm.lt; arturas.aleksynas@edu.ktk.lt; r.liegaudiene@kvk.lt; 

studijuskyrius@svako.lt; vitalija@utenos-kolegija.lt; d.radzeviciute@vtdko.lt; info@vtdko.lt; Smalskytė Skirmantė; 

Daumantas Kerežis 

Cc: Daiva Garbaliauskaitė; Vytautas Budreika; Laimis Bratikas 

Subject: dėl energetikos sektoriaus specialistų – kvietimas diskusijai 

When: trečiadienis 2022 m. gegužė 4 14:00-15:30 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 

Where: Microsoft Teams Meeting 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į energetikos specialistų 

trūkumo problemą ir būtinybę didinti energetikos sektoriui itin svarbių studijų programų 

patrauklumą, inicijuoja diskusiją dėl priemonių, kuriomis būtų skatinamas studijuojančių 

inžinerinės krypties programose studentų skaičiaus augimas, populiarinama energetiko profesija, 

didinamas jos patrauklumas.  

Pažymėtina, kad į Nacionalinę Energetikos Plėtros Programą yra įtraukta pažangos 

priemonė „Didinti energetikos sektoriaus inžinerinės pakraipos darbuotojų skaičių“, KPI – 

„Inžinerinės krypties tikslinių skatinamųjų stipendijų skyrimas. Siekiamas rodiklis  – 90 studentų 

2030 m., taip pat aštuonioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo programoje yra numačiusi 

LRV programos įgyvendinimo plano priemonę „Sukurti inžinerinės pakraipos studijų programų 

(šilumos, elektros, dujų, telekomunikacijų sektorių) patrauklumo ir populiarumo skatinimo 

programą bei užtikrinti finansavimą“.  

Norėtume priminti, kad dar 2019–2020 m. Energetikos ministerijai vykdant projektą 

„Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“ buvo atlikta analizė[1] ir prieita prie 

išvados, kad nuosekliai mažėjantis su energetika susijusių studijų krypčių ir jas besirenkančių 

studentų skaičius yra viena iš dviejų opiausių žmogiškųjų išteklių energetikos sektoriuje problemų.  

Šiuo metu energetikos specialistus rengia keli Lietuvos universitetai ir kolegijos. Daugelyje 

šių mokslo įstaigų pastebimos neigiamos tendencijos: studijų programose nesurenkamas reikiamas 

studentų skaičius, matomas poreikis peržiūrėti ir atnaujinti programas, siekiant efektyviau reaguoti į 

besikeičiančią energetiko specialybės specifiką, tarptautines tendencijas, būtinybę kurti sinergiją su 

kitomis studijų kryptimis – vadyba, ekonomika, teise, informacinėmis technologijomis, rinkodara ir 

pan. 

Be to, Energetikos ministerija 2020 m. spalio 19 d. raštu Nr. 3-1677 bei 2022 m. vasario 25 

d. raštu Nr. 3-269 kreipėsi į aukštąsias mokyklas, prašydama pateikti informaciją apie 2018–2021 

m. įstojusių studentų studijuoti pagal su energetika susijusias studijų programas skaičių ir esamas 

skatinimo priemones. Šios apklausos rezultatai patvirtino ankstesnę išvadą, kad, vertinant pastarųjų 

ketverių metų laikotarpį, rengiamų energetikos specialistų skaičius dažnu atveju mažėja 

(pridedama). 

 
[1] Energetikos ministerijos projektas „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“, 2020, 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosis

temos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf  

mailto:zilvinas.danys@enmin.lt
mailto:Gintare.Gaidelionyte@ignitis.lt
mailto:rolandas@listia.lt
mailto:vilma.gaubyte@biokuras.lt
mailto:austeja@energyadvice.lt
mailto:jonas.ceponis@ktu.lt
mailto:gitana.marmaite@ktu.lt
mailto:sandra.kavalevskyte@ktu.lt
mailto:nora.skaburskiene@vilniustech.lt
mailto:stud@vilniustech.lt
mailto:ingrida.sys-mureikiene@vilniustech.lt
mailto:rasa.grigoliene@ku.lt
mailto:vdu@vdu.lt
mailto:rasa.cingiene@vdu.lt
mailto:rolandas.domeika@vdu.lt
mailto:Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
mailto:studijos@lei.lt
mailto:leea@leea.lt
mailto:vilma.slavickiene@akolegija.lt
mailto:info@kmaik.lm.lt
mailto:arturas.aleksynas@edu.ktk.lt
mailto:r.liegaudiene@kvk.lt
mailto:studijuskyrius@svako.lt
mailto:vitalija@utenos-kolegija.lt
mailto:d.radzeviciute@vtdko.lt
mailto:info@vtdko.lt
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
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Lietuvoje pastebimas ypatingas specialistų poreikis šilumos ūkyje. Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos teigimu, šios srities specialistų rengimas Lietuvoje yra nepakankamas. Lietuvoje šiuo 

metu kuriamos kompleksinės šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos, į kurių sudėtį įkomponuojama 

elektros generacija, saulės šilumos energijos kolektoriai, šilumos siurbliai, šilumos trumpalaikė ir 

sezoninė akumuliacija, atliekų utilizavimas ir t. t. – siekiama įgyvendinti išmaniųjų miestų 

koncepciją. Dėl šios priežasties auga tiek tradicinės, tiek išmaniosios energetikos kelias skirtingas 

sritis savo kompetencijomis jungiančių specialistų poreikis. O priėmimas į šiame kontekste aktualią 

ir vienintelę tokią Kauno technologijų universiteto Šilumos energetikos ir technologijų programą 

nebevykdomas nuo 2018 m. dėl nepakankamo stojančiųjų skaičiaus.  

Pastebima teigiama skatinamųjų stipendijų įtaka studentų skaičiaus augimui. Pavyzdžiui, 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pagal Pastatų energetikos bakalauro programą 

studijuojančių studentų skaičius išaugo nuo 11 (2019 m.) iki 18 (2020 m.), AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ skyrus skatinamąsias stipendijas pagal šią programą studijuojantiems studentams.  

Siekdama paskatinti mokyklų abiturientus rinktis energetiko profesiją Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą, kuriuo numatoma mokėti 12 pirmosios 

pakopos pirmo kurso tikslinių stipendijų. Savo ruožtu, energetikos sektoriaus įmonės taip pat 

inicijuoja ir planuoja įvairias skatinimo programas (stipendijas ir kt. skatinimo priemones), 

siekdamos bendro tikslo – inžinerinės krypties studentų skaičiaus augimo ir ateities energetiko 

profesijos populiarinimo.  

Norėtume Jus pakviesti į diskusiją, kurios metu būtų pristatytos Energetikos ministerijos ir 

energetikos įmonių iniciatyvos, turėtume galimybę išklausyti tiek mokslo institucijų, tiek verslo 

įžvalgų dėl reikiamų priemonių ir pasidalinti planais dėl artimiausio laikotarpio planų, kuriasi visi 

kartu siektume nurodyto tikslo.  

Susitikimas įvyks gegužės 4 d. 14-15.30 val. nuotoliniu būdu.   

 
Pagarbiai 

Žilvinas Danys 

Grupės vadovas 
 

Inovacijų grupė 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino per. 38, 01104 Vilnius 
El.p. zilvinas.danys@enmin.lt  

Mob. +370 656 41202 

 
1. Energetikos ministerijos projektas „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“, 

2020, 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij
%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%Abrimas_2020(2).pdf 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  
________________________________________________________________________________  

mailto:zilvinas.danys@enmin.lt
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Lietuvos%20energetikos%20srities%20inovacij%C5%B3%20ekosistemos%20suk%C5%ABrimas_2020(2).pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlMjRjMDQtNjViNS00MjI5LThmYmItMzAzYWQ4ZDMyNGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%226bd0cc69-f662-4212-8ea7-72003559198d%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6bd0cc69-f662-4212-8ea7-72003559198d&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_MTdlMjRjMDQtNjViNS00MjI5LThmYmItMzAzYWQ4ZDMyNGRl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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Pirmosios 

pakopos 

studijos 

Column1 Column2 Column3 Column4 Column

5 

Column6 
 

Aukštoji 

mokykla   

Studijų programa  Priimta 

2018 m. 

Priimta 

2019 m. 

Priimta 

2020 m. 

Priimta 

2021 m. 

Esamos skatinimo priemonės (tikslinės 

stipendijos ar kita) 

 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

Atsinaujinančioji energetika   30 (3 VNF) 26 27 (3 VNF) 24 Vienkartinė skatinamoji stipendija 

 

  Elektros inžinerija   20 (1 VNF) 20 22 (1 VNF) 22 Universiteto talento stipendija  

 

  Šilumos energetika ir technologijos 

(priėmimas nebevykdomas nuo 2018 

m.) 

0 0 0 0 https://studentams.ktu.edu/finansai/  

 

  Elektronikos ir elektros inžinerija       6 Vienkartinė socialinė stipendija 

 

            Mecenatų stipendijos 

 

            *VNF – valstybės nefinansuojamų studijų vietų 

studentai, sudarę sutartis su įmonėmis, gali gauti 

jų tikslinį studijų finansavimą, įmonei 

padengiant dalį ar visą studijų kainą. 

 

Vilniaus 

Gedimino 

technikos 

universitetas  

Pastatų energetika   20 11 18 20   
 

  Elektros energetikos inžinerija   13 13 16 11   
 

Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

Energetikos inžinerija 0 0 0 0   Studijų 

programa 

išregistruota, 

kadangi 

priėmimas 

neįvyko per 3 

paskutinius 
metus 

  Hidrotechnika (Vandens ir žemės 

inžinerijos studijų programos 

specializacija)  

13   1 0   Teikiama 2022 

m. priėmimui. 

Klaipėdos 

universitetas   

Elektros inžinerija   0 0 13 10 Tikslinė skatinamoji 200 Eur mėnesiui 

stipendija 

 

https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=b-atsinaujinancioji-energetika
https://studentams.ktu.edu/finansai/#vienkartines_stipendijos
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=b-elektros-inzinerija
https://studentams.ktu.edu/finansai/#talento_stipendija
https://studentams.ktu.edu/finansai/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-elektronikos-ir-elektros-inzinerija/
https://studentams.ktu.edu/finansai/#vienkart_soc_stipendija
https://studentams.ktu.edu/finansai/#mecenatu_stipendijos
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/studiju-programos-bkl/317451?element_id=317452&sp_id=91&f_id=5&qualification=a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22B%22%3Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%22A%22%3B%7D
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/studiju-programos-bkl/317451?element_id=317452&sp_id=91&f_id=5&qualification=a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22B%22%3Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%22A%22%3B%7D
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/331/%C2%A0%C2%A0
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/335/
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/335/
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/335/
https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/bakalauro-studijos/juros-technologiju-ir-gamtos-mokslu-fakultetas/elektros-inzinerija/
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  Jūrų transporto inžinerija 

(specializacija – Suskystintų gamtinių 

dujų inžinerija ir valdymas)   

3 0 2 1   
 

  Chemijos inžinerija (aplinka ir 

energija)   

0 0 5 0 Tikslinė skatinamoji 200 Eur mėnesiui 

stipendija 

 

Kauno 

technikos 

kolegija     

Elektros energetika   85 83 77 28 Skatinamosios stipendijos,studijų apmokėjimas 

pagal trišales sutartis,vienkartinės socialinės 

išmokos 

 

Vilniaus 

technologijų 

ir dizaino 

kolegija   

Elektros ir automatikos inžinerija   42 39 31   - 
 

  Energijos inžinerija   21 20 20   - 
 

  Elektros energetika (nevykdoma 2020 

m.) 

  5       
 

Klaipėdos 

valstybinė 

kolegija    

Elektros ir automatikos inžinerija 40 38 38 60 2020 m. gautos dešimt 200 eur vertės 

kasmėnesinės LR Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos skirtos stipendijos, asmenims 
studijuojantiems valstybės finanuojamoje 

studijų vietoje; viena 100 eur vertės stipendija 

(vienerius studijų metus) skirta Klaipėdos 

miesto savivaldybės, gabių ir talentingų 

studentų skatinimui. Kolegijos skatinamosios ir 

vienkartinės skatinamosios stipendijos: 

https://www.kvk.lt/studentams/parama/finansine

-parama/ 

 

Alytaus 

kolegija   

Statinių inžinerinės sistemos   0 15 14 12 Skatinamoji stipendija, Našlaičio stipendija, 

Mobilumo stipendija,  Vienkartinė socialinė 

išmoka, Premija 

 

Utenos 

kolegija   

Automatinio valdymo sistemos          11 2 studentai gavo 200 Eur tikslines stipendijas 

(2021 m. 
rugsėjo-gruodžio mėn.). Skatinamoji 15,- Eur 

stipendija paskirta 1 studentui 2021 m. 

pavasario semestre. 

 

  Elektros energetikos (nevykdoma 

2020 m.) 

  6       
 

https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/bakalauro-studijos/juros-technologiju-ir-gamtos-mokslu-fakultetas/chemijos-inzinerija/
https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/bakalauro-studijos/juros-technologiju-ir-gamtos-mokslu-fakultetas/chemijos-inzinerija/
http://www.ktk.lt/studijos/elektros-energetika/
https://vtdko.lt/technikos-fakulteto-studiju-programos/istojusiems-2020-m/elektros-ir-automatikos-inzinerija
https://vtdko.lt/technikos-fakulteto-studiju-programos/istojusiems-2020-m/energijos-inzinerija
https://www.kvk.lt/lt/studiju-programos/elektros-ir-automatikos-inzinerija/10
https://www.kvk.lt/studentams/parama/finansine-parama/
https://www.kvk.lt/studentams/parama/finansine-parama/
https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/statiniu-inzinerines-sistemos/
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2020/08/Stipendiju_skyrimo_nuostatai_2020.pdf
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2020/08/Stipendiju_skyrimo_nuostatai_2020.pdf
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2020/08/Stipendiju_skyrimo_nuostatai_2020.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/studiju-programa/automatinio-valdymo-sistemos
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Šiaulių 

valstybinė 

kolegija   

Automatikos ir elektros inžinerija  Priimta 10 

studentų. 

Viso 

Elektros 

inžinerijos 

kryptyje 

2018.10.01 

duomenimi

s studijavo 

62 

studentai. 

Priimta 15 

studentų. 

Viso 

Elektros 

inžinerijos 

kryptyje 

2019.10.01 

duomenimi

s studijavo 

63 

studentai. 

Priimta 17 

studentų. 

Viso 

2020.10.01 

duomenimi

s studijuoja  

44 

studentai. 

0 Finansinės skatinimo priemonės: 

Skatinamosios stipendijos. 

Vienkartinės stipendijos. 

Socialinės stipendijos. 

Studijų stipendijos. 

Rėmėjų vardinės stipendijos. 

Tikslinės skatinamosios stipendijos. 

Valstybės remiamos paskolos. 

Už studijas sumokėtos kainos konpensavimas. 

Finansinė pagalba neįgaliesiems. 

Priemonės profesijos populiarinimui: 

Steam iniciatyvos. 

Užsiėmimai / būreliai vyresnių klasių 

mokiniams. 

Organizavimas / dalyvavimas miesto 

renginiuose, studijų mugėse, karjeros dienose. 

Varžybų / konkursų / žaidimų moksleiviams 

organizavimas. 

Darbdavių įtraukimas į viešinimo veiklas. 

Aiškus ir patrauklus informacijos pateikimas 

(interaktyvūs turai po įmones). 

 

Kauno miškų 

ir aplinkos 
inžinerijos 

kolegija  

Hidrotechninė statyba (specializacija 

– Atsinaujinančių išteklių energetika)  

23 33 31     
 

  Miškininkystė (specializacijos –

 Plantacinis ūkis ir Daugiatikslis mišk

o išteklių naudojimas)  

87 56 58     
 

 Antrosios pakopos studijos  
 

Aukštoji 

mokykla   

Studijų programa  Priimta 

2018 m. 

Priimta 

2019 m. 

Priimta 

2020 m. 

Priimta 

2021 m. 

Esamos skatinimo priemonės (tikslinės 

stipendijos ar kita) 

 

Kauno 

technologijos 
universitetas 

Termoinžinerija  27 16 10 8 Vienkartinė skatinamoji stipendija  

 

  Energijos technologijos ir 

ekonomika   

30 (1 VNF) 17 20 16 Universiteto talento stipendija  

 

  Elektros energetikos inžinerija   15 (3 VNF) 17 (3 VNF) 13 12 https://studentams.ktu.edu/finansai/  

 

  Darnūs ir energetiškai efektyvūs 11 15 11 14 Mecenatų stipendijos 

 

https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/inzinerijos-mokslai/automatikos-ir-elektros-inzinerija%C2%A0%C2%A0
http://www.kmaik.lt/hidrotechnine-statyba
http://www.kmaik.lt/hidrotechnine-statyba
http://www.kmaik.lt/misko-ukis
http://www.kmaik.lt/misko-ukis
http://www.kmaik.lt/misko-ukis
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-termoinzinerija
https://studentams.ktu.edu/finansai/#vienkartines_stipendijos
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-energijos-technologijos-ir-ekonomika
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-energijos-technologijos-ir-ekonomika
https://studentams.ktu.edu/finansai/#talento_stipendija
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-elektros-energetikos-inzinerija
https://studentams.ktu.edu/finansai/
https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-darnus-ir-energetiskai-efektyvus-pastatai
https://studentams.ktu.edu/finansai/#mecenatu_stipendijos
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pastatai (nauja)  

            Vienkartinė socialinė stipendija 

 

Vilniaus 
Gedimino 

technikos 

universitetas  

Pastatų energijos inžinerija   12 10 10 10   
 

  Elektros energetikos sistemų 

inžinerija   

8 13 10 13   
 

Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

Tvarioji energetika   7 11 10 8   
 

  Hidrotechninės statybos inžinerija 12 17 16 14   
 

Klaipėdos 

universitetas   

Naftos ir dujų technologiniai procesai  8 6 5 0   
 

  Inovatyviosios elektros ir automatikos 

sistemos  

0 0 5 5   
 

Doktorantūros studijos  

Aukštoji 

mokykla   

Studijų programa (tematikos 

pavadinimas) 

Priimta 

2018 m. 

Priimta 

2019 m. 

Priimta 

2020 m. 

Priimta 

2021 m. 

Esamos skatinimo priemonės (tikslinės 

stipendijos ar kita) 

Doktoranto 

studijų 

finansavimo 

šaltinis 

(Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

doktoranto 

lėšos, įmonės, 

kuri 

finansuoja 

doktoranto 

studijas, lėšos 

arba 

doktoranto ir 

įmonės, kuri 

https://stojantiesiems.ktu.edu/?study-program=m-darnus-ir-energetiskai-efektyvus-pastatai
https://studentams.ktu.edu/finansai/#vienkart_soc_stipendija
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/studiju-programos/317403?element_id=317404&sp_id=296&f_id=5&qualification=a%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22M%22%3B%7D
https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-programos/magistranturos-studiju-programos/26680?element_id=320664&sp_id=68&f_id=1&qualification=a%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22M%22%3B%7D
https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-programos/magistranturos-studiju-programos/26680?element_id=320664&sp_id=68&f_id=1&qualification=a%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22M%22%3B%7D
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/314/%C2%A0
https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/311/
https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/magistranturos-studijos/juros-technologiju-ir-gamtos-mokslu-fakultetas/naftos-technologiniai-procesai/
https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/magistranturos-studijos/inovatyviosios-elektros-ir-automatikos-sistemos/
https://www.ku.lt/priemimas2020/priemimas-i-ku-studijas/magistranturos-studijos/inovatyviosios-elektros-ir-automatikos-sistemos/
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finansuoja 

doktoranto 

studijas, 

lėšos; kita) 

Kauno 

Technologijos 

universitetas  

Energetika ir termoinžinerija 3 5 3 2 Valstybės parama studijoms (stipendijos) Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos, 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšos 

Vilniaus 

Gedimino 

technikos 

universitetas  

Statybos inžinerijos kryptis (T 002) 1     7   Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

  Mechanikos inžinerijos kryptis (T 

006) 

  2   5   Lietuvos 

Respublikos 
valstybės 

biudžeto lėšos 

  Aplinkos inžinerijos kryptis (T 004)       3   Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

  Elektros ir elektronikos inžinerijos 

kryptis (T 001) 

      2   Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

  Transporto inžinerijos kryptis (T 003)        4   Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Vytauto 
Didžiojo 

universitetas 

Atsinaujinanti energetika (Aplinkos 
inžinerijos kryptis) 

    2 0   LR valstybės 
biudžeto lėšos 

  Hidroenergetika (Aplinkos inžinerijos 

kryptis) 

1     0   ES 

struktūrinių 
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fondų lėšos 

Klaipėdos 

universitetas   

              

Lietuvos 

energetikos 

institutas 

Energetika ir termoinžinerija (T 006) 3 6 6 4 Kasmetinis LEI  pažangiausių tyrėjų konkursas 

(kategorijos: I, II, III, IV metų doktorantas, 

jaunasis mokslininkas, magistrantas) skiriant 

premijas; LEI organizuojamos konferencijos 

CYSENI geriausių dalyvių skatinimas 

apmokant išvyką į mokslo renginį užsienyje; 

įdarbinimas mokslo projektuose, laboratorijose; 

finansuojami  anglų k. tobulinimosi ar 

kvalifikacijos kėlimo kursai; kt.  

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 
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IS-947/672-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. Kvietimas_balandžio 21 d_ Energetikos dienos minėjimas_ Energy day – 130 | 

Programa_tiesioginė transliacija 

 

Primename, kad rytoj (balandžio 21 d.)  nuo 10:00 iki 16:00 val. Energetikos muziejuje vyks 

Energetiko dienos progai skirta konferencija „ENERGY DAY 130“. Programa pridedama (žr. 

apačioje). LŠTA prezidento pranešimas apie Lietuvos šilumos ūkio „žaliąją“ pažangą ir ateities 

iššūkius numatytas nuo 14:20 val.  

Kviečiame šį renginį stebėti nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos nuoroda: 

https://vimeo.com/event/2041777/embed/e2c02f4722 (pasidalinkite šia nuoroda su savo įmonės 
darbuotojais). 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

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

 

 

 

https://vimeo.com/event/2041777/embed/e2c02f4722
http://www.lsta.lt/
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IS-947/672-VI-1 priedas 

 

Išleistas septintasis 2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris 2022-04-15 

TN: tn  

 

Biuletenyje pateikta informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o nacionalinį Lietuvos standartą; 

o perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, 

o išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus, 

o patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 

• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir 

standartizacijos leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir 

standartizacijos leidinius. 
 

  
 

2022 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio Nr. 7, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-1-1 priedas 2022-04-25.pdf). 

https://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_view&article_id=1119
https://www.lsd.lt/
https://www.lsd.lt/
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IS-947/672-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-04-19 pranešimas.  

TN: tn  

 

KADA IŠJUNGTI ŠILDYMĄ? 

 

Panevėžio miesto savivaldybė paskelbė, kad  nuo 2022 m. balandžio 15 d. šildymo sezonas 

baigiamas miesto bendrojo ugdymo įstaigose, išskyrus Juozo Balčikonio, Vytauto Žemkalnio, 5-ąją, 

Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijas, Raimundo Sargūno sporto gimnaziją, „Aušros“ progimnaziją 

ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą. Šildymas pastatuose išjungtas, atsižvelgiant į 

prasidedančias moksleivių pavasario atostogas. 

O kada šildymo sezoną gali baigti daugiabučių gyventojai? 

Šildymo sezono pabaigą, savo pavaldume esančioms įstaigoms, atsižvelgdama į faktinę 

lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybė. Kartu šildymo sezoną galėtų baigti ir daugiabučių 

namų gyventojai. Tačiau teisės aktais nustatyta, kad daugiabučiuose šildymą galima išjungti ir kitu 

laiku, negu savivaldybė nustato šildymo sezono pabaigą. Tai gyventojai gali patys nuspręsti balsų 

dauguma (sutikti turi 50 % + 1 gyventojas), nepažeidžiant higienos normų reikalavimų. 

Šilumą tiekianti AB „Panevėžio energija“ vamzdynais karštą vandenį tiekia iki pastatų 

įvadų, o kiek šilumos suvartoja namas – rūpinasi patys šilumos vartotojai ir jų pasirinktas namo 

šildymo sistemų prižiūrėtojas. Jis taip pat užtikrina ir saugų bei patikimą pastatų šildymo sistemų 

stabdymą. Gyventojams, nusprendusiems baigti šildymą, namo šildymo sistemų prižiūrėtojas 

užsuka pastato šildymo sistemos sklendes ir apie tai praneša šilumą tiekiančiai įmonei. Šiluma ir 

toliau name tiekiama karšto vandens ruošimui. 

Techninės galimybės reguliuoti šildymą yra 

Kasmet baigiantis šildymo sezonui daugiabučiuose kyla aistros dėl šildymo išjungimo. 

Priežastys yra tiesiog susijusios su elementariomis techninėmis problemomis. Jei gyventojai kuo 

greičiau priimtų sprendimą modernizuoti namo šilumos punktą, šildymas namuose būtų 

reguliuojamas daug paprasčiau.  

Naujuose ar pilnai renovuotuose namuose, turinčiuose automatizuotus šilumos punktus, 

šildymo išjungimas nėra aktualus, nes ten elektroninis šildymo reguliatorius išjungia ar įjungia 

šildymą, sumažina ar padidiną jo intensyvumą priklausomai nuo lauko oro temperatūros, t.y. 

automatiškai reguliuoja šildymo sistemos darbą. Automatizuotas šilumos punktas leidžia taupyti 

šilumos energiją būtent pavasarį ar rudenį, kai dienos metu šviečia saulė ir jos šiluma šildo patalpas. 

Jeigu namo šildymo sistema sena, šildymas reguliuojamas rankiniu būdu, o ne išmania 

automatika, užtikrinti komfortišką šilumą kiekviename bute praktiškai neįmanoma. Senos 

konstrukcijos šilumos punktuose sklendę rankiniu būdu reguliuoja šildymo sistemos prižiūrėtojas. 

Pereinamuoju rudens ar pavasario sezonu lauko temperatūros svyravimai dideli, todėl namuose su 

senos konstrukcijos be elektroninių reguliatorių šilumos punktais reikėtų keletą kartų per dieną 

sukinėti sklendę. Prižiūrėtojai to padaryti negali, todėl dažniausiai paliekamas nustatytas vidutinis 

šilumos srautas, o pasekmė – įšilus orui lauke radiatoriai kaista ir gyventojai šilumos perteklių 

leidžia pro atvirus butų langus. Prie netolygaus šilumos pasiskirstymo prisideda ir išbalansuota  

namo šildymo sistema, pačių gyventojų veiksmai, kai kiekviename bute savavališkai pakeistas 

šildymo prietaisų (radiatorių, „gyvatukų“) dydis (galingumas). Būtent tokiuose senuose namuose 

pavasarį daugiabučio kampiniai butai mėgaujasi šiluma, o vidinių butų savininkai skundžiasi, kad 

per karšta, todėl pastarieji dažniausiai ir reikalauja kuo skubiau užbaigti šildymo sezoną. 

Panevėžyje šildymo sezonas baigtas: 

2021 m. – gegužės 10 d. 

https://www.pe.lt/news/544/47/Kada-isjungti-sildyma
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2020 m. – gegužės 5 d. 

2019 m. – balandžio 24 d. 

2018 m. – balandžio 13 d. 

2017 m. – gegužės 12 d. 

2016 m. – gegužės 3 d. 

2015 m. – balandžio 27 d. 

Atnaujinta 2022-04-20  

________ 
 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-04-20 pranešimas. 

TN: tn  

 

MAŽĖS ORO TARŠA: AKADEMIJOS KATILINĖJE ĮRENGTI IŠMETAMŲ DŪMŲ 

VALYMO FILTRAI 

 

 
 

AB „Panevėžio energija“ įgyvendino projektą, kurio metu Kėdainių rajone, Akademijos 

miestelio katilinėje įrengti išmetamų dūmų valymo filtrai, mažinantys aplinkos oro taršą. 

AB „Panevėžio energija“, įdiegdama oro taršos prevenciją užtikrinančius sprendimus, 

prisideda prie švaresnio šilumos tiekimo ir įgyvendina europines direktyvas, kurios numato 

apribojimą tam tikrų teršalų, išmetamų iš kietąjį kurą deginančių įrenginių, kiekį, reikalavimus.   

AB „Panevėžio energija“ eksploatuojamoje Akademijos katilinėje sumontuoti išmetamų 

dūmų valymo filtrai mažins aplinkos oro taršą. Skaičiuojama, kad išmetamų kietųjų dalelių kiekis į 

aplinką sumažės 3,28 t. per metus. 

Projekto „Kėdainių šilumos tinklų rajono Akademijos katilinės dūmų valymo filtrų 

įrengimas“ vertė – daugiau nei 215 tūkst. eurų. Dalis projekto finansuota Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis. Bendrovei skirta iki 134,9 tūkst. Eurų 

parama pagal LAAIF programą Aplinkos oro apsaugai skirtiems projektams, susijusiems su 

eksploatuojamų nuo 1 MW iki 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių 

išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) 

modernizavimu. 

Atnaujinta 2022-04-21  

https://www.pe.lt/news/546/47/Mazes-oro-tarsa-Akademijos-katilineje-irengti-ismetamu-dumu-valymo-filtrai
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IS-947/672-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. 220425_LŠTA pirmadienio webinaras_LTIĮA_VilniusTECH_Rockwool _Katilų 

futeruotės apsauga nuo korozijos_termoizoliacines medžiagos 

 

KVIETIMAS_220425_LŠTA pirmadienio webinaras_LTIĮA_VilniusTECH_Rockwool _Katilų 

futeruotės apsauga nuo korozijos_termoizoliacines medžiagos 

 

Kviečiame š.m. balandžio 25 d. 14 val. dalyvauti LŠTA pirmadienio webinare, kurio metu 

bendradarbiaujant su Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija,  VilniusTECH mokslininkai 

ir Rockwool atstovai 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 nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA INFO. LŠTA_TES_CŠT sektoriaus tipiniai projektai_finansavimas iš ES SF 2021-

2027_KKP fondų 

 

Gegužės 2 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu 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 pnš.).  

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________ 

_______ 

 

LŠTA INFO. Dėl_prekybos elektros balansavimo paslaugomis_2022-05-09 vebinaras LŠTA 

nariams 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmYWVjZDEtZmJmNi00Y2Y5LTk1NmItYTcxNzJlNjFmZDAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MDZmYWVjZDEtZmJmNi00Y2Y5LTk1NmItYTcxNzJlNjFmZDAw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=04%7C01%7CJuozas.Urbonas%40kaefer.com%7C81f49652e9e74ce347a508d9dbc6a3f6%7Ca4ba9a94480c403e9e4ac525a09ec965%7C0%7C0%7C637782468484870228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cs7g85IVFy9orToIfb0WrZlvpst%2F%2BId7Ch%2FjcoxLWeQ%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThjYTRkZjctOTEyYy00OWNmLTgxOWItOTg5YmI4OTlmNzBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MThjYTRkZjctOTEyYy00OWNmLTgxOWItOTg5YmI4OTlmNzBk@thread.v2&messageId=0&language=en-US


 

194 

Š.m. gegužės 9 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras, kurio metu FuseBox OU pristatys siūlomas 

paslaugas šilumos tiekimo įmonėms (virtuali elektrinės platforma) / pranešėjas  Karolis Kiguolis, 

FuseBox/ 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA INFO. Webinaras 2022-05-16 vieningos informacinės sistemos naudojimas šilumos tiekimo 

įmonių veikloje 

 

LŠTA-IRTC: vieningos informacinės sistemos naudojimas šilumos tiekimo įmonių veikloje 

 

Š.m. gegužės 16 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinaras tema „Vieningos informacinės sistemos 

naudojimas šilumos tiekimo įmonių veikloje“. 

UAB IRTC sukūrė vieningą veiklos valdymo informacinę sistemą, skirta šilumos tiekimo 

įmonėms,  vykdančioms savo veiklas, nuo skaitiklio nuskaitymo iki klientų aptarnavimo analizės, 

vienoje informacinėje erdvėje. Šiai dienai jau yra eilė praktinių pavyzdžių kaip tokios sistemos 

veikia ir jau galima sužinoti kokia jų yra nauda.  

Informatikos ir ryšių technologijų centro atstovai seminaro metu pristatys šios sistemos 

funkcionalumą:  

1. Veiklos analitika; 

2. Klientų aptarnavimas; 

3. Darbų ir paslaugų valdymas; 

4. Duomenų (komercinių ir techninių) surinkimas; 

5. Sistemos, kurių pagalba galima plėsti įmonės teikiamų paslaugų spektrą; 

6. Įmonių patirtis. 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwOWM5ODktNTcxMy00ZjdlLWE5MDItYmEwY2UwMTZhYTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_NjgwOWM5ODktNTcxMy00ZjdlLWE5MDItYmEwY2UwMTZhYTE2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNhNTZjMmMtZDU0Ny00YmM4LTk2MmItNjY4ZWRiMjk4ZjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MDNhNTZjMmMtZDU0Ny00YmM4LTk2MmItNjY4ZWRiMjk4ZjM4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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IS-947/672-VI-4 priedas 

 

 LEA 2022-04-20 pranešimas. 
TN: tn  

 
VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZACIJOS PROCESE BŪTINA ATSIŽVELGTI Į 

ATLIEKAMŲ AUDITŲ KOKYBĘ 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra įvertinusi dažniausiai pastatų audituose 

pasitaikančias klaidas pateikė rekomendacijas audito kokybei gerinti. Bendradarbiaujant su 

pastatų auditoriais parengtas rekomendacijų rinkinys. 

Agentūra, kaip paskirtoji institucija, vykdo auditų kokybės priežiūrą. Auditų kontrolė yra 

svarbi pastatų auditų sistemos dalis, užtikrinanti kokybišką energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo projektų kokybę modernizuojant viešosios paskirties pastatus. Šių projektų įgyvendinimui 

iki 2030 metų yra numatyta skirti 172 mln. eurų. Siekiant pagerinti pastatų auditorių darbo kokybę 

agentūra parengė „Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams 

rinkinį“.   

Siekiant mažinti šalies energijos suvartojimą svarbu užtikrinti sklandų viešosios paskirties 

pastatų modernizavimo procesą. Atliekant pastatų auditą techniniu ir ekonominių požiūriu 

įvertinamas pastato atnaujinimo (modernizavimo, rekonstrukcijos, remonto) poreikis ir reikalingos 

investicijos. Daugelis ES paramos pagrindu suformuotų paramos priemonių vertina audito 

rekomendacijas pagrindu pasirinkti ir diegti taupymo priemones. 

Pastatuose atliekamas energijos vartojimo auditas yra įrankis leidžiantis pasirinkti 

racionalius sprendimus mažinant pastato energijos vartojimą, atsižvelgiant į sukuriamą ekonominę 

naudą.  Agentūra įvertinusi dažniausiai pastatų audito ataskaitose pasitaikančias klaidas bei 

neatitiktis pastatų metodikos nuostatoms parengė rekomendacijų rinkinį pastatų auditoriams. 

Dokumente pateikiami metodiniai principai, galimų sprendimų paaiškinimai, apibendrintos kritinės 

klaidos, kuriais siekiama padėti auditoriams geriau atliepti rinkos poreikį teikti aukštesnės kokybės 

energijos vartojimo auditų paslaugą. 

Rekomendacijų rinkinyje detalizuojamos auditų kokybės priežiūros procedūros, pateikiamos 

rekomendacijos auditoriui informacijos audito ataskaitoje pateikimui, matavimų bei skaičiavimų 

atlikimui, taip pat atsakoma į dažniausiai auditorių užduodamus klausimus, detaliau paaiškinamas 

metodikos turinys. Energijos vartojimo auditų pastatuose rekomendacijų rinkinys bus periodiškai 

atnaujinamas, papildant aktualia informacija sklandžiam naudojimui.  Formuojant rekomendacijų 

rinkinį atsižvelgta į viešosios konsultacijos metu pateiktas pastabas. 

Šis rekomendacijų rinkinys įgauna svarbą dėl auditų kokybės poveikio nacionaliniams 

tikslams, kurie iki 2030 numato, kad modernizuojant viešuosius pastatus turės būti sutaupyta ne 

mažiau kaip 550 GWh. Šio veiksmo įgyvendinimas užtikrina iki 2020 vykdytos viešosios paskirties 

pastatų atnaujinimo politikos priemonės tęstinumą, kuri sutaupė 574GWh energijos (2017-2020 

metų laikotarpiu). Įgyvendinant šią ir kitas ją lydinčias Direktyvos 2012/27/ES tikslo 

įgyvendinimo priemones, bus mažinamas šalies energijos vartojimas -  tokiu būdu užtikrinant 

didesnį energetinį saugumą. 

_________ 

https://www.ena.lt/Naujiena/viesuju-pastatu-modernizacijos-procese-butina-atsizvelgti-i-atliekamu-auditu-kokybe/
https://www.ena.lt/audito-atlikimo-priemones2/
https://www.ena.lt/audito-atlikimo-priemones2/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AE593BC0CE3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0027-20210101
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AUDITO ATLIKIMO PRIEMONĖS 

 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra siekia rezultatyvių ir geros kokybės energijos vartojimo 

auditų, atitinkančių jiems nustatytų reikalavimų. Gerai atliktas auditas yra pirmasis žingsnis gero 

rezultato link. Šiuo tikslu dalinamės turimais dokumentais ir rekomendacijomis, kurie skirti 

pagerinti energijos vartojimo auditų kokybę. 

● Užsakovo pateikiami išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito 

įvesties duomenys  

Energijos vartojimo auditų rezultato kokybė priklauso nuo abipusio pastato valdytojo ir 

auditoriaus rūpesčio. Siekiant sklandesnio audito atlikimo bei pastato valdytojo ir auditoriaus 

bendradarbiavimo, reikalingas ir užsakovo supratimas apie audito atlikimo procesą bei pastato 

informaciją, reikalingą auditui atlikti. Esminė informacija apie pastatą, jo charakteristikas ir 

naudojimo ypatybes yra pradiniai duomenys auditui atlikti. 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra šiuo tikslu parengė dokumentą-informacijos sąrašą 

Užsakovo pateikiami išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito 

įvesties duomenys (PDF), skirtą viešųjų pastatų valdytojams, planuojantiems pastato 

modernizavimą. Kviečiame pasinaudoti minėtu informacijos sąrašu, skirtu būsimiems audito 

užsakovams įvertinti, kokia informacija auditui atlikti yra reikalinga. Atsakingai pasiruošus 

informacijos rinkinį iki kontakto su auditoriumi, gali būti gerokai sumažinama audito atlikimo 

trukmė ir padidintas našumas. 

● Savikontrolės atitikties energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose 

metodikai kriterijai  

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA) atlieka auditų atitikties metodikai  

vertinimą ir apie šį atliktą vertinimą informuoja energijos vartojimo auditorius, kad jie atsižvelgtų į 

pasitaikančias neatitiktis, klaidas ir nuokrypius nuo gerosios praktikos. LEA kviečia pastatų 

auditorius, prieš pateikiant jai galutinę audito ataskaitos versiją, atlikti savikontrolę pagal kriterijus, 

kuriais vadovaujantis bus atliekamas auditų atitikties vertinimas. 

Savikontrolės kriterijų taikymas 

LEA, siekdama nuolatos didinti atliekamų auditų kokybę ir sukuriamą vertę 

suinteresuotosioms šalims, auditoriams siūlo pasitikrinti jų atlikto pastatų audito atitiktį metodikai, 

pagal LEA parengtą ir paskelbtą Savikontrolės atitikties energijos vartojimo audito viešojo 

naudojimo paskirties pastatuose metodikai kriterijų sąrašą (PDF). 

● Vadovėlis „Energijos vartojimo pastatuose auditas“  

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra dalinasi šiuo Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

specialistų parengtu „Energijos vartojimo pastatuose auditas“ (PDF) vadovėliu. Vadovėlyje 

supažindinama su energijos vartojimo auditų atlikimo pastatuose modeliais šalyje ir užsienyje, 

apžvelgti kai kurie energijos vartojimo audito modeliai, atskleistos jų ypatybės, pateikti šių modelių 

taikymo Lietuvoje siūlymai. Remiantis apžvelgtais modeliais suformuoti du rekomenduojami 

modeliai (apžvalginis ir išsamusis), atskleistas jų turinys ir ypatybės. Pateikti energijos vartojimo 

audito vykdymo metodikos teoriniai pagrindai. Pristatomi pastatų ir jų inžinerinių sistemų 

energinėms charakteristikoms matuoti naudojami prietaisai. 

● Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinys  

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA), vykdydama energijos vartojimo pastatuose 

atliekamų auditų (toliau – auditas) kokybės priežiūrą, surinko ir susistemino informaciją apie 

dažniausiai auditų ataskaitose pasitaikančias klaidas bei neatitiktis Pastatų metodikai, kurių 

pagrindu parengė ir viešai skelbia šį auditoriams skirtą Rekomendacijų energijos vartojimo 

auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinį jų atliekamų auditų kokybei gerinti. 

Šiuo Rekomendacijų rinkiniu siekiama apibendrinti veiksmus, kuriuos auditoriams 

sistemingai taikant praktikoje pagerėtų atliekamų auditų kokybė. Pateikiamos gairės ir 

rekomendacijos iliustruoja sprendimus ir principus, kuriuos pritaikius gali būti išvengiama 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AE593BC0CE3
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Uzsakovo-info-pastato-auditui-atlikti.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Uzsakovo-info-pastato-auditui-atlikti.pdf
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AE593BC0CE3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AE593BC0CE3
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Atitikties%20tikrinimo%20kriterijai.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Atitikties%20tikrinimo%20kriterijai.pdf
https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Energijos-vartojimo-pastatuose-auditas-VGTU.pdf
https://www.ena.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AE593BC0CE3
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/EVA_Pastatuose_rekomendacijos_auditoriams1206.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/EVA_Pastatuose_rekomendacijos_auditoriams1206.pdf
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dažniausiai pasitaikančių neatitikčių Pastatų metodikai. Eliminuojant auditų kokybę prastinančius ir 

pritaikius naudą kuriančius veiksmus tikimasi pagerinti atliekamų auditų kokybę. 

REKOMENDACIJŲ RINKINIO TURINYS 

Rekomendacijų rinkinyje pateikiama ir paaiškinama: 

• .–.energijos vartojimo audito pastatuose nauda;...] 

• .–.bendrosios gairės audito proceso dokumentavimui bei detalizuojamos auditų 

kokybės priežiūros procedūros;. 

• –.siekdama aukštesnės auditų kokybės, LEA auditoriams ir auditų užsakovams savo 

interneto svetainėje pateikia rekomenduojamas priemones auditui atlikti;.... 

• –.audito ataskaitose dažniausiai pasitaikančios neatitiktys Pastatų metodikai ir jų 

šalinimo būdai;... 

• .–.audito ataskaitose dažniausiai pasitaikančios neatitiktys, išryškėjančios projekto 

įgyvendinimo metu;.... 

• –.pateikiamos gairės, kaip pateikti audito ataskaitoje reikalaujamą informaciją, atlikti 

matavimus bei skaičiavimus. Taip pat nurodoma kaip atlikti skaičiavimus (su 

formulėmis), kurie nėra nurodyti  

− Pastatų metodikoje;.... 

–.atsakoma į dažniausiai užduodamus auditorių klausimus. 

Rekomendacijų rinkinys bus periodiškai atnaujinamas, papildant auditoriams aktualia 

informacija. 

● Energijos vartojimo audito pramonės įmonėse vadovas  

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra dalinasi šiuo „Energijos vartojimo audito pramonės 

įmonėse vadovu“ (PDF), kuris skirtas energijos vartojimo efektyvumui pramonėje pagerinti. 

Leidinyje pateikta išsami informacija apie: 

• Energijos generavimo sistemas; 

• Degimo proceso valdymą; 

• Vėdinimo, šaldymo, garo ir šalto vandens ruošimo sistemas; 

• Elektros įrangą; 

• Kogeneracijos taikymo Lietuvos pramonės įmonėse aspektai; 

• Antrinės šilumos panaudojimą. 

________ 
 

Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinys TN: tn 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-4-1 priedas 2022-04-25.zip). 

_________ 

https://www.ena.lt/
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/EVA.pramoneje.vadovas.knyga.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/EVA.pramoneje.vadovas.knyga.pdf
https://www.ena.lt/Naujiena/viesuju-pastatu-modernizacijos-procese-butina-atsizvelgti-i-atliekamu-auditu-kokybe/
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 LEA 2022-04-21 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) pagal planą standartinis (fiksuotas, stabilus,  minimalus) su ne ilgesniu kaip 24 mėn. 

kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar 

mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis 

mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją). 

Apskaičiuojant daroma prielaida, kad per mėnesį yra suvartojama vidutiniškai apie 150 kWh 

elektros energijos, kai 65% elektros energijos yra suvartojama dienos metu, o 35% nakties. 

 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-atnaujintas-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-kainas3/
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20viena%20laiko%20zona_0421.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Prognozuojama%20menesine%20dvi%20laiko%20zonos_0421.jpg
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Pateikiama informacija apie balandžio 14 – 21 dienų preliminarių elektros energijos kainų 

(vienos laiko zonos) pokyčius.  

 
Pateikiama informacija apie sausio 27 – balandžio 21 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_0421.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20dienine%20dvi%20laiko%20zonos_0421.jpg
https://www.ena.lt/uploads/Kilovatvalandes%20naktine_0421.jpg
https://www.ena.lt/neetpkistorija/
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 LEA 2022-04-22 pranešimas. 

TN: tn  

 

INVESTICIJOS Į ENERGETIKOS SEKTORIAUS MOKSLINIUS TYRIMUS IR 

INOVACIJAS AUGA 

 

 
  

Minint pasaulinę inovacijų dieną Lietuvos energetikos agentūra skelbia apklausos 

rezultatus apie inovacijų ir mokslinių tyrimų energetikos sektoriuje plėtrą. Nors šalies 

investicijos šioje srityje kasmet auga, tačiau Tarptautinės energetikos agentūros šalių narių 

reitinge Lietuva užimta 26 vietą iš 31. 

Inovacijų diegimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra energetikos sektoriuje yra 

vienas iš Lietuvos energetikos sektoriaus strateginių tikslų. Nacionaliniame energetikos ir klimato 

srities veiksmų plane numatyta, kad bendrai investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, 

įskaitant ir energetikos inovacijas, Lietuvoje išaugs iki 1,9 proc. (nuo 1,04 proc. BVP 2015 m.). 

Lietuvos energetikos agentūra  atlikusi valstybės institucijų ir įmonių, viešųjų įstaigų, 

valstybės valdomos įmonių, mokslo ir studijų institucijų apklausą nustatė, kad investicijos 

(neįskaičiuojant ES fondų lėšų) į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nuosekliai augo – nuo 

2020 m. 4,7 mln. eurų iki 2021 m. skirtų 9,662 mln. eurų. 2022 m. planuojama skirti 11, 641 mln. 

eurų. 

Apklausos rezultatai rodo, kad  Lietuvoje 2021 m. daugiausiai lėšų skirta moksliniams 

tyrimams ir demonstraciniams projektams, susijusiems su energijos kaupimu baterijose ― 1,591 

mln. EUR, saulės energetika – 0,613 mln. EUR. Šioms sritims daugiausiai planuojama skirti ir 

2022 m. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/investicijos-i-energetikos-sektoriaus-mokslinius-tyrimus-ir-inovacijas-auga/
https://www.ena.lt/uploads/MTEP%20prezentacija%20(1).pdf
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Nustatyta, kad iš valstybės valdomų įmonių 2021 m. energetikos sektoriaus MTEP ir 

demonstraciniams projektams daugiausiai skyrė EPSO-G grupė – 2,631 mln. EUR. Tarp valstybės 

institucijų ir įmonių, viešųjų įstaigų, bei mokslo ir studijų institucijų daugiausiai 2021 m. skyrė 

Lietuvos energetikos institutas – 3,210 mln. EUR. 

 
Siekdama įvertinti lėšų energetikos inovacijoms poreikį ir spręstinus iššūkius Lietuvos 

energetikos agentūra papildomai apklausė 17 su energetikos veikla susijusias įmones ir įstaigas. 

Apklausa parodė, kad įmonės kurios save priskiria prie energetikos inovacijas kuriančių įmonių, 

labai skirtingai suvokia kas tai yra energetikos inovacijos ir beveik pusė iš jų inovatyvią veiklą 

vykdo vien savo pelno sąskaita, neprašydami ES finansavimo ir nesikreipdami paramos į bankus ar 

kitas finansines institucijas. 

Apklausa taip pat parodė, kad standartiniams energetikos sprendimams specialistų pakanka, 

tačiau įgyvendinant inovatyvius projektus reikia specifinių tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų 

turinčių specialistų, kurių Lietuvoje stinga. Tokiu atveju reikiamų kompetencijų respondentai ieško 

užsienyje. 

Energetikos įstatyme energetikos inovacijos apibrėžiamos kaip nauji ar iš esmės patobulinti 

produktai, technologijos, verslo sprendimai, paslaugos, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdai, 

veiklos modeliai, kurie teigiamai veikia energetikos sritį ir teikti naudą visuomenei. 

________ 

 

LEA apklausos: „KIEK LĖŠŲ SKIRIAMA MOKSLINIAMS TYRIMAMS ENERGETIKOJE? 

(APKLAUSOS APŽVALGA) VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2022“ ir „ENERGETIKOS 

INOVACIJŲ DIEGIMO LIETUVOJE APŽVALGA 2021“ TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-4-2 priedas 2022-04-25.zip). 

https://www.ena.lt/veiklos-viesinimas/
https://www.ena.lt/Naujiena/investicijos-i-energetikos-sektoriaus-mokslinius-tyrimus-ir-inovacijas-auga/
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IS-947/672-VI-5 priedas 

 

AB „Šiaulių energija“ 2022-04-21 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PAMINĖTA ENERGETIKŲ DIENA 

 

 
 

Balandžio 20 d. AB „Šiaulių energija“ paminėta Energetikų diena. Bendrovėje 

suorganizuota šventė siekiant pasidžiaugti nudirbtais darbais, padėkoti už darbuotojų indėlį į 

bendrovės veiklą, jos garsinimą savo atsakingu bei nuosekliu darbu. Šia proga keturiolikai 

bendrovės darbuotojų buvo įteikti įvairūs apdovanojimai.  

Atlaisvinus apribojimus dėl Covid-19 ligos, Energetikų šventė vyko bendrovės kiemelyje, 

kur visi galėjo pasimėgauti kava, tiekiama tiesiai iš mobilaus kavos automobilio, ir pasivaišinti 

saldžiais užkandžiais. Profesinės dienos minėjimo metu darbuotojai džiaugėsi pavasariniais saulės 

spinduliais, pasidalino pasiektų tikslų rezultatais, pabendravo su kitų padalinių kolegomis. 

Šventėje dalyvavęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasveikino visus su profesine 

švente, pabrėžė kiekvieno darbuotojo svarbą energetikos srityje bei įteikė Šiaulių miesto 

savivaldybės įsteigtus apdovanojimus. Jie skirti už sąžiningai, profesionaliai ir kokybiškai 

atliekamus darbus, greitus ir tikslius sprendimus Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų 

administravimo skyriaus teisininkei Tomai Neuronytei, Elektrotechnikos tarnybos kontrolės 

matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalviui Vidmantui Griniui bei Daugiabučių namų renovacijos 

administravimo skyriaus projektų koordinatorei Linai Mekšėnaitei. 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Garbės ženklas skirtas Realizavimo skyriaus 

viršininkei Daliai Pliūrienei. Šilumos energetiko Garbės ženklu apdovanotas Gamybos ir technikos 

skyriaus viršininko pavaduotojas Gintas Galkus. Lietuvos Respublikos Energetikos Ministro 

padėkos raštas skirtas Automatizuotų katilinių tarnybos viršininkui Vidmantui Milašauskui. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos padėkos raštai už profesionaliai ir atsakingai 

atliekamą darbą įteikti bendrovės Pirkimų skyriaus pirkimų-teises specialistei Simonai Nauronytei, 

Klientų aptarnavimo skyriaus vyresniajai inžinierei Juditai Petrovai, Dispečerinio valdymo ir 

šilumos tinklų tarnybos dispečeriui Karoliui Mažuliui, Paslaugų užtikrinimo skyriaus inžinieriui 

Ovidijui Lukošiūnui. 

AB „Šiaulių energija“ padėkos raštai už pareigingą, sąžiningą ir efektyvų darbą bendrovėje 

skirti Darbuotojų ir civilinės saugos inžinierei Tomai Satkauskienei, Gamybos ir technikos skyriaus 

inžinieriui ekologui Kazimierui Strelkovui, Ekonomikos ir investicijų skyriaus inžinierei-

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-pamineta-energetiku-diena/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id203/pictures/0001_2_1650536177.jpg
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ekonomistei Linai Kalitaitei, Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus 

vyresniajai vadybininkei Sandrai Maščinskienei. 

Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius padėkojo visiems darbuotojams už jų 

atsidavimą, nuoseklų ir atsakingą darbą, skatino ir toliau eiti savo profesiniu keliu sėkmės link, 

kuriant šiltesnį rytojų. 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-21  

 
 



 

204 

 

IS-947/672-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO_TERMALL pasiūlymas (Biomasės paleidimo parama) -> LSTA, Lietuva 

 
Iš: Maciej Soja <maciej.soja@termall.pl>  

Sent: Thursday, April 21, 2022 11:02 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Cc: sales@termall.pl 
Subject: TERMALL (Biomass Commissioning Support) -> LSTA, Lithuania 

 
Gerbiama ponia, 

Kalbėdamas apie mūsų šiandienos pokalbį telefonu, norėčiau padėkoti jums už jūsų laiką. Mūsų Lenkijos 

įmonė TERMALL turi 30 metų patirtį užsakant dujų, biomasės, anglies, KRB katilus įvairioms pramonės šakoms. 

Pastaruoju metu mus labiau domina esamų energetikos objektų optimizavimas ir modernizavimas keičiant (pakeičiant) 

degantį ar bendrai degantį kurą. Mus ypač domina perėjimas nuo anglių prie dujų ar biomasės. Mes taip pat dalyvavome 
dujų kompresorių stočių, dujų turbinų ar variklių, FGD paleidime - ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje. 

Mes aiškiai suinteresuoti bendradarbiavimu su LSTA Rytų ir Vidurio Europos srityje tiek dalinio, tiek pilno 

paleidimo ir eksploatavimo virš įrenginių srityje, bet ir koordinavimo ir pramonės priežiūros, matavimo ir optimizavimo 

procesus, kuriuos atlieka mūsų akredituota laboratorija išmetamųjų dujų išmetimo srityje (garantija, technologiniai 

matavimai ir optimizavimas). Mes galime sklandžiai eksploatuoti įrenginį tiek tol, kol įrenginys bus perduotas 

pagrindiniam konstruktoriui, tiek teikti kokybės ar garantijos inžinieriaus paslaugas po to, kai įrenginys perduodamas 

investuotojui. Tai įrodytas metodas, su kuriuo mes jau daugelį metų bendradarbiaujame su dideliais užsienio rūpesčiais, 

tokiais kaip:  ALSTOM / GE Power, ELPRO, Steinmuller Babcock Environment, Doosan Letnjes, Mitsubishi Power 

Systems Europe arba YARA. 

TERMALL įmonė, kurioje dirba beveik 80 specialistų iš įvairių pramonės šakų energetikos įrenginių (įskaitant 

biomasę, dujas, atliekų deginimą ir bendrą deginimą) ir aplinkos apsaugos įrenginių (FGD) priežiūros ir paleidimo 
srityse. Dalyvavome daugelio deginimo įrenginių statybos ir paleidimo procesuose Lenkijoje (Varšuvoje, Balstogėje, 

Ščecine ir iš dalies kitose vietose), taip pat užsienyje (minėtas Tees slėnis Bilingham jungtinėje Karalystėje, Delfzijl 

Nyderlandų Karalystėje, Bencovac Kroatijoje, San Sebastianas Ispanijoje ir neseniai Salo Suomijoje). Įdomus faktas yra 

tai, kad mes dalyvavome pirmojo CFB daugiakure skysčio lovos katilo Lenkijoje, skirto "Fortum" kogeneracinei 

elektrinei, kuri kartu degina KRB, eksploatavime. Mes taip pat padėjome užsakyti dešimtis didelių dujinių variklių: 

"Gemeinschaftskraftwerk Kiel" Vokietijoje ir naują įrenginį didžiausioje pasaulyje chemijos grupėje BASF 

Liudvigshafene, taip pat Vokietijoje. Natūralu, kad mus taip pat domina ne olny katilų optimizavimas ir 

modernizavimas (kaip ir "CIECH Group"), bet ir įvairių dydžių FGD montavimas (DeSO2, šlapias, sausas, pusiau 

sausas - DeNOx - SCR, SNCR), kaip ir CEZ Polska CHP Chorzów, PGE GiEK elektrinė Pomorzany arba Bełchatów. 

"Termall" yra užbaigusi daugiau kaip 200 projektų, kaip parodyta nuorodų sąraše.  

Mes turime pirmiau minėtą akredituotą laboratoriją išmetamųjų dujų emisijų SRITYJE AB 1728, kuri atlieka 

periodinius, kalibravimo (QAL2), tikrinimo (AST), taip pat garantinius ir technologinius matavimus, taip pat 
matavimus įstatymų reguliuojamoje teritorijoje. Laboratorijos vadovų kompetencijos ir patirties dėka teikiame 

specializuotas paslaugas ir ekspertizę, pavyzdžiui: montavimo paruošimo matavimo infrastruktūros požiūriu tikrinimą, 

laboratorijų matavimo procesų teisingumo tikrinimą (matavimo įmonių auditai). 

Dirbame pagal įdiegtą integruotą kokybės, aplinkos ir sveikatos bei saugos vadybos sistemą, pagrįstą šiais 

standartais: PN EN ISO 9001: 2015-10, PN EN ISO 14001: 2015-09, PN-ISO 45001: 2018-06 (CSJSB / 482/2020 

sertifikatas) ir remiantis PN-EN ISO / IEC 17025: 2018-02 (akreditacijos sertifikatas AB 1728) reikalavimais. 

Atsižvelgdamas į galimą bendradarbiavimą įgyvendinant projektus, pridedu mūsų dabartinį informacijos 

aplanką ir nuorodų sąrašą, PBA emisijos laboratorijos akreditacijos sertifikatą, UDT-CERT (Techninės apžiūros 

tarnybos - notifikuotosios įstaigos) sertifikatą. Deklaruojame atvirumą bendradarbiavimui ir norą užtikrinti lanksčias jo 

sąlygas (bendradarbiavimo sistemoje). Esame atviri internetiniam susitikimui su MS Komandomis. Jei reikia, 

parama, klausimai ir daugiau esminės informacijos, susisiekite su manimi arba p. Marcin Radecki - Verslo plėtros 

direktorius, +48 502 437 657 marcin.radecki@termall.pl Ačiū ir palaikome ryšį. 

--  

Nuoširdžiai, malonūs linkėjimai, 

Maciej Soja  

Plėtros koordinatorius / technologas 

Plėtros koordinatorius / technologas  

tel. +48 502 437 645  

maciej.soja@termall.pl 

mailto:maciej.soja@termall.pl
mailto:info@lsta.lt
mailto:sales@termall.pl
mailto:marcin.radecki@termall.pl
mailto:maciej.soja@termall.pl


 

205 

 
Termall Sp. z o.o. Start-up Power Ecology  

Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów  

telefonas /faksas +48 44 633 79 37, +48 44 633 60 51  

El. paštas: biuro@termall.pl  

interneto svetainė: www.termall.pl 

_______ 

 

TERMALL pasiūlymą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-947/672-VI-6-1 priedas 2022-04-25.zip). 

mailto:biuro@termall.pl
http://www.termall.pl/


 

206 

 

IS-947/672-VI-7 priedas 

 

2021/2022 metų šildymo sezonui besibaigiant (lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo mėn) 

2022 m. balandžio 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informacija 

 

Balandžio antroje pusėje, kaip įprasta, baigiasi savivaldybių organizuojamas šildymo 

sezonas, tačiau šilumos tiekimas iki kiekvieno pastato vyksta ištisus metus, tad jo valdytojai gali 

įsijungti ar išsijungti šildymą bet kuriuo metu, jeigu taip nusprendžia dauguma bendraturčių ir 

nepažeidžia atskirų vartotojų interesų.  

Klimato faktorius, darantis didžiausią įtaką šilumos suvartojimui, yra išorės oro temperatūra,  

kurios vidutinės mėnesinės reikšmės pavaizduotos paveiksle.  

 

 
Šaltinis: meteo.lt  

 

Vertinant išorės temperatūros įtaką šilumos suvartojimui, laikoma, kad šis poveikis 

proporcingas vidaus ir išorės temperatūrų skirtumui. Tai svarbiausias kriterijus, tačiau įtakos 

gali turėti vėjas, drėgnumas ir t.t. Žinoma, šildymo sąskaitos kiekviename pastate labai skiriasi 

priklausomai nuo jo tipo ir būklės. Vidutinis šilumos suvartojimas Lietuvos pastatuose 

priklausomai nuo išorės temperatūros pateikiamas grafike. 
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Žinoma, tai yra labai vidutinės apytikslės reikšmės, nes šildymo sąnaudoms turi įtakos ir 

vėjuotumas, drėgnumas, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir daugelis kitų faktorių. 

Pažymėtina, kad dalis pastatuose suvartojamos šilumos praktiškai nepriklauso nuo klimato sąlygų, 

pavyzdžiui, energija suvartota karštam vandeniui ruošti ar jo temperatūrai palaikyti. Dalis šilumos, 

kuri suvartojama patalpų vidaus temperatūrai palaikyti, taip pat skiriasi kiekviename pastate ir 

sudaro apie 70-80 % visos į pastatą patekusios šilumos. Todėl faktinis šilumos suvartojimas 

kiekviename pastate labai individualus ir skirtingas. Čia pateikiami skaičiai yra tik vidutiniai ir 

labai orientaciniai.   

 

Atskirų šildymo sezonų temperatūrų palyginimas (oC) 

Mėnuo Daugiametė 

vidutinė 

mėnesio 

temperatūra 

2020/2021 šildymo 

sezonas 

2021/2022 šildymo 

sezonas 

 

2020 2021 2021 2022 

Lapkritis +1,9 +5,3  +4,0  

Gruodis -1,8 +0,3  -3,3  

Sausis -3,2  -3,3  -0,2 

Vasaris -3,2  –5,5  +1,1 

kovas +0,5  +1,6  +1,5 

5 mėnesių vidurkis -1,2 -0,3 +0,6 

 

Galima teigti, kad lyginant šį šildymo sezoną su 2020/2021 metų šildymo sezonu – buvo 

suvartota apie 5 procentus mažiau šilumos energijos toms pačioms patalpoms šildyti, jei pastate 

neįvyko esminių energijos vartojimą įtakojančių pasikeitimų (pvz. renovacija). 

Sąskaitoms už šilumą didelę įtaką turi šiluminės energijos vieneto kaina (ct/kWh). Ji yra 

skirtinga kiekviename mieste, tačiau vidutinės jos reikšmės Lietuvoje atskirais mėnesiais buvo, kaip 

parodyta lentelėje:  

  

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje ct/kWh su 9 proc. PVM 

 

Mėnuo Šilumos kaina 

ct/kWh 

Šilumos kaina 

ct/kWh 

2020 2021 2021 2022 

Lapkritis 4,3  6,3  

Gruodis 4,5  7,3  

Sausis  4,6  8,2 

Vasaris  4,6  9,0 

kovas  4,8  9,0 

VIDURKIS 4,6 8,1 

 

Galima apibendrintai pasakyti, kad 2021/2022 m. šildymo sezono lapkričio, gruodžio, sausio 

ir vasario ir kovo mėnesių vidutinė šilumos kaina buvo apie 76 procentus didesnė negu prieš metus.  

Šilumos kainų šuolį šį šildymo sezoną labiausiai nulėmė gamtinių dujų ir biokuro įsigijimo 

kainos energijos išteklių biržose. Pažymėtina, kad vietinis biokuras išlieka apie 5 kartus pigesnis už 

importuojamas gamtines dujas, todėl miestuose, kur biokuro  dalis  didžiausia -šilumos kainų 

augimas buvo daug švelnesnis 

Žinoma, atskiruose miestuose šilumos kaina gali reikšmingai skirtis, o ir jos pasikeitimas per 

metus labai skirtingas, nes Valstybinė energetikos reguliavimo taryba slenkančiu grafiku keičia 

kainas atskirose savivaldybėse. Tai irgi lemia mokėjimų už šiluminę energiją dydį. 

Nuo 2022 m. sausio mėn. kompensaciją už būsto šildymą gavo daugiau nepasiturinčių 

vartotojų, todėl pasinaudoję valstybės pagalba mažas pajamas gaunantys šalies gyventojai 

papildomos finansinės naštos neturėjo pajusti. 
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Papildomą lengvatą buitiniams vartotojams Seimas priėmė 2022 m. kovą, pakeitus 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir nusprendus už gyventojų suvartotą šilumos energiją ir karštą 

vandenį apskaičiuotą 9 proc. PVM laikinai dengti  iš valstybės biudžeto. Todėl mažesnių mokėjimų 

iš šilumos tiekėjų gyventojai sulaukė, gavus kovo mėnesio šilumos sąskaitas, kuriose jau buvo 

išskaičiuota 9 procentų PVM kompensacija  už 2022 m. sausį, vasarį ir kovą. Mažesnis PVM tarifas 

dar bus taikomas ir mokėjimams už balandį.  

Preliminariais duomenimis, buto savininkas šildymui tipiniuose senos statybos 

neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie 

1,68 eur/m2 per 2021/2022 metų šildymo sezoną. Pritaikius PVM tarifo kompensaciją – 

galutiniai mokėjimai vidutiniškai sumažėjo iki 1,56 eurų eur/m2, prieš metus šildymas kainavo 

apie 0,97 eur/m. Kokybiškuose daugiabučiuose šį šildymo sezoną mokėjimai siekė apie 0,68 

eur/m2, pritaikius PVM tarifo kompensaciją –iki 0,65 eurų eur/m2 (prieš metus mokėjo 0,40 

eur/m2.) Žr. lentelę apačioje. 

 

Vidutiniai mokėjimai už šilumą 2021/2022 metų šildymo sezoną, lyginant su 2020/2021 m 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 20,7 kWh/m2 21,5 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1242 kWh/butui 1290 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,1 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 101 Eur/mėn 59 Eur/mėn 

Vidutinė sąskaitą (pritaikius valstybės 

kompensuojamą  9 proc PVM mokestį už 2022 m. 

sausį, vasarį, kovą)

94 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 8,5 kWh/m2 8,9 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 510 kWh/butui 534 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,1 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 41 Eur/mėn 25 Eur/mėn 

Vidutinė sąskaitą (pritaikius valstybės 

kompensuojamą  9 proc PVM mokestį už 2022 m. 

sausį, vasarį, kovą)

39 Eur/mėn 

Šilumos suvartojimas ploto vienetui 29,1 kWh/m2 30,0 kWh/m2

Šilumos suvartojimas vidutiniame (60 m2) bute 1746 kWh/butui 1800 kWh/butui

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje (su 9 proc. PVM) 8,1 ct/kWh 4,6 ct/kWh 

Vidutinio (60 m2) buto šildymo sąskaita 141 Eur/mėn 83 Eur/mėn 

Vidutinė sąskaitą (pritaikius valstybės 

kompensuojamą  9 proc PVM mokestį už 2022 m. 

sausį, vasarį, kovą)

133 Eur/mėn 

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemomis

Senas, labai prastos būklės daugiabutis

Naujos statybos ir pilnai modernizuotas 

daugiabutis

2020/2021                                        

(-0,4 0C) 

2021/2022                                        

(+0,60C) 
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Patį didžiausią poveikį šildymo sąskaitoms turi atskiro pastato energetinė kokybė. Šilumos 

suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. Tai 

tiesiogiai lemia ir šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartojimas atskiruose namuose priklauso nuo 

jo dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t.t. Didelę įtaką turi 

ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos 

punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens kvalifikacija bei 

pastangos. Deja, bet dar didelė dalis daugiabučių naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos 

punktais, kurie esant teigiamoms temperatūroms mažai reaguoja į klimatines sąlygas, todėl tokie 

namai dažnai perkaitinami. Tai irgi lemia šildymo sąskaitos dydį.     

Tvarkinguose ir sandariuose pastatuose šildymo sąskaitos „nesikandžioja“, o vartotojai 

nelabai domisi klimato sąlygomis. Šildymas turi būti kokybiškas ir efektyvus bet kokiomis 

sąlygomis.  

Apie šilumos suvartojimą Lietuvos daugiabučiuose 2021/2022 m. ir ankstesnių metų 

šildymo sezono metu rasite LŠTA renkamoje statistikoje: lsta.lt/silumos-ukis/silumos-

suvartojimas/ 

 

https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/
https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/
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_______ 

 

ŠILUMINĖ TECHNIKA 2022 m. Nr. 1 (Nr. 84) Balandis (Maketas) (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-947/672-VI-8-1 priedas 2022-04-25.pdf). 


