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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-956/681 

2022-06-23/2022-06-27 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-956/681-I-1 priede pateikiama: 

• ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO 

TAISYKLĖS su priedais (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. birželio  17 

d. nutarimo Nr. O3E-901 redakcija) Suvestinė redakcija nuo 2022-06-18 TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-I-1-1 priedas 

2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-I-2 priede pateikiama: 

• LVAT 2022 m. birželio 8 d. sprendimas Administracinė byla Nr. eA-179-415/2022 TN: tn, 

Ginčas tarp VERT, Lietuvos administracinių ginčų komisijos, Prižiūrėtojo ir pastato dalies 

patalpų savininko dėl patalpų atjungimo nuo bendrųjų Pastato šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistemų teisėtumo.  

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-1 priede pateikiama; 

• LRS 2022 m. birželio 27 d. (pirmadienio) nenumatytų posėdžių darbotvarkė; IŠRAŠAS; 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 

Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą lydinčių dokumentų sąrašai (aktyvios 

nuorodos tekste); TN: tn, 

• Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto Nr. XIVP-1678(2) lyginamasis variantas, TN: tn, 

• Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1679(2) lyginamasis variantas, TN: TN, 

• LŠTA 2022-06-21 raštas Ekonomikos komitetui Nr. 68 DĖL  PASIŪLYMO ŠILUMOS 

ŪKIO ĮSTATYMO PROJEKTUI, TN: tn, 

o Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas Nr. XIVP-1678(2) ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-

1679(2), 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-956/681-II-1-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-2 priede pateikiama:  

• AM 2022-06-23 teikimas Nr. D8(E)-3398 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos   aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dc507a0ee5711eca1d4e3c2a811665d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d87fe720f2eb11ecbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cf5752e2f2e211ecbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/993ca830f2e311ecbfe9c72e552dd5bd
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_68_lsta_rastas_LRS-EK_del_SUI_projekto_pasiulymo.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d87fe720f2eb11ecbfe9c72e552dd5bd


 

2 

priemonės  Nr.02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ 

aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos ir 

klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės  Nr.02-01-06-11-01 

„Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašo patvirtinimo“ 

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-956/681-II-2-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-3 priede pateikiama:  

• LEA 2022-06-16 teikimas Nr. SD-182 ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ IR 

ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ 

VYKDYMO VERTINIMO BEI APIBENDRINTOS INFORMACIJOS RENGIMO 

TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS, TN: tn, 

o ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ IR ENERGIJOS VARTOTOJŲ 

ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ VYKDYMO VERTINIMO BEI 

APIBENDRINTOS INFORMACIJOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO 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-956/681-II-3-1 priedas 2022-06-27.zip). 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-06-21 raštas LŠTA Nr. SD-1526 DĖL ENERGIJOS 

SUTAUPYMO SUSITARIMŲ IR ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ VYKDYMO VERTINIMO BEI APIBENDRINTOS 

INFORMACIJOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA 2022-06-14 raštas AM Nr. 63 dėl AM įsakymo „Dėl „Juridinių asmenų investicijoms 

į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo, TN: tn, 

• EM 2022-06-21 Raštas AM Nr. (18.23-07 Mr) 3-995 dėl AM įsakymo „Dėl „Juridinių 

asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto 

derinimo, TN: tn, 

o AM įsakymo „Dėl „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo 

pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 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-956/681-II-4-1 priedas 2022-

06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2022-06-30 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2022-06-30 posėdžio: „12. Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio 

žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio 

sektoriaus įmonių 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo.“; „15. Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl 

sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-II-5-1 priedas 2022-

06-27.zip). 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5b659832-0db8-4baf-8af5-979904447241
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5b659832-0db8-4baf-8af5-979904447241
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220616_ENARastas_ESS_SKP_vertinimo_tvarkos_apraso_teikimui.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220616_ENARastas_ESS_SKP_vertinimo_tvarkos_apraso_teikimui.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_Siauliu-pastabos.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220614_63_LSTA_AM_del-Karo_komunikat-priem_aprasas.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9d2e3301f14911ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=b628651b-2c0c-41ea-9420-b90033dd2f40
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/01_220603_AM_lydrastis.zip
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-06-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-06-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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Šio skyriaus IS-956/681-II-6 priede pateikiama:  

• VERT 2022-06-21 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos 

nustatymo metodikos pakeitimo, TN: tn, 

o Investicijų grąžos normos 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-956/681-II-6-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2022-06-23 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu 

nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo, (tiesioginės nuorodos tekste), 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-II-8 priede pateikiama: 

• AM 2022-06-20 pranešimas. Tikslinamas nacionalinių oro užterštumo normų taikymo 

reglamentavimas, TN: tn, 

o Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės pakeitimų projektas ir Projektą lydinty 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-956/681-II-8-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2022-06-21 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, tn, 

• Baltpool 2022-06-22 pranešimas. AUKCIONŲ ILGALAIKĖMS IR PUSMETINĖMS 

SUTARTIMS SUDARYTI ORGANIZAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS 

PAKEITIMAI, TN: tn, 

• LRV 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 623 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 972 „DĖL PREKYBOS 

VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO 

KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn. 

o LRV nutarimais patvirtinto „PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE 

PAGAMINTA ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS 

TVARKOS APRAŠAS“ Suvestinė redakcija nuo 2022-06-17 TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-III-1-1 priedas 

2022-06-27.doc). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-06-20 raštas UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ Nr. 67 DĖL 

SUSIKLOSČIUSIOS SITUACIJOS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-3 priede pateikiama  

• VERT atsakymas AB „Klaipėdos energija“ DĖL ENERGETIKOS INOVACIJŲ (LŠTA 

gautas e-paštu iš AB „Klaipėdos energija“ be numerio ir datos). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-4 priede pateikiama  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/viesoji-konsultacija-del-investiciju-grazos-normos-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/viesoji-konsultacija-del-investiciju-grazos-normos-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-23/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis-papildomomis-paslaugomis-tvarkos-apraso.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tikslinamas-nacionaliniu-oro-uzterstumo-normu-taikymo-reglamentavimas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tikslinamas-nacionaliniu-oro-uzterstumo-normu-taikymo-reglamentavimas
https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=1954417&oldti=2756576
https://www.baltpool.eu/informuojame-apie-aukciono-datos-pasikeitimus-2-2-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pusmetiniu_medienos_aukcionu_tvarkos_pakeitimai&utm_term=2022-06-22
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28b8bc70ed4311eca1d4e3c2a811665d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_67_LSTA_rastas_IST_del-SP.docx


 

4 

• UAB Šilutės šilumos tinklai paklausimas dėl šilumos paskirstymo metodo nurodymo 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse praktikos. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2022-06-20 pranešimas. Mokestis už karštą vandenį gali būti apskaičiuojamas 

skirtingai: tai priklauso nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, TN: tn, 

• VERT 2022-06-23 pranešimas. Ekonomikos komitetas pritarė VERT 2021 m. veiklos 

ataskaitai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-6 priede pateikiama  

• LRS kanceliarijos 2022-06-20 raštas Nr. S-2022-2846 DĖL TEISĖS AKTŲ REGISTRUI 

TEIKIAMŲ SKELBTI TEISĖS AKTŲ, TN: tn, 

o LRS kanceliarijos 2022-06-20 raštą Nr. S-2022-2846 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-956/681-III-6-1 

priedas 2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-7 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-026-08 raštas institucijoms Nr. 61 DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR KITAIS 

IŠTEKLIAIS 2022-2023 M. ŠILDYMO SEZONUI, , 

• VPT 2022-06-23 raštas/atsakymas Nr. 4S-572(1.25Mr) DĖL APSIRŪPINIMO KURU IR 

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

• VERT 2022-06-22 raštas/atsakymas Nr. R2-(ŠGK)-3693 DĖL PATIKIMO 

APSIRŪPINIMO KURO IŠTEKLIAIS, TN: tn, 

• Konkurencijos tarybos 2022-05-27 raštas/atsakymas Nr. (1.48Mr-43) 6V-625 DĖL 

GALIMAI NEVIENODŲ KONKURENCIJOS SĄLYGŲ ŠILUMOS GAMYBOS 

RINKOJE, TN: tn, 

• AB „Kauno energija“ 2022-06-20 raštas Nr.E20-1060 DĖL KURO ĮSIGYJIMO 

GALIMYBĖS PER CPO, TN: tn, 

• AB „Šiaulių energija“ 2022-06-23 raštas Nr. SD-1552 DĖL UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ 

VERTĖS MAŽINIMO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOJE, TN: tn, 

o Institucijų raštus dėl kuro įsigijimo problemų lydintys (tiesioginės nuorodos tekstuose) 

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

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-956/681-III-7-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-8 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-06-21 raštas EM Nr. 69 DĖL APSIRŪPINIMO ELEKTROS 

GENERATORIAIS, SKIRTAIS CŠT VEIKLOS TĘSTINUMUI UŽTIKRINTI 

EKSTREMALIOS PADĖTIES METU, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-III-9 priede pateikiama  

• LŠTA 2022-06-20 raštas AM Nr. 64 DĖL ASOCIACIJOS RAŠTŲ, TN: tn, 

• LŠTA 2022-06-20 raštas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui Nr. 65 DĖL 

ASOCIACIJOS SIŲSTO RAŠTO, TN: tn, 

• LŠTA 2022-06-20 raštas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai Nr. 66 DĖL 

ASOCIACIJOS SIŲSTO RAŠTO, TN: tn, 

o LŠTA raštus Nr. Nr. 64, 65 ir 66 lydintys dokumentai ir gauta institucijų informacija. 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-III-9-1 

priedas 2022-06-27.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/mokestis-uz-karsta-vandeni-gali-buti-apskaiciuojamas-skirtingai-tai-priklauso-nuo-apsirupinimo-karstu-vandeniu-budo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-23/ekonomikos-komitetas-pritare-vert-2021-m-veiklos-ataskaitai.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_LRS_RASTAS-istaigoms-pagal-sarasa-del-TAR.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_LRS_RASTAS-istaigoms-pagal-sarasa-del-TAR.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220623_VPT-atsak_i-61_del-apsirupinimo-kuru.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220622_VERT_atsak_i-58_del-kuro-isigijimo-1.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_KT_atsak_i-41-del-nevienodu-konkurenc_salygu.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220623_Siauliai_Baltpool_VERT_LSTA_del-uztikrinimo-priem_vertes-mazinimo-en_ist_birzoje.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_69_LSTA_EM_del_saugos-priemoniu-el-atjungimo-atveju.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_64_LSTA_rastas_AM-del_rastu_neatsakytu.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_65_LSTA_rastas_PAGD_del_LSTA_rasto.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_66_LSTArastas_KT_del-nevienodu-konkurenc_salygu.docx
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-956/681-IV-1 priede pateikiama:  

• Seimo Ekonomikos komitetas remia spartesnį daugiabučių šilumos ūkio atnaujinimą 

didinant valstybės finansavimą. 2022 m. birželio 22 d. pranešimas žiniasklaidai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2022-06-21 pranešimas. Aktuali informacija dėl taikomų tarptautinių sankcijų, TN: tn, 

• EM 2022-06-21 pranešimas. Į Lietuvą atplukdyti pirmieji momentinio energijos rezervo 

sistemos įrenginiai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2022-06-23 pranešimas. Daugiabučių renovacijos rinkoje – 150 statybos bendrovių, 

TN: tn, 

• AM 2022-06-22 pranešimas. Baigiamas derinti Nacionalinis miškų susitarimas: politinės 

partijos grynina paskutines nuostatas, TN: tn, 

o Nacionalinio miškų susitarimo projektas TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-IV-3-1 priedas 2022-06-27.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-IV-4 priede pateikiama 

• LEA 2022-06-21 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ 

SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ TN: tn. 

• LEA 2022-06-21 pranešimas. LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA 

SAULĖS ELEKTRINIŲ KAINŲ LIETUVOJE APŽVALGĄ TN: tn, 

• LEA 2022-06-21 pranešimas. LIETUVOS AKTYVIAUSIEMS MOKYTOJAMS 

PRISTATYTA ENERGETIKOS SEKTORIAUS SITUACIJA ES IR LIETUVOJE TN: tn, 

• LEA 2022-06-23 pranešimas. DANIJOS IR LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS 

DISKUTAVO ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TEMA. TN: tn. 

o LEA pranešimas.ENERGETIKOS DUOMENŲ APŽVALGA 2022 m. gegužės 20–26 

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

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

956/681-IV-4-1 priedas 2022-06-27.pdf).  

 

Šio skyriaus IS-956/681-IV-5 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-06-20 pranešimas. Vilniuje šalto dušo periodai vis 

trumpesni, nustatoma mažiau vamzdynų defektų, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-956/681-V-1 priede pateikiama 

• 2022 EUROHEAT & POWER CONFERENCE, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-V-2 priede pateikiama 

• INFO_EHP_ tarptautinė jaunųjų specialistų mokymų stovykla_10th International DHC+ 

Summer School_21-26 d. rgp.,2022, TN: tn. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=281662
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktuali-informacija-del-taikomu-tarptautiniu-sankciju
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/i-lietuva-atplukdyti-pirmieji-momentinio-energijos-rezervo-sistemos-irenginiai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacijos-rinkoje-150-statybos-bendroviu
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baigiamas-derinti-nacionalinis-misku-susitarimas-politines-partijos-grynina-paskutines-nuostatas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baigiamas-derinti-nacionalinis-misku-susitarimas-politines-partijos-grynina-paskutines-nuostatas
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima3/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-saules-elektriniu-kainu-lietuvoje-apzvalga/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-aktyviausiems-mokytojams-pristatyta-energetikos-sektoriaus-situacija-es-ir-lietuvoje/
https://www.ena.lt/Naujiena/danijos-ir-lietuvos-energetikos-agenturos-diskutavo-energijos-vartojimo-efektyvumo-tema/
https://www.ena.lt/
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilniuje-salto-duso-periodai-vis-trumpesni-nustatoma-maziau-vamzdynu-defektu:670
https://lsta.lt/aktualijos/2022-euroheat-power-conference/
https://lsta.lt/aktualijos/kasmetine-studentu-ir-jaunuju-cst-specialistu-tarptautine-vasaros-mokymu-stovykla-10th-international-dhc-summer-school/
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Šio skyriaus IS-956/681-V-3 priede pateikiama 

• LEA Kvietimas dalyvauti diskusijoje „Elektros energijos telkimo paslaugos problemos ir 

perspektyvos Lietuvoje“ (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-956/681-V-4 priede pateikiama 

• EM 2022-06-21 pranešimas. Kviečiame dalyvauti vandenilio plėtros Lietuvoje studijos 

pristatyme, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-V-5 priede pateikiama 

• FM Kvietimas į mokymus birželio 27-28 d „Interesų atstovavimas ES investicijų 

administravimo procese“ (tiesioginės nuorodos tekste). 

o Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo procese (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-V-5-1 priedas 2022-06-

27.pdf). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2022-06-21 pranešimas. KAUNIEČIAI SUSKUBO RENOVUOTI 

ŠILUMOS PUNKTUS – RUOŠIASI NAUJAM ŠILDYMO SEZONUI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2022-06-22 pranešimas. DAUGIABUČIO RENOVACIJA: 

KODĖL REIKIA APŠILTINTI BŪSTĄ IR MODERNIZUOTI ŠILUMOS PUNKTĄ? TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA 2022-06-23 d. Savaitės aktualijos 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl 220616 EM susitikimo: energijos vidaus rinkos priemonės CŠT sektoriuje 

o Pranešimas „Fuel preparation and combustion presentation“ (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-VI-4-1 priedas 2022-06-

27.pdf) 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-5 priede pateikiama 

• INFO_LŠTA 2022-06-20 pirmadienio webinaro medžiaga TEC Consulting Tiesioginė 

ranga, Buinevičius biokatilų apsauga nuo dūmų korozijos (tiesioginės nuorodos tekste). 

o 2022-06-20 pirmadienio webinaro pranešimai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-VI-5-1 priedas 2022-06-27.zip) 

• LŠTA INFO. Apie organizuojamus webinarus. 

 

Šio skyriaus IS-956/681-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Rinkų ir reguliavimo sistemų pagal peržiūrėtą Atsinaujinančios energijos 

direktyvą apžvalga, TN: tn, 

• District heating and cooling in the European Union, TN: tn, 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-vandenilio-pletros-lietuvoje-studijos-pristatyme
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-suskubo-renovuoti-silumos-punktus-ruosiasi-naujam-sildymo-sezonui
https://www.pe.lt/news/568/47/Daugiabucio-renovacija-kodel-reikia-apsiltinti-busta-ir-modernizuoti-silumos-punkta
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e28b0c8-eac1-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e28b0c8-eac1-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
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• EUROPEAN COMMISSION. Overview of District Heating and Cooling Markets and 

Regulatory Frameworks under the Revised Renewable Energy Directive, Main Report, Final 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-

VI-4-1 priedas 2022-06-27.pdf) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e28b0c8-eac1-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
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IS-956/681-I-1 priedas 
 

ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLĖS su 

priedais (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. birželio  17 d. nutarimo Nr. O3E-

901 redakcija) Suvestinė redakcija nuo 2022-06-18 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-I-1-1 priedas 2022-06-27.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
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IS-956/681-I-2 priedas 

 

TN: tn  
Administracinė byla Nr. eA-179-415/2022 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03161-2020-8 

Procesinio sprendimo kategorija 30.5 (S)  

 

 
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

S P R E N D I M A S  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

2022 m. birželio 8 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Gintaro 

Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Beatos Martišienės, 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. 

kovo 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. Ž. skundą atsakovui Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai dėl sprendimo panaikinimo. 

Teisėjų kolegija n u s t a t ė : 

 

I. 

 

1. Pareiškėjas D. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį papildė, prašydamas: 1) 

panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir LAGK) 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. 21R-

690 (AG-615/04-2020) (toliau – ir LAGK sprendimas); 2) priimti naują sprendimą, kuriuo būtų panaikinamas 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – ir VERT, atsakovas) 2020 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. R2-
(VTGI)-384 (toliau – ir VERT sprendimas), o VERT įpareigojama atlikti pakartotinį pareiškėjo VERT  pateiktame 

prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei aktualaus teisinio reglamentavimo vertinimą ir, vadovaujantis gero 

administravimo bei bendraisiais konstituciniais principais, VERT atliekamą procedūrą užbaigti surašant aiškų, tikslų ir 

nedviprasmišką sprendimą. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 

2. Pareiškėjas paaiškino, kad iš VERT 2020 m. birželio 29 d. gavo sprendimą, kuris priimtas pagal pareiškėjo 

2020 m. kovo 12 d. prašymą (toliau – ir Prašymas). Nesutikdamas su VERT sprendimu kreipėsi su skundu į LAGK. 

Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas,  adresu (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Patalpos), 

esančios pastate, adresu (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Pastatas). Pareiškėjas prašymu kreipėsi į VERT, nes prieš 

pareiškėjo valią buvo nutrauktas visų inžinerinių sistemų, prie kurių buvo prijungtos pareiškėjui nuosavybės teise 

priklausančios Patalpos, funkcionavimas ir tokiu būdu nutrauktas šilumos, karšto vandens, elektros energijos bei 

geriamojo vandens tiekimas į Patalpas. Ne daugiau kaip 16/53 Pastato patalpų valdantys asmenys atliko aktyvius 
veiksmus, dėl kurių pareiškėjui priklausančios Patalpos buvo atjungtos nuo Pastato inžinerinių sistemų. Kadangi Pastate 

šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūri uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Trys kontūrai“ (toliau – ir 

Prižiūrėtojas), prašyme VERT pareiškėjas buvo taip pat suformulavęs reikalavimą įvertinti Prižiūrėtojo veiksmus ir (ar) 

neveikimą. 

3. Pareiškėjas teigė, jog LAGK sprendimas yra nepagrįstas ir pažeidžiantis pareiškėjo interesus. Toks 

sprendimas priimtas neįsigilinus į faktinę situaciją, aktualų teisinį reglamentavimą, motyvuotas deklaratyviais VERT 

atstovų teiginiais, kad klausimai, susiję su Patalpų atjungimu nuo bendrųjų pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo 

sistemų nepatenka į VERT kompetencijos ribas. VERT pozicija, kuria buvo grindžiamas LAGK sprendimas, 

prieštarauja norminių teisės aktų nuostatoms, o pačios VERT veiksmai patvirtina, jog pareiškėjo pateiktas Prašymas bei 

jame keliami klausimai patenka į VERT kompetencijos sritį. 

4. Pareiškėjas nurodo, kad tuo atveju, jeigu jo prašyme keliami klausimai nepatektų į VERT kompetencijos 

ribas, VERT būtų iš karto pareiškėjui nurodžiusi, kad Prašyme keliami klausimai yra nepriskirtini VERT kompetencijai 
ir informavusi apie tai pareiškėją. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju susidarė situacija, jog VERT pradėjusi tyrimą 

pastebėjo, kad tai yra itin didelės apimties darbas ir nusprendė apsiriboti tik formaliu atsakymu, tokiu būdu išvengiant 

probleminių klausimų sprendimo. Pačios VERT pozicija bylos nagrinėjimo LAGK metu buvo nenuosekli, iš pradžių 

kliūtimi įvertinti klausimą dėl pareiškėjui priklausančių Patalpų atjungimo nuo Pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos laikė aplinkybę, kad pareiškėjas nepateikė sistemos projekto, vėliau nurodė, jog VERT apskritai nesuteikta 

teisė dalyvauti šildymo įrenginių atjungimo procese ar nustatyti asmenis, galimai savavališkai atlikusius šildymo 

sistemos pertvarkymo darbus. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dc507a0ee5711eca1d4e3c2a811665d
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5. Pareiškėjas tvirtino, kad būtent VERT yra ta institucija, kuri įgaliota patikrinti bendrąsias šildymo ir karšto 

vandens tiekimo sistemas ir nustatyti atliktų remonto ir (ar) rekonstrukcijos darbų (ne-) teisėtumo faktą. VERT 

kompetenciją nagrinėti pareiškėjo Prašyme keliamą klausimą patvirtina Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 

nuostatos, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai. Pačios VERT 2020 m. gegužės 20 d. paklausime 

skirtame Prižiūrėtojui, atsakovas pabrėžė, kad sprendžiamas klausimas dėl neteisėto pareiškėjui priklausančių Patalpų 

atjungimo nuo bendrosios Pastato šilumos tiekimo sistemos. 

6. Pareiškėjas nurodė, jog VERT atstovai, atlikdami Patalpų patikrinimą vietoje, į Patalpas net nebuvo užėję, 
pareiškėjas iš viso nebuvo informuotas apie planuojamą vykdyti patikrinimą vietoje, pareiškėjo nebuvo prašoma 

tokiame patikrinime dalyvauti. Be to, VERT, turėdama informaciją, jog Pastate yra 2 (du) šilumos punktai, patikrinimo 

metu apžiūrėjo tik 1 (vieną) Pastato šilumos punktą. Formaliai atliekant faktinių aplinkybių patikrinimą ne tik negalėjo 

būti ir nebuvo nustatyti visi Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos trūkumai, kuriuos Prižiūrėtojas turėjo būti 

įpareigojamas pašalinti, tačiau nebuvo įsitikinta, ar šiluma ir karštas vanduo į pareiškėjo Patalpas bendraisiais Pastato 

inžineriniais tinklais turėtų būti teikiamas iš VERT atstovų apžiūrėto Pastato šilumos punkto. Iš VERT sprendimo nėra 

aišku, ar VERT nustatė, jog Prižiūrėtojas sutartimis yra įsipareigojęs parengti Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos aprašą. Taip pat nėra duomenų, kad VERT Prižiūrėtojui butų nurodžiusi šią dokumentaciją parengti. 

7. Pareiškėjas teigė, kad VERT neatliko Prižiūrėtojo ir pareiškėjo sudarytos sutarties ir Pastato bendrojo 

naudojimo šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūrą atliekančio asmens prievoles reglamentuojančių teisės aktų 

vertinimo, o apsiribojo tik deklaratyvių, tikrovės neatitinkančių ir oficialiems rašytiniams dokumentams 

prieštaraujančių asmenų pasiaiškinimų perrašymu į sprendimą. Nors VERT ir teikė paklausimus įvairioms įstaigoms ir 
asmenims, tačiau neatliko gautų atsakymų, teiginių analizės. VERT sprendimą grindė privalomų dokumentų trūkumu, 

tačiau tokie dokumentai, kurie galėtų patvirtinti Patalpų atjungimo nuo bendrųjų Pastato šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistemų teisėtumą, neegzistuoja, nes Patalpos nuo tokių sistemų atjungtos prieš pareiškėjo valią. Nors VERT 

teigia, kad pareiškėjo prašymas buvo neaiškus, per 4,5 mėn. trukusį tyrimą VERT nei karto nesikreipė į pareiškėją ir 

neprašė patikslinti prašyme suformuluotų klausimų. Todėl pareiškėjas manė, jog VERT nekilo abejonių nei dėl prašymo 

turinio, nei dėl VERT kompetencijos. 

8. Atsakovas VERT atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip 

nepagrįstą. 

9. Atsakovas paaiškino, kad 2020 m. kovo 12 d. gavo pareiškėjo Prašymą dėl to, jog jam nuosavybės teise 

priklausančios Patalpos be pareiškėjo žinios buvo savavališkai atjungtos nuo Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių 

tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant: elektros energijos tiekimo tinklą, šilumos energijos, karšto vandens tiekimo tinklus 
bei šalto vandens tiekimo tinklą. VERT, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, išnagrinėjo pareiškėjo prašymą ir 

VERT sprendimu pasiūlė pareiškėjui: kartu su Pastato bendraturčiais priimti sprendimą dėl Pastato valdymo 

organizavimo arba kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl administratoriaus paskyrimo; kartu su 

Pastato bendraturčiais ir valdytoju priimti sprendimą dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos projekto 

parengimo; parengus Pastato šildymo sistemos projektą ir nustačius savavališko šildymo sistemos remonto faktą, 

kreiptis į teismą dėl įpareigojimo atstatyti Pastato šildymo sistemą į projektinę padėtį ir padarytos žalos atlyginimo. 

Taip pat VERT surašė Pastato Prižiūrėtojui nurodymą inicijuoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos projekto 

sudarymą, izoliuoti vamzdžių ruožus, kuriuose pažeista šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliacija, parengti Pastato 

šildymo sistemos veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus, ištaisyti trūkumus dėl šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūros darbų registravimo žurnalo pildymo bei sutikrinti technologines schemas. 

10. Atsakovas teigė, jog VERT kompetencijai priskirtina reguliuoti energetikos sektoriuose vykdančių subjektų 
reguliuojamą veiklą ir VERT kompetencija šiuose sektoriuose yra ribota. Šildymo būdo keitimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose VERT nenumatytos teisės ar pareigos dalyvauti tokiame šildymo įrenginių atjungimo procese. VERT 

nesuteikta kompetencija nustatyti asmenis, kurie galimai savavališkais veiksmais atliko šildymo sistemos pertvarkymo 

darbus, taip pat spręsti klausimus dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjo nurodyta Taisyklių 16 punkto nuostata reglamentuoja 

VERT kompetenciją pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbų procese veiksmus, kurie susiję su 

šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimu, kurias vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių 

montavimo ir jų prijungimo darbus, turi pateikti šilumos tiekėjui. 

11. Atsakovas nurodo, kad siekdamas išsamiai išsiaiškinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, VERT 

2020 m. gegužės 20 d. raštu paprašė UAB „Senamiesčio svečių namai“ ir Prižiūrėtojo pateikti dokumentų, kurių 

pagrindu buvo pertvarkyta Pastato administracinių patalpų šildymo sistema, kopijas, bei projektą (aprašą) minėtiems 

darbams atlikti. Skundžiamame rašte buvo pažymėta, jog norint teisėtai atjungti Patalpas nuo Pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos, reikia atlikti nurodytuose teisės aktuose nustatytus veiksmus ir gauti statybos užbaigimo aktą. 
12. Atsakovas pažymėjo, jog VERT sprendimu pareiškėjas buvo informuotas, kad Pastato šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistemos aprašas reikalingas siekiant konstatuoti savavališką Pastato šildymo sistemos remonto faktą, 

nes tik turint dokumentus apie svarbiausius Pastato šildymo sistemos komponentus, pagrindines jų charakteristikas 

galima nustatyti, ar šildymo prietaisai po remonto atitinka Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos apraše 

nurodytus duomenis. Norint atstatyti šildymo prietaisus pareiškėjui priklausančiose Patalpose, turi būti žinomi šių 

prietaisų parametrai: šildymo prietaisų galia ir kitos techninės charakteristikos. Šiuos parametrus galima sužinoti tik iš 

Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašo, tačiau šiuo atveju nėra ne tik Pastato šildymo ir (ar) karšto 

vandens sistemos aprašo, bet netgi nėra subjekto (t. y. valdytojo), kuris galėtų priimti sprendimus ir minėtus 

dokumentus parengti arba pavesti juos parengti kitam subjektui. VERT sprendime pasiūlė pareiškėjui atlikti konkrečius 
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veiksmus, siekiant išspręsti prašyme nurodytus pareiškėjui aktualius klausimus. Jokios informacijos apie tai, jog 

pareiškėjas pageidauja dalyvauti neplaniniame patikrinime, VERT iš pareiškėjo nebuvo gavusi. Patikrinimo metu buvo 

apžiūrėti abu šilumos punktai, kadangi jie abu yra toje pačioje patalpoje. 

13. Atsakovas teigė, kad nagrinėdamas pareiškėjo prašymą, neturėjo nei teisės, nei pareigos atlikti pareiškėjo 

nurodytus veiksmus bei pateikti Prižiūrėtojui nurodymą parengti ir patvirtinti Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemos aprašą. Tačiau VERT, siekdamas padėti pareiškėjui kaip įmanoma greičiau išspręsti jo prašyme nurodytas 

problemas, pateikė Prižiūrėtojui nurodymą, kuriuo nurodė inicijuoti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos projekto 

sudarymą. 
 

II. 

 

14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. kovo 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino – 

panaikino LAGK 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą; panaikino VERT 2020 m. birželio 29 d. sprendimą ir įpareigojo 

VERT iš naujo išnagrinėti pareiškėjo  2020 m. kovo 9 d. skundą „Dėl neteisėto patalpų atjungimo nuo šilumos ir 

elektros energijos tiekimo tinklų įvertinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus (nutraukti teises pažeidžiančius 

veiksmus)“; netenkino pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.  

15. Teismas, remdamasis byloje esančia rašytine medžiaga, nustatė, kad: 

15.1. pareiškėjas nuosavybės teise valdo patalpas, esančias adresu (duomenys neskelbtini), Patalpos yra 

Pastate, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Byloje pateiktame 2019 m. lapkričio 20 d. faktinių aplinkybių 

konstatavimo protokole Nr. 32-19-537 užfiksuota, kad Patalpos yra nešildomos, Patalpose esantys radiatoriai šalti, iš 
Patalpose esančių karšto, šalto vandens čiaupų, juos atsukus, vanduo nebėga, Patalpose esantys elektros prietaisai 

neveikia (LAGK byla, b. l. 45–48). Prižiūrėtojas 2019 m. lapkričio 14 d. neeilinės apžiūros akte Nr. 19-11-14/1 

užfiksavo, jog Patalpų šildymo sistemos vamzdžiuose nėra termofikacinio vandens – Patalpos nešildomos (LAGK byla, 

b. l. 36). 

15.2. Pareiškėjas 2020 m. kovo 9 d. kreipėsi į VERT, paaiškindamas, kad Patalpos atjungtos nuo Pastato 

bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų (elektros energijos tiekimo tinklo, šilumos energijos, karšto vandens, šalto 

vandens tiekimo tinklų). Pareiškėjas 2020 m. kovo 9 d. prašė atsakovo įvertinti Prižiūrėtojo veiksmus (neveikimą); tuo 

atveju, jeigu būtų nustatyta, kad Prižiūrėtojas nevykdė (netinkamai vykdė) savo įsipareigojimus, įpareigoti Prižiūrėtoją 

privalomuoju nurodymu tokius veiksmus atlikti ir (ar) nutraukti neteisėtus veiksmus; įvertinti pareiškėjo, kaip Patalpų 

savininko bei Pastato bendraturčio, teises pažeidžiančių asmenų veiksmus (neveikimą) bei, esant tokiai galimybei, kiek 

tai patenka į VERT kompetencijos ribas, privalomuoju nurodymu įpareigoti atsakingus asmenis nutraukti teisei 
priešingus veiksmus ir (ar) atlikti veiksmus, kurie būtini pašalinti neteisėtų veiksmų sudarytas kliūtis. 

15.3. VERT ginčijamu 2020 m. birželio 29 d. sprendimu dėl elektros energijos tiekimo pasiūlė kreiptis į 

skirstomųjų tinklų operatorių dėl galimybės tapti nauju elektros energijos vartotoju, dėl namo šilumos ir karšto vandens 

sistemų priežiūros – VERT pateikė nurodymą Prižiūrėtojui, nustačiusi šildymo sistemos trūkumus, dėl Patalpų 

atjungimo nuo Pastato šildymo sistemos paaiškino, kad tokiems veiksmams atlikti reikia atlikti teisės aktuose įtvirtintus 

veiksmus ir gauti statybos užbaigimo aktą, VERT taip pat nurodė, jog Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas 

(toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) ir jį įgyvendinantys teisės aktai nereglamentuoja klausimų, susijusių su galimai 

savavališku atjungimu nuo centralizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, vartotojų padarytos žalos kitiems 

vartotojams, VERT nesuteikta kompetencija nustatyti asmenis, kurie galimai savavališkais veiksmais atliko šildymo 

sistemos pertvarkymo darbus, taip pat spręsti klausimus dėl žalos atlyginimo. 

15.4. Pareiškėjas, nesutikdamas su VERT sprendimu, kreipėsi su skundu į LAGK, prašydamas panaikinti šį 
sprendimą, įpareigoti VERT atlikti pakartotinį pareiškėjo pateiktame prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei 

aktualaus teisinio reglamentavimo vertinimą ir užbaigti procedūrą surašant aiškų, tikslų ir nedviprasmišką sprendimą 

(LAGK byla, b. l. 1–7). 

15.5. LAGK, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu jį atmetė kaip nepagrįstą, 

motyvuodama, kad VERT atliko visus jai pagal kompetenciją priklausančius veiksmus, susijusius su Prižiūrėtojo 

veiksmų vertinimu, o dėl kitų pareiškėjo klausimų pateikė išsamią informaciją (LAGK byla, b. l. 167–175). 

16. Teismas, nagrinėdamas bylą, aptarė aktualias Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir 

Energetikos įstatymas) nuostatas (8 str. 1 d., 341 str. 2–3 d.), Šilumos ūkio įstatymo nuostatas (2 str. 51 d., 2 str. 47 d., 

21 str. 1–2 d.), Taisyklių nuostatas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) nuostatas 

(2 str. 14–15 d., 8 str., 1 d., 14 str. 8 d.), Vartotojų skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 

taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-225 

(toliau – ir Vartotojų skundų nagrinėjimo VERT taisyklės) nuostatas (37.2, 36.7, 36.8, 37.1 p.), Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktiką. 

17. Teismas, aptardamas Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, padarė išvadą, kad VERT 

turėjo kompetenciją nagrinėti pareiškėjo skundą dėl Prižiūrėtojo veiksmų (neveikimo), pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 

straipsnio 1–2 dalis, taip pat turėjo kompetenciją atlikti energetikos objektų (pareiškėjo nurodomų šilumos perdavimo 

tinklų) ir įrenginių valstybinę kontrolę, nagrinėti klausimą dėl šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo, energijos 

kokybės reikalavimų. 

18. Teismo vertinimu, LAGK, nagrinėdama pareiškėjo skundą, netiksliai nustatė pareiškėjo kreipimosi į VERT 

formą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. kreipimasis į VERT, pavadintas prašymu, tačiau savo turiniu 

atitiko skundo sampratą, įtvirtiną VAĮ. Pareiškėjas kreipėsi į VERT dėl jo teisių ir interesų pažeidimo, taigi teismas 
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sprendė, kad 2020 m. kovo 9 d. kreipimasis į VERT nebuvo bendro pobūdžio prašymas dėl informacijos pateikimo ar 

kito veiksmo atlikimo, tačiau konkretus kreipimasis dėl pareiškėjui daromos žalos ir dėl jo pažeistų teisių su 

reikalavimu įpareigoti asmenis nutrauki daromus neteisėtus veiksmus. Todėl teismo vertinimu, pareiškėjo 2020 m. kovo 

9 d. skundas VERT turėjo būti nagrinėjamas ne tik pagal LAGK nurodytas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 

aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo VAS taisyklės), tačiau ir pagal Vartotojų 

skundų nagrinėjimo VERT taisykles. 

19. Teismas padarė išvadą, jog VERT turėjo kompetenciją ir teisę nagrinėti pareiškėjo Prašyme keliamą 
klausimą dėl Pastato šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros, be kita ko, tai patvirtina teisės aktų nuostatos, taip 

pat VERT nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 1747 (8.55, 8.72 

p.). 

20. Teismas, remdamasis byloje esančia rašytine medžiaga, nustatė, kad Prižiūrėtojas ir pareiškėjas 2017 m. 

spalio 27 d. pasirašė Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį, pagal kurią, Prižiūrėtojas įsipareigojo 

vykdyti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, užtikrinti tolygų Pastato patalpų šildymą, imtis priemonių 

sumažinti žalą dėl šilumos ar karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo, Prižiūrėtojas atsako už jam pavestų 

Pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių būklę ir priežiūros kokybę. Teismas atkreipė dėmesį, kad Prižiūrėtojas 

informavo VERT 2020 m. gegužės 5 d. raštu, jog minėta sutartis Nr. 2017-10-27/1 nutraukta nuo 2019 m. gruodžio 27 

d., o ginčo Patalpų savininkui pateiktas siūlymas kreiptis į UAB „Senamiesčio svečių namai“ dėl naujos šildymo 

sistemos priežiūros sutarties pasirašymo ir šildymo sistemos tiekimo atnaujinimo. 

21. Teismas nustatė, jog VERT ir Prižiūrėtojo atstovai 2020 m. birželio 22 d. atliko patikrinimą pareiškėjo 
prašymo dėl neteisėto Patalpų atjungimo nuo šilumos ir elektros energijos tinklų pagrindu ir nustatė tam tikrus 

trūkumus (LAGK byla, b. l. 121). VERT 2020 m. birželio 22 d. Prižiūrėtojo atžvilgiu, vadovaujantis Energetikos 

įstatymo 8 straipsniu, surašė nurodymą ištaisyti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros trūkumus, nustatytus 

faktinio patikrinimo metu (LAGK byla, b. l. 122–123). 

22. Teismas pastebėjo, kad Prižiūrėtojas 2020 m. gegužės 5 d., 2020 m. gegužės 26 d. informavo VERT apie 

aplinkybę, jog Pastatas turi du šilumos punktus. Teismas nurodė, kad nepaisant, jog VERT turėjo informaciją, kad 

Pastate yra du šilumos punktai (iš kurių vienas yra UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančiose patalpose), taip 

pat pareiškėjo Prašyme daromas prielaidas, jog šilumos tinklų trikdžiai atsirado dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ 

veiksmų, kad į Patalpas šildymas tiekiamas iš UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančių patalpų, VERT tokių 

duomenų faktinio patikrinimo neatliko. Atsakovas Prižiūrėtojo raštais informuotas, kad dėl šildymo sistemos priežiūros 

yra sudaryta sutartis su UAB „Senamiesčio svečių namai“, kuriai priklauso šilumos punktas, tačiau VERT nevertino 
šios bendrovės veiksmų, energetikos objektų priežiūros kontekste. 

23. Teismas nurodė, kad atsakovas atliko faktinių aplinkybių patikrinimą vietoje tik dėl vieno iš šilumos 

punkto (patikrinime dalyvavo tik UAB „Trys kontūrai“ atstovas, nurodyta, jog tikrinamas vienas šilumos punktas). 

Nors atsakovas teigė, kad patikrino abu šilumos punktus, teismas sprendė, jog byloje šią aplinkybę patvirtinančių 

įrodymų nėra, priešingai, iš 2020 m. birželio 22 d. atlikto patikrinimo matyti, kad tikrinant šilumos punktą UAB 

„Senamiesčio svečių namai“ (kuriai priklausančiose patalpose įrengtas vienas iš dviejų šilumos punktų) atstovas 

nedalyvavo, o dalyvavo tik UAB „Trys kontūrai“ atstovas, kuris prižiūri vieną šilumos punktą. Teismas nurodė, kad 

toks VERT pareiškėjo skundo nagrinėjimas negali būti laikomas objektyviu ir veiksmingu, nes VERT sprendime 

išvados padarytos ištyrus ne visas skundo nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Teismas padarė išvadą, jog VERT 

pareiškėjo skundo dalį dėl Pastato šilumos sistemų priežiūros ir kontrolės išnagrinėjo neišsamiai, neobjektyviai, nes 

tikrino faktines aplinkybes, susijusias tik su vienu iš šilumos punktų, nesiėmė aktyvių veiksmų atlikti tyrimą dėl UAB 
„Senamiesčio svečių namai“ patalpose esančio šilumos punkto ir iš šių patalpų tiekiamos šilumos į pareiškėjui 

priklausančias Patalpas ir dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“, kaip šilumos sistemų prižiūrėtojo veiksmų atitikties 

teisės aktų reikalavimams. Atitinkamai ir LAGK 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendime pasisakydama, kad VERT atliko 

visus jai pagal kompetenciją priskirtinus veiksmus, padarė neteisingą ir faktiniais duomenimis nepagrįstą išvadą. 

24. Teismas sprendė, jog VERT, nagrinėdamas pareiškėjo reikalavimą dėl galimai neteisėtus veiksmus 

atlikusių asmenų nustatymo ir konstatavęs, kad šis klausimas jo kompetencijai nepriskirtinas, vis dėlto atliko faktinių 

aplinkybių vertinimą, todėl teismas padarė išvadą, kad VERT sprendimas šiuo aspektu yra neaiškus, yra klaidinantis. 

25. Teismo vertinimu, atsakovas ginčijamame sprendime pasisakydamas, kad neturi kompetencijos nustatyti 

galimai savavališkus veiksmus atlikusius asmenis, šiuo aspektu atliko tyrimą, kreipėsi dėl papildomos informacijos 

pateikimo į UAB „Trys kontūrai“, UAB „Senamiesčio svečių namai“, prašymuose dėl informacijos nurodydama, jog 

kreipiasi dėl galimo Patalpų atjungimo nuo centrinio šildymo sistemos. Taigi VERT, pacituodamas teisės aktų nuostatas 

dėl statinio bendrųjų, atskirųjų vartotojo inžinerinių tinklų įrengimo, keitimo, šalinimo ir tokių veiksmų vertinimo kaip 
paprastojo remonto darbų, vis dėlto, kreipėsi į bendroves dėl informacijos šiuo klausimu atlikimo, bet nepateikė aiškios 

pozicijos ar toks klausimas jos kompetencijai priskirtinas, o po faktinių aplinkybių vertinimo nurodydama, kad 

nepriskirtinas, nepaaiškino pareiškėjui, į kokią instituciją šiuo klausimu reikėtų kreiptis, taip pat pati nepersiuntė šio 

klausimo nagrinėjimo kitam subjektui. 

26. Teismas nurodė, kad LAGK sprendime nurodydama, jog pareiškėjui 2020 m. kovo 9 d. raštu prašoma 

informacija galimai nesuteikta dėl painaus, neaiškaus klausimo suformulavimo, netinkamai pritaikė teisės aktų 

nuostatas. Teismas, aptardamas Vartotojų skundų nagrinėjimo VERT taisyklių 17 punktą, pažymėjo, jog VERT 

nesikreipė į pareiškėją dėl jo Prašyme nurodytų klausimų patikslinimo ar informacijos papildymo, todėl padarė išvadą, 

kad šiame skunde kelti klausimai VERT buvo aiškūs. 
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27. Teismas taip pat padarė išvadą, jog VERT, nagrinėdamas pareiškėjo Prašymą, netinkamai atliko jo 

kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. pareiškėjo Prašymo dalį dėl Pastato šilumos sistemų priežiūros ir kontrolės 

išnagrinėjo neišsamiai, nes neatliko tyrimo dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ patalpose esančio šilumos punkto ir iš 

šių patalpų tiekiamos šilumos į pareiškėjui priklausančias Patalpas ir dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“, kaip 

šilumos sistemų prižiūrėtojo, veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams. Taip pat teismas sprendė, kad VERT 

sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes šis sprendimas nėra aiškus. Teismas pažymėjo, jog 

atsakovo pateikiama pozicija dėl kompetencijos nagrinėti pareiškėjo skunde keltą klausimą dėl galimai neteisėtus 

Patalpų atjungimo nuo šilumos sistemos veiksmus atlikusio subjekto yra nenuosekli, dviprasmiška, t. y. atsakovas šiuo 
klausimu atliko faktinių aplinkybių vertinimą, nors pasisakė, kad toks klausimas jo kompetencijai nėra priskirtas. 

28. Teismo vertinimu, LAGK 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendime pasisakydama, kad VERT atliko visus jai 

pagal kompetenciją priskirtinus veiksmus, padarė neteisingą ir faktiniais duomenimis nepagrįstą išvadą, be to, 

netinkamai pritaikė teisės aktų nuostatas vertindama pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. kreipimosi į VERT formą (prašymo, 

skundo aspektu), iš esmės nepasisakė dėl VERT nenuoseklios pozicijos dėl kompetencijos nagrinėti pareiškėjo keltą 

klausimą dėl subjekto, atlikusio galimai neteisėtus veiksmus atjungiant Patalpas nuo šildymo sistemos tinklų. 

29. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino LAGK sprendimą 

ir VERT sprendimą, o VERT įpareigojo iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. skundą ir priimti VAĮ bei 

kitus teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą, atsižvelgiant į teismo sprendime nurodytus motyvus (Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 str. 1 d. 1 p.). 

30. Teismas netenkino pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes pareiškėjas nepateikė išlaidas 

pagrindžiančių dokumentų. 
 

III. 

 

31. Atsakovas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2021 m. kovo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti 

kaip nepagrįstą. 

32. Atsakovo  įsitikinimu, teismas skundžiamu sprendimu neįvertino teisės aktuose įtvirtintų VERT 

kompetencijos ribų, VERT sprendime nustatytų faktinių aplinkybių. Be to, teismas skundžiame sprendime rėmėsi 

tikrovės neatitinkančiomis faktinėmis aplinkybėmis ir atitinkamai, netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, 

kuriomis vadovaudamasis nusprendė panaikinti VERT sprendimą ir LAGK sprendimą. Todėl teismas priėmė 

nepagrįstą, teisės aktams prieštaraujantį skundžiamą sprendimą, kuris turi būti panaikintas. 
33. Atsakovas apeliaciniame skunde pakartoja faktines aplinkybes ir pažymi, kad pareiškėjas Prašyme prašė 

įvertinti tik Prižiūrėtojo (t. y. UAB „Trys kontūrai“) veiksmus, ką VERT, išnagrinėjęs pareiškėjo Prašymą, ir atliko. 

34. Atsakovas teigia, jog Prižiūrėtojas 2020 m. gegužės 26 d. rašte Nr. 2020-05/2 VERT yra paaiškinęs, kad 

Prižiūrėtojas vykdo Pastato bendro naudojimo šildymo sistemos priežiūrą nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. pagal su UAB 

„Zeturija“, vėliau su butų/patalpų savininkais ir nuo 2014 m. lapkričio 3 d. pagal su UAB „Senamiesčio svečių namai“ 

pasirašytas sutartis, nes Pastatas turi du šilumos punktus. Vadinasi, abu Pastate esančius šilumos punktus, kurie yra toje 

pačioje patalpoje, prižiūri Prižiūrėtojas. Jokių priešingų įrodymų, t. y., kad vieną šilumos punktą prižiūrėtų 

UAB „Senamiesčio svečių namai“, byloje nėra. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, VERT atliktame Pastato šilumos 

skirstymo, naudojimo įrenginių patikimumo, efektyvumo ir techninės saugos patikrinime dalyvavo tik Prižiūrėtojo 

atstovas. Aplinkybė, jog šilumos punktas yra UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausančioje patalpoje, niekaip 

negali suponuoti, kad UAB „Senamiesčio svečių namai“ šį šilumos punktą eksploatuoja. 
35. Atsakovas nurodo, jog teismo nustatytas aplinkybes, kad UAB „Senamiesčio svečių namai“ yra šilumos 

sistemų prižiūrėtojas, paneigia ir viešai prieinami Licencijų informacinės sistemos (toliau – ir LIS) duomenys. LIS 

duomenimis (paieška atlikta pagal juridinio asmens kodą), UAB „Senamiesčio svečių namai“ nėra išduotas atestatas 

eksploatuoti energetikos įrenginius (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch). Tuo tarpu 

Prižiūrėtojas tokį atestatą turi (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch). Prižiūrėtojui atestatu 

taip pat suteikta teisė atlikti šilumos punktų eksploatavimo darbus (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens 

sistemomis). Atsižvelgdamas į tai, kad Pastato šilumos punktus eksploatuoja Prižiūrėtojas, atsakovas savo 

kompetencijos ribose pateikė Prižiūrėtojui atitinkamus nurodymus. Kadangi UAB „Senamiesčio svečių namai“ nėra 

Pastato šilumos sistemų prižiūrėtojas, o tik Pastate esančių komercinės paskirties patalpų savininkas, atsakovui nebuvo 

ir nėra pagrindo šios bendrovės veiksmų vertinti energetikos objektų priežiūros kontekste, kaip, kad VERT nurodė 

atlikti teismas. 

36. Atsakovas teigia, jog Šilumos ūkio įstatymas ir jo nuostatas įgyvendinantys teisės aktai nereglamentuoja 
klausimų, susijusių su ginčais tarp vartotojų dėl galimų savavališkų atjungimų nuo centralizuotos šildymo ir karšto 

vandens sistemos, vartotojų padarytos žalos kitiems vartotojams atlyginimo. Šildymo būdo keitimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose VERT nenumatytos teisės ar pareigos dalyvauti tokiame šildymo įrenginių 

atjungimo procese. Kadangi VERT nesuteikta kompetencija nustatyti asmenis (Pastato patalpų savininkus), kurie 

galimai savavališkais veiksmais atliko šildymo sistemos pertvarkymo darbus, bei tirti tokių šių asmenų veiksmų 

teisėtumą, Prašymo nagrinėjimo metu nebuvo tiriama, kurie konkrečiai pareiškėjo kaimynai (Pastato patalpų savininkai) 

galimai savavališkais veiksmais atliko šildymo sistemos pertvarkymo darbus. 

37. Atsakovas, atsižvelgdamas į pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu nustatytas faktines aplinkybes, tarp jų 

ir tai, jog Prižiūrėtojas nuo sutarčių pasirašymo dienos neatliko jokių Pastato patalpų šildymo sistemos pertvarkų ar 
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remontų ir nedalyvavo ginče tarp dviejų kaimynų, taip pat į ribotą VERT kompetenciją bei tai, kad pareiškėjo Prašyme 

išdėstyti klausimai, susiję su gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu bei su tuo susiję 

tarp gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčių kilę ginčai turėtų būti sprendžiami Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. prašymą, VERT 

sprendime pasiūlė pareiškėjui atlikti tam tikrus veiksmus, siekiant išspręsti prašyme nurodytus pareiškėjui aktualius 

klausimus. 

38. Atsakovas pažymi, kad teismas proceso metu neišsiaiškino VERT kompetencijos ribų: atsakovas, 

nagrinėdamas Prašymą ir atlikdamas faktinių aplinkybių patikrinimą, siekė išsiaiškinti šildymo nutraukimo Patalpoms 
priežastis bei patikrinti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo tinkamumą, kurio kontrolė VERT yra 

priskirta Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės 

kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu. Tai, kad VERT privalo 

atlikti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo kontrolę, savaime nereiškia, jog  VERT turi 

kompetenciją ir pareigą išspręsti civilinio pobūdžio ginčą tarp Pastato bendraturčių dėl Pastato šildymo sistemos 

naudojimo. 

39. Atsakovas tvirtina, kad tam, jog būtų galima nustatyti, ar yra atlikti šildymo sistemos pertvarkymo dabai, 

būtina turėti pastato šildymo sistemos projektą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Pastato šildymo sistemos projekto 

nėra, todėl pareiškėjui buvo pasiūlyta kartu su Pastato bendraturčiais parengti šildymo sistemos projektą bei nustačius, 

kad atliktas savavališkas šildymo sistemos pertvarkymas, kreiptis į teismą. Taigi teismo sprendime nustatytas 

įpareigojimas VERT iš naujo išnagrinėti pareiškėjo Prašymą, atsižvelgiant į teismo sprendime nurodytus motyvus, 
pažeistų teisės aktuose įtvirtintą VERT kompetencijos sritį. 

40. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjo prašymas VERT buvo nagrinėjamas kaip skundas, taip kaip jis 

suprantamas pagal VAĮ 2 straipsnio 15 dalį. Pareiškėjo Prašymas tiek VERT, tiek LAGK faktiškai buvo traktuojamas 

kaip skundas, kaip tai suprantama VAĮ, todėl aplinkybė, jog LAGK sprendime pateikė nuorodą tik į Prašymų ir skundų 

nagrinėjimo VAS taisykles, neturėtų būti VERT sprendimo ir LAGK sprendimo panaikinimo pagrindu. 

41. Atsakovas teigia, kad gavus pareiškėjo Prašymą pirmiausia buvo siekiama išsiaiškinti aplinkybes, 

susijusias su Patalpų atjungimu nuo bendrųjų Pastato inžinerinių sistemų, be kita ko ir tai, ar į pareiškėjo Patalpas 

šilumos tiekimas nebuvo nutrauktas dėl galimai neteisėtų Prižiūrėtojo veiksmų. Tuo tikslu nagrinėjant pareiškėjo 

prašymą buvo teikiami paklausimai atitinkamiems subjektams, taip pat buvo atliktas Pastato šilumos įrenginių 

eksploatavimo patikrinimas. Nustačius, jog Pastato šildymo sistemų priežiūrą (eksploatavimą) Pastate atliekantis 

Prižiūrėtojas neatliko jokių Pastato patalpų šildymo sistemos pertvarkų ar remontų, o ginčas dėl šilumos tiekimo į 
Patalpas yra kilęs tarp kaimynų, dėl kurių veiksmų teisėtumo spręsti VERT neturi kompetencijos, VERT sprendimu 

pateikė Prižiūrėtojui privalomą vykdyti nurodymą dėl eksploatacinio pobūdžio pažeidimų bei pasiūlė pareiškėjui kartu 

su kitais Pastato savininkais priimti atitinkamus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad pagal teisės aktuose įtvirtintą 

VERT kompetenciją VERT neturi teisės priimti sprendimų bet kurių subjektų atžvilgiu, VERT, esant neaiškumams, 

pirmiausia privalo išsiaiškinti, koks subjektas atliko atitinkamus veiksmus, ir tik tuomet spręsti klausimą arba dėl to 

subjekto veiksmų teisėtumo, arba konstatuoti, kad VERT neturi teisės priimti atitinkamų sprendimų to subjekto 

atžvilgiu. Atsakovas nesutinka, kad tokio pobūdžio VERT veiksmai nagrinėjant Prašymą yra klaidinantys ar neaiškūs. 

Be to, teismo teiginiai, jog VERT nepaaiškino pareiškėjui, į kokią instituciją šiuo klausimu reikėtų kreiptis, taip pat pati 

nepersiuntė šio klausimo nagrinėjimo kitam subjektui, neatitinka tikrovės, nes VERT sprendime pareiškėjui buvo 

pasiūlyta atlikti tam tikrus veiksmus. 

42. Atsakovas nurodo, kad akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino bylai 
reikšmingas aplinkybes ir atitinkamai netinkamai aiškino šilumos sektorių reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Be 

to, teismas, nurodydamas VERT ištirti UAB „Senamiesčio svečių namai“ veiksmus energetikos objektų priežiūros 

kontekste, nors ši bendrovė tokios priežiūros neatlieka, pateikė VERT nurodymą atlikti tokius veiksmus, kurie 

nepriklauso VERT kompetencijos sričiai. Atsižvelgiant į tai, negali būti laikoma, jog skundžiamas teismo sprendimas 

yra teisėtas ir pagrįstas. 

43. Pareiškėjas D. Ž. atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo šį apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios 

instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti pareiškėjui šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

44. Pareiškėjas pakartoja faktines aplinkybes ir teigia, kad atsakovo teiginiai neatitinka tikrovės, t. y. 

pareiškėjas neturėjo teisės, o juo labiau, pareigos suformuluoti atsakovui reikalavimą atlikti konkrečius veiksmus / 

priimti konkretų sprendimą. O teismo sprendime taip pat yra labai aiškiai nurodyta, kad VERT sprendimas yra 

panaikinamas ir atsakovas yra įpareigojamas „iš naujo išnagrinėti pareiškėjo D. Ž. 2020 m. kovo 9 d. skundą“. Taigi 

pakanka susipažinti su teismo sprendimo turiniu ir nelieka nė menkiausių abejonių, jog pagrindinis atsakovo apeliacinio 
skundo argumentas dėl nurodymo atlikti veiksmus, kurie tariamai nepriklauso atsakovo kompetencijos sričiai, yra 

visiškai nepagrįstas. Priešinga išvada galėtų būti daroma tik tuo atveju, jeigu būtų nusprendžiama, kad atsakovas 

nebuvo kompetentingas nagrinėti pareiškėjo prašymo (su kuo nei bylą nagrinėjęs teismas, nei pareiškėjas, nei atsakovas 

nesutinka), tačiau tai taip pat reikštų VERT sprendimo ydingumą, nes atsakovas, nors ir neišsamiai, bet nagrinėjo 

pareiškėjo prašymą ir priėmė sprendimą (VERT sprendimas). 

45. Pareiškėjas nurodo, kad VERT sprendime pateikti pasiūlymai yra iš esmės nelogiški, nes tokio tipo 

pastatams, kuriame yra Patalpos, savivaldybės administracija neskiria administratoriaus. 

46. Pareiškėjas akcentuoja, jog tuo atveju, jeigu atsakovas pareiškėjo prašymo pagrindu būtų atlikęs išsamų 

tyrimą ir bent jau palyginęs asmenų pateiktus paaiškinimus su pareiškėjo pateiktais bei atsakovo surinktais įrodymais ir 
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faktine situacija Pastate ir Patalpose, labiausiai tikėtina, kad daugumos VERT sprendimo netikslumų bei tarpusavio 

prieštaravimų būtų pavykę išvengti. Tačiau atsakovas to nepadarė, o apsiribojo deklaratyvių teiginių perrašymu į VERT 

sprendimą. Akivaizdu, kad Prižiūrėtojo ir UAB „Senamiesčio svečių namai“ veiksmai (neveikimas) energetikos objektų 

priežiūros kontekste turi būti vertinami kompleksiškai – tai akcentuota ir teismo sprendime. Atsakovo tyrimas ir 

duomenys yra neišsamūs, o šių duomenų pagrindu daromos išvados neracionalios ir prieštarauja tarpusavyje. Atsakovas 

Prižiūrėtojo net nepareikalavo pateikti Prižiūrėtojo nurodytų sutarčių kopijų, su jomis nesusipažino ir iš viso nevertino 

Prižiūrėtojo prisiimtų įsipareigojimų apimties, nors būtent šiose sutartyse gali būti įtvirtinta Prižiūrėtojo pareiga 

parengti Pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų dokumentaciją. 
47. Pareiškėjas teigia, kad pats pabrėžęs, jog savo kompetencijos klausimą atsakovas gali spręsti tik nustatęs, 

koks subjektas atliko atitinkamus veiksmus, atsakovas vėliau tiesiogiai nurodė, kad jis netyrė kaip Patalpos buvo 

atjungtos nuo centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir kas tokius veiksmus atliko. Atsakovo atstovai 

atliko vieno šilumos punkto patikrinimą, dar bylos nagrinėjimo LAGK metu atsakovo atstovai negalėjo nurodyti, kuris 

šilumos punktas buvo tikrinamas, tačiau apeliaciniame skunde teigiama, kad buvo patikrinti abu šilumos punktai, nors 

visi rašytiniai įrodymai paneigia tokius teiginius (pačiame 2020 m. birželio 22 d. faktinių aplinkybių patikrinimo akte 

Nr. VFAA-269 visur naudojama vienaskaita). Akivaizdu, jog faktinių aplinkybių patikrinimo metu turi būti nustatomos 

faktinės aplinkybės, o šiuo atveju pareiškėjo prašymui išspręsti reikšmingos aplinkybės faktinių aplinkybių patikrinimo 

metu net nebuvo nustatinėjamos. Atsakovo atstovai pareiškėjo neinformavo apie planuojamą vykdyti patikrinimą 

vietoje ir net neužėjo į Patalpas, o VERT sprendimas grindžiamas akivaizdžiai klaidinga prielaida, kad Patalpose nebėra 

šildymo įrenginių. VERT sprendime nurodoma, jog, norint identifikuoti, kokius šildymo įrenginius reikia atstatyti 

Patalpose (nustatyti šildymo įrenginių galią ir kitas technines charakteristikas), reikia turėti Pastato šildymo ir (ar) 
karšto vandens sistemos aprašą, kuriuo remiantis taip pat galėtų būti konstatuotas savavališko Pastato šildymo sistemos 

remonto faktas. Tokie atsakovo teiginiai tik patvirtina, kad atsakovas VERT sprendimą grindė akivaizdžiai klaidingais 

teiginiais dėl faktinių aplinkybių. 

48. Pareiškėjas nurodo, jog nors neatliktas tyrimas dėl to, kas ir kaip atjungė pareiškėjo Patalpas nuo šildymo 

ir karšto vandens tinklų, tai nesutrukdė atsakovui padaryti išvados, kad šių veiksmų neatliko Prižiūrėtojas (taip aiškinant 

savo nekompetenciją spręsti tam tikrus klausimus), tačiau atsakovas ignoruoja akivaizdžius rašytinius įrodymus, 

patvirtinančius, jog pareiškėjui priklausančios Patalpos buvo prijungtos prie centralizuotų šilumos bei karšto vandens 

tiekimo tinklų ir, kad objektyviai be pareiškėjo valios Patalpos negalėjo būti teisėtai atjungtos nuo šilumos ir karšto 

vandens tiekimo tinklų. 

49. Pareiškėjas teigia, jog atsakovas niekaip nevertino nei UAB „Senamiesčio svečių namai“ veiksmų ir 

Prižiūrėtojo teiginių apie UAB „Senamiesčio svečių namai“, nei Prižiūrėtojo veiksmų (neveikimo), kurie buvo 
grindžiami teiginiu dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ vykdomo kito šilumos punkto eksploatavimo. Išvadas, 

susijusias su UAB „Senamiesčio svečių namai“ atsakovas pradėjo daryti tik apeliaciniame skunde. Tačiau apeliaciniu 

skundu atsakovas negali ištaisyti neišsamiai atlikto tyrimo ir VERT sprendimo trūkumų – atsakovas gali pasisakyti dėl 

to ar UAB „Senamiesčio svečių namai“ turėjo tam tikrą atestatą, bet atsakovas visiškai nevertino ar UAB „Senamiesčio 

svečių namai“ faktiškai eksploatuoja energetikos įrenginius. 

50. Pareiškėjo vertinimu, iš apeliacinio skundo konteksto galima suprasti, kad atsakovas nori pabrėžti, jog 

pareiškėjas neprašė įvertinti UAB „Senamiesčio svečių namai“ veiksmų energetikos objektų priežiūros kontekste. 

Tačiau pareiškėjas negalėjo žinoti, jog Prižiūrėtojas atsakovui nurodys, kad dėl šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros sutarties pasirašymo ir šildymo tiekimo atnaujinimo pareiškėjas turėjo kreiptis į UAB „Senamiesčio svečių 

namai“. Prašyme buvo aiškiai suformuluotas prašymas atsakovo kompetencijos ribose įvertinti visų atsakingų asmenų 

veiksmus (neveikimą). Apeliaciniame skunde teigiama, kad Prižiūrėtojo teiginiai dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ 
eksploatuojamų energetikos įrenginių yra nepagrįsti, nors šie teiginiai yra tiesiogiai perrašyti į VERT sprendimą. 

51. Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, išsamiai įvertinęs visas bylai reikšmingas 

aplinkybes, įskaitant tiek faktines aplinkybes, tiek jų teisinį kvalifikavimą, priėmė teisėtą bei pagrįstą teismo sprendimą. 

Teismo sprendimas buvo priimtas remiantis ne formaliais teiginiais, o byloje surinktų įrodymų visetu ir bylai 

reikšmingų aplinkybių teisiniu vertinimu. Vien ta aplinkybė, kad buvo priimtas atsakovui nepalankus teismo 

sprendimas, nesudaro pagrindo kvestionuoti priimto teismo sprendimo pagrįstumo. Nekyla abejonių, kad priimtas 

teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. 

 

Teisėjų kolegija 
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52. Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina 

pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. 

53. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad VERT, nagrinėdamas pareiškėjo Prašymą, netinkamai 

atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. pareiškėjo Prašymo dalį dėl Pastato šilumos sistemų priežiūros ir 

kontrolės išnagrinėjo neišsamiai, nes neatliko tyrimo dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ patalpose esančio šilumos 

punkto ir iš šių patalpų tiekiamos šilumos į pareiškėjui priklausančias Patalpas ir dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“, 

kaip šilumos sistemų prižiūrėtojo, veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams. Taip pat teismas sprendė, jog VERT 
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sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes šis sprendimas nėra aiškus. Teismas nurodė, kad 

atsakovo pateikiama pozicija dėl kompetencijos nagrinėti pareiškėjo skunde keltą klausimą dėl galimai neteisėtus 

Patalpų atjungimo nuo šilumos sistemos veiksmus atlikusio subjekto yra nenuosekli, dviprasmiška, t. y. atsakovas šiuo 

klausimu atliko faktinių aplinkybių vertinimą, nors pasisakė, jog toks klausimas jos kompetencijai nėra priskirtas. 

Teismo vertinimu, LAGK sprendime pasisakydama, kad VERT atliko visus jam pagal kompetenciją priskirtinus 

veiksmus, padarė neteisingą ir faktiniais duomenimis nepagrįstą išvadą, be to, netinkamai pritaikė teisės aktų nuostatas 

vertindama pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. kreipimosi į VERT formą (prašymo, skundo aspektu), iš esmės nepasisakė dėl 

VERT nenuoseklios pozicijos dėl kompetencijos nagrinėti pareiškėjo keltą klausimą dėl subjekto, atlikusio galimai 
neteisėtus veiksmus atjungiant Patalpas nuo šildymo sistemos tinklų. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos 

teismas tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino LAGK sprendimą ir VERT sprendimą, o VERT įpareigojo iš naujo 

išnagrinėti pareiškėjo 2020 m. kovo 9 d. skundą ir priimti VAĮ bei kitus teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą, 

atsižvelgiant į teismo sprendime nurodytus motyvus (ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.). 

54. Byloje nustatytos šios aplinkybės: Pareiškėjas 2020 m. kovo 9 d. kreipėsi į VERT, paaiškindamas, kad 

jam nuosavybės teise priklausančios patalpos (duomenys neskelbtini) atjungtos nuo Pastato bendrojo naudojimo 

inžinerinių tinklų (elektros energijos tiekimo tinklo, šilumos energijos, karšto vandens, šalto vandens tiekimo tinklų); 

Pareiškėjas prašė atsakovo įvertinti Prižiūrėtojo veiksmus (neveikimą); tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad 

Prižiūrėtojas nevykdė (netinkamai vykdė) savo įsipareigojimų, įpareigoti Prižiūrėtoją privalomuoju nurodymu tokius 

veiksmus atlikti ir (ar) nutraukti neteisėtus veiksmus; įvertinti pareiškėjo, kaip Patalpų savininko bei Pastato 

bendraturčio, teises pažeidžiančių asmenų veiksmus (neveikimą) bei, esant tokiai galimybei, kiek tai patenka į VERT 

kompetencijos ribas, privalomuoju nurodymu įpareigoti atsakingus asmenis nutraukti teisei priešingus veiksmus ir (ar) 
atlikti veiksmus, kurie būtini pašalinti neteisėtų veiksmų sudarytas kliūtis. 

55. Atsakovas ginčijamu 2020 m. birželio 29 d. raštu dėl elektros energijos tiekimo pasiūlė kreiptis į 

skirstomųjų tinklų operatorių dėl galimybės tapti nauju elektros energijos vartotoju. Dėl namo šilumos ir karšto vandens 

sistemų priežiūros – VERT pateikė nurodymą Prižiūrėtojui, nustačiusi šildymo sistemos trūkumus. Dėl Patalpų 

atjungimo nuo Pastato šildymo sistemos atsakovas ginčijamame rašte nurodė, kad norint teisėtai atjungti Objektą nuo 

Namo šildymo ir karšto vandens sistemos, reikia atlikti teisės aktuose įtvirtintus veiksmus ir gauti statybos užbaigimo 

aktą. VERT taip pat nurodė, kad Šilumos ūkio įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nereglamentuoja klausimų, 

susijusių su galimai savavališku atjungimu nuo centralizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, vartotojų padarytos 

žalos kitiems vartotojams, VERT nesuteikta kompetencija nustatyti asmenis, kurie galimai savavališkais veiksmais 

atliko šildymo sistemos pertvarkymo darbus, taip pat spręsti klausimus dėl žalos atlyginimo. 

56. Dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad VERT, nagrinėdamas pareiškėjo Prašymą, netinkamai 
atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. pareiškėjo Prašymo dalį dėl Pastato šilumos sistemų priežiūros ir 

kontrolės išnagrinėjo neišsamiai, nes neatliko tyrimo dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“ patalpose esančio šilumos 

punkto ir iš šių patalpų tiekiamos šilumos į pareiškėjui priklausančias Patalpas ir dėl UAB „Senamiesčio svečių namai“, 

kaip šilumos sistemų prižiūrėtojo, veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams. 

56.1. Dėl taikytinos teisės. 

56.1.1 Energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą 

reguliuoja ir valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę atlieka VERT. VERT yra Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė reguliavimo institucija, 

atliekanti energetikos objektų ir įrenginių valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į 

jų nuosavybės valdymo formą.  

56.1.2 Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 25 dalimi, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – asmuo, kuris atitinka šio įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta 

tvarka ir verčiasi sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla. 

56.1.3 To paties straipsnio 44 dalyje nustatyta, kad šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato 

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

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

yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti 

tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai). 

56.1.4 Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų 

patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens 

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

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo 
šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, 

nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas 

atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, 
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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. 

56.1.5 Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi,  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. 
56.1.6 Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad vartotojų ir <..> pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka (1 

dalis). Asmenų skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimų, 

administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, susijusias su bendrojo naudojimo 

objektų valdymu ir naudojimu, nagrinėja savivaldybės vykdomoji institucija. Kitus asmenų skundus nagrinėja 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir VERT Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka (2 

dalis). 

56.2. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių. 

56.2.1 Pareiškėjas kreipėsi į atsakovą prašydamas įvertinti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemas 

prižiūrinčio asmens veiksmus (neveikimą).  

56.2.2 Byloje nustatyta, kad šių sistemų Pastate prižiūrėtojas yra UAB „Trys kontūrai“. 
56.2.3 Prižiūrėtojas 2020 m. gegužės 26 d. rašte Nr. 2020-05/2 VERT nurodė, kad Prižiūrėtojas atlieka Pastato 

bendro naudojimo šildymo sistemos priežiūrą nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. pagal su UAB „Zeturija“, vėliau su 

butų/patalpų savininkais, ir nuo 2014 m. lapkričio 3 d. pagal su UAB „Senamiesčio svečių namai“ pasirašytas sutartis, 

nes Pastatas turi du šilumos punktus. Taip pat paaiškinta, jog nuo sutarčių pasirašymo dienos iki 2020 m. gegužės 26 d. 

bendrovė (Prižiūrėtojas) neatliko jokių namo patalpų šildymo sistemos pertvarkų ar remontų. 

56.2.4 Byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad vieno iš šilumos punktų prižiūrėtoju yra UAB „Senamiesčio 

svečių namai“, todėl pirmosios instancijos teismo sprendime ši aplinkybė konstatuota nepagrįstai. 

56.2.5 Byloje taip pat nustatyta, jog atsakovas 2020 m. gegužės 20 d. raštu Nr. R2-2973 paprašė UAB 

„Senamiesčio svečių namai“ ir Prižiūrėtojo pateikti dokumentų, kurių pagrindu buvo pertvarkyta Namo administracinių 

patalpų šildymo sistema, kopijas, bei projektą/aprašą minėtiems darbams atlikti. Nustatyta, kad namas šildymo sistemos 

projekto neturi. 
56.2.6 Atsakovas 2020 m. birželio 22 d. privalomu nurodymu Nr. VNP-36, be kita ko, įpareigojo Prižiūrėtoją 

inicijuoti Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos projekto sudarymą. 

56.2.5 Teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad pareiškėjo keliamo ginčo kontekste, kai nėra įrodyta 

(ABTĮ 56 str.), jog Prižiūrėtojas kaip nors prisidėjo prie to, kad į pareiškėjui priklausančias Patalpas netiekiama šiluma 

ir karštas vanduo, turi reikšmės aplinkybė, ar atsakovas atliko antrojo šilumos mazgo fizinę apžiūrą, ar to nepadarė, nes 

tik šildymo ir karšto vandens sistemos projektiniai sprendiniai, atsižvelgiant į atsakovo kompetencijas vertinant 

Prižiūrėtojo veiksmus, yra teisiniu požiūriu tinkamas informacijos, turinčios teisinę reikšmę ir galinčios sukelti teisinius 

padarinius, šaltinis.  

56.2.6 Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 

pripažino, jog VERT, nagrinėdamas pareiškėjo Prašymą, netinkamai atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus. 

57. Dėl atsakovo kompetencijų ribų. 
57.1. VERT, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje. Energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad VERT ginčo 

sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir 

apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų 

teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, 

mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir 

energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje. 

Pagal Energetikos įstatymo 341 straipsnio 2 dalį, VERT pagal šiame ir atskirus energetikos sektorius 

reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytą kompetenciją nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir 

apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos 

objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, 

skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis 
nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi. 

57.2. Pasisakydama dėl nurodyto teisinio reglamentavimo šiam ginčui aktualių kompetencijų vertinimo 

požiūriu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad VERT priskirta funkcija nagrinėti tik skundus dėl prisijungimo prie 

energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, o ne, kaip yra šiuo atveju, tirti, vertinti ir priimti 

sprendimus dėl ginčų tarp privačių asmenų dėl atjungimo (prijungimo) nuo šilumos ir karšto vandens tinklų. 

57.3. Atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo Prašymą, tyrė ir vertino jo kompetencijai priskirtą sritį – Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo tinkamumą. Šios veiklos kontrolė VERT yra priskirta Energetikos 

valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
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energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų 

energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu. 

57.4. Atsakovas, sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas kreipėsi į atsakovą su prašymais, kurie 

peržengia šio viešojo administravimo subjekto funkcijų ribas, ir yra susiję su gyvenamojo namo bendrojo naudojimo 

objektų valdymu bei naudojimu, o tokio pobūdžio tarp bendraturčių kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nustatyta tvarka.  VERT sprendime pasiūlė pareiškėjui atitinkamai veikti ir tai dera su iš gero 

administravimo principo kylančiais viešojo administravimo subjektų veiklos standartais.  

58. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų argumentų, dėl kurių panaikintas atsakovo 
sprendimas, nepagrįstumo. 

58.1. Teisėjų kolegija kaip neturinčius teisinės reikšmės galutinei išvadai dėl atsakovo priimto sprendimo 

pagrįstumo ir teisėtumo padaryti vertina pirmosios instancijos teismo argumentus dėl pareiškėjo kreipimosi į atsakovą 

formos, o taip pat dėl taikytos procedūrinės teisės nagrinėjant pareiškėjo kreipimąsi formaliųjų aspektų. 

58.2. Vadovaujantis ABTĮ 91 straipsniu, skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 

1) neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 

2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas; 

3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti 

objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (1 dalis). Skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) gali būti 

panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais (2 dalis).  

Šis teisinis reglamentavimas, nagrinėjamo ginčo kontekste, suponuoja, kad teisės aktas turi būti panaikinamas 

dėl tokio pagrindinių procedūrų pažeidimo, dėl kurio konstatuotinas priimto sprendimo nepagrįstumas. Byloje 
nenustatyta, kad atsakovo taikytos procedūros neužtikrino visų svarbių (reikšmingų) aplinkybių ištyrimo bei jų 

įvertinimo. Teisėjų kolegija išdėstė argumentus, kuriais grindžia savo išvadas dėl priimto sprendimo pagrįstumo iš 

esmės.  

58.3. Tai, kad atsakovas rinko, tyrė ir įvertino faktinius duomenis, kurių pagrindu priėjo prie išvados, jog dalis 

prašymų priimti sprendimus, dėl kurių kreiptasi į atsakovą, nepriskirtina jo kompetencijai, teisėjų kolegijos 

pripažįstama, kaip išsamumo bei objektyvumo reikalavimus atitinkanti procedūrinė praktika, užtikrinanti priimamo 

sprendimo teisėtumo reikalavimus (VAĮ 3 str. 2, 13 p.). Galutinai pasisakydamas dėl pareikštų prašymų atsakovas 

nurodė, kaip pareiškėjas turėtų veikti įgyvendindamas savo teises.  

58.4. Vadovaujantis VAĮ 8 straipsniu, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais 

duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo 

panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos (VAĮ 8 
str. 1 d.). Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir 

pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.).  

58.5. Vertinant šioje byloje ginčijamo atsakovo sprendimo atitikimą VAĮ 8 straipsnio reikalavimams, 

pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog sprendimo priėmimo 

faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam 

sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų 

galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių 

santykių teisinis kvalifikavimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 

ir kt.). 

58.6. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo konstatuoti, kad ginčijamas atsakovo sprendimas neatitinka 
išsamumo ir objektyvumo principų reikalavimų bei pažeidžia VAĮ 8 straipsnio nuostatas. 

59. Dėl nurodytų argumentų atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas 

panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundas atmetamas (ABTĮ 144 str. 1 d. 2 p.). 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 

 

n u s p r e n d ž i a :  

 

Atsakovo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apeliacinį skundą patenkinti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. kovo 23 d. sprendimą panaikinti. 

Priimti naują sprendimą. 
Pareiškėjo D. Ž. skundą atmesti.  

Sprendimas neskundžiamas.  

 

Teisėjai Artūras Driukas 

Gintaras Kryževičius 

Beata Martišienė 
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IS-956/681-II-1 priedas 

 

Lietuvos Respublikos Seimo 

2022 m. birželio 27 d. (pirmadienio) nenumatytų posėdžių 

Darbotvarkė 

TN: tn  

IŠRAŠAS 

2-2.2. XIVP-1700 

(2) 
 

prie  

XIVP-1571 

Elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo 
įstatymo Nr. XIV-627 20 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

teikėjas – Aistė 
Gedvilienė/ 3 SN 

pranešėja – Aistė 

Gedvilienė (AAK) 
svarstymas 

pateikimo data 

2022-05-24 
AAK (2) 2022-06-23 

2-3.1. XIVP-1403 

(2) 

Aplinkos apsaugos įstatymo  

Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 193, 

36, 37, 47, 55, 56, 81, 89 
straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 201, 581, 

1282 straipsniais įstatymo 

projektas 
teikėjas – LRV/ Simonas 

Gentvilas (ministras) 

pranešėjai – Tomas 

Tomilinas (AAK) , 

Viktoras Pranckietis 
(KRK) 

14.25–14.30 

svarstymas 

pateikimo data 

2022-03-24 

AAK (2) 2022-06-23 

2-3.2. XIVP-1404 
(2) 

Aplinkos apsaugos įstatymo  
Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 

straipsnių ir priedo pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 193 

straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 
9 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėjai – Tomas 
Tomilinas (AAK) 

svarstymas 

pateikimo data 
2022-03-24 

AAK (2) 2022-06-23 

2-5.1. XIVP-1678 

(2) 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

teikėjas – Kasparas 

Adomaitis / 5 SN 

pranešėjai – 

Andrius Kupčinskas 

(EK), Aistė 

Gedvilienė (AAK), 

Mykolas Majauskas 

(BFK) 

15.00–15.10 

svarstymas 

(taikoma skubos 

tvarka) 

pateikimo data 

2022-05-26 

EK (2) 2022-06-23 

 

2-5.2. XIVP-1679 

(2) 

Valstybės paramos 

daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 

straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

pranešėjai – 

Andrius Kupčinskas 

(EK), Aistė 

Gedvilienė (AAK), 

Mykolas Majauskas 

(BFK) 

svarstymas 

(taikoma skubos 

tvarka) 

pateikimo data 

2022-05-26 

EK (2) 2022-06-23 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d87fe720f2eb11ecbfe9c72e552dd5bd
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1700*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1403*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1404*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1678*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1679*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
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2-6.5. XIVP-1823 Gamtinių dujų įstatymo  

Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57, 62 
straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėja – Agnė 

Bilotaitė (ministrė) 
pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis – NSGK 

papildomas –  
siūloma svarstyti Seimo  

V (rudens) sesijoje 

registracijos data  

2022-06-17 
TD 2022-06-20 

2-6.6. XIVP-1824 Energetikos įstatymo  
Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

pranešėja – Agnė 
Bilotaitė (ministrė) 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 

pagrindinis – NSGK 
papildomas –  

siūloma svarstyti Seimo  

V (rudens) sesijoje 

registracijos data  
2022-06-17 

TD 2022-06-20 

2-6.9. XIVP-1827 Naftos produktų ir naftos 

valstybės atsargų įstatymo  

Nr. IX-986 2 ir 17 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

pranešėja – Agnė 

Bilotaitė (ministrė) 

pateikimas 

siūlomi komitetai: 
pagrindinis – NSGK 

papildomas –  

siūloma svarstyti Seimo  
V (rudens) sesijoje 

registracijos data  

2022-06-17 

TD 2022-06-20 

2-8. Balsavimas dėl projektų 

15.35–16.30 

 

Seimo Pirmininkė 

 

 

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen 

________ 

 

Eil. 

nr.  
 Dokumentas   Data   Nr.   Tipas  

1 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 

32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

2022-06-23 
XIVP-

1678(2) 

Įstatymo 

projektas 

2 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 

32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

LYGINAMASIS VARIANTAS 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

2022-06-23 
XIVP-

1678(2) 

Lyginamasis 

variantas 

3 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Šilumos 

ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

2022-06-23 
XIVP-

1678(2) 

Pagrindinio 

komiteto išvada 

4 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 

32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 

Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 

Ž.Klimka  

2022-06-23 
XIVP-

1678(2) 

Suvestinis 

projektas 

5 
PASIŪLYMAS dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-

1565 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo 
2022-06-13 

XIVP-

1678 
Pasiūlymas 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1823*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1824*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-1827*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645020&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645020&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645022&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645022&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645022&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645021&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645021&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645021&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=499004&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=499004&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641156&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641156&p_tr2=2
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projekto 

Pateikė: Seimo narys K.Starkevičius, Seimo narys 

D.Kreivys  

6 

KOMITETO IŠVADA dėl Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Biudžeto ir 

finansų komitetas  

2022-06-09 
XIVP-

1678 
Komiteto išvada 

7 

KOMITETO IŠVADA dėl Šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Aplinkos 

apsaugos komitetas  

2022-06-02 
XIVP-

1678 
Komiteto išvada 

8 

IŠVADA dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 

20, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė  

2022-05-31 
XIVP-

1678 
Išvada 

9 

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Šilumos 

ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 

Teisės departamentas  

2022-05-17 
XIVP-

1678 

Teisės 

departamento 

išvada 

10 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

2022-05-12 
XIVP-

1678 

Įstatymo 

projektas 

11 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų 

Reg. Nr. XIVP-1678- XIVP-1680 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

2022-05-12 
XIVP-

1678 

Aiškinamasis 

raštas 

12 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

LYGINAMASIS VARIANTAS 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

2022-05-12 
XIVP-

1678 

Lyginamasis 

variantas 

________ 

 

Eil. 

nr.  
 Dokumentas   Data   Nr.   Tipas  

1 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

2022-06-23 
XIVP-

1679(2) 

Įstatymo 

projektas 

2 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS 

2022-06-23 
XIVP-

1679(2) 

Lyginamasis 

variantas 

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641156&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640256&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640256&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640256&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638529&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638529&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638529&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1637786&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1637786&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633938&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633938&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633938&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632895&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632895&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632895&p_daug=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632909&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632909&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632909&p_daug=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632897&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632897&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632897&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632897&p_daug=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645028&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645028&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645028&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645029&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645029&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645029&p_tr2=2
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VARIANTAS 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

3 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Ekonomikos 

komitetas  

2022-06-23 
XIVP-

1679(2) 

Pagrindinio 

komiteto išvada 

4 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 

Ž.Klimka  

2022-06-23 
XIVP-

1679(2) 

Suvestinis 

projektas 

5 

PASIŪLYMAS dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto 

Pateikė: Seimo narys S.Gentvilas  

2022-06-22 
XIVP-

1679 
Pasiūlymas 

6 

PASIŪLYMAS dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektui 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis  

2022-06-14 
XIVP-

1679 
Pasiūlymas 

7 

KOMITETO IŠVADA dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Biudžeto ir 

finansų komitetas  

2022-06-09 
XIVP-

1679 
Komiteto išvada 

8 

KOMITETO IŠVADA dėl Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimas, Aplinkos 

apsaugos komitetas  

2022-06-02 
XIVP-

1679 
Komiteto išvada 

9 

IŠVADA dėl Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-

2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė  

2022-05-31 
XIVP-

1679 
Išvada 

10 

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Valstybės 

paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto 

Pateikė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 

Teisės departamentas  

2022-05-17 
XIVP-

1679 

Teisės 

departamento 

išvada 

11 Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 2022-05-12 XIVP- Įstatymo 

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645029&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645031&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645031&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645031&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1645031&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=499005&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=499005&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=499005&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1644173&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1644173&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1644173&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1644173&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641458&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641458&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641458&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1641458&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640255&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640255&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640255&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1640255&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638550&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638550&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638550&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1638550&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1637778&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1637778&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1637778&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633939&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633939&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633939&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1633939&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632899&p_tr2=2
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(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

1679 projektas 

12 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų 

Reg. Nr. XIVP-1678- XIVP-1680 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

2022-05-12 
XIVP-

1679 

Aiškinamasis 

raštas 

13 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS 

VARIANTAS 

Pateikė: Seimo narys K.Adomaitis, Seimo narys 

T.Tomilinas, Seimo narys D.Kreivys, >>  

2022-05-12 
XIVP-

1679 

Lyginamasis 

variantas 

________ 

 

TN: tn  

Projekto Nr. XIVP-1678(2) lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 20, 23, 24 IR 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2022 m. lapkričio _ d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 15 dalies pakeitimas 

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, naudojamo šilumos gamybai 

bei iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kiekius 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.“ 

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 20 straipsnį nauja 7 dalimi: 

„7. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, įgyvendinant 

organizacines ir technines priemones, taikomos siekiant užtikrinti daugiabučio namo šildymo 

ir karšto vandens sistemų privalomuosius reikalavimus kontroliuoja savivaldybių 

vykdomosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.“ 

2. Buvusią 20 straipsnio dalį laikyti 8 dalimi. 

 

3 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.  Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632899&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632899&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632899&p_daug=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632911&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632911&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632911&p_daug=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632901&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632901&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632901&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632901&p_tr2=2
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1632901&p_daug=2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cf5752e2f2e211ecbfe9c72e552dd5bd
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tiekimo sistemos privalo atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomuosius reikalavimus. 

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

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal 

privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjas ir 

(arba) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 

pagal kompetenciją raštu informuoja daugiabučio namo savininkus, daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir Tarybą apie daugiabučius namus, kurių šildymo ir 

karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

privalomųjų reikalavimų. Pagal gautą informaciją darbus šiems reikalavimams užtikrinti  

pagal kompetenciją atlieka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas), o kitų darbų atitiktį daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens 

sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrina daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų valdytojas ne vėliau kaip per keturis metus nuo pranešimo apie daugiabučio namo 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomųjų reikalavimų neatitiktį gavimo dienos. Šių 

darbų išlaidas apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pagal Civilinio 

kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas. Šių darbų išlaidoms kompensuoti teikiama 

valstybės parama pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. 

3. Kai šilumos punkto savininkas yra šilumos tiekėjas, darbus daugiabučio namo 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų privalomiesiems reikalavimams užtikrinti, už kurių 

atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka nėra atsakingas daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), atlieka šilumos tiekėjas šio įstatymo 24 

straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis. Darbų išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų 

savininkai pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas. Šių darbų išlaidoms 

kompensuoti teikiama valstybės parama pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. 

4. Taryba ne teismo tvarka, vadovaudamasi savo Tarybos patvirtintomis ginčų 

nagrinėjimo taisykles, sprendžia ginčus kilusius tarp pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo), šilumos tiekėjo, daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojo dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atitikties 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams 

užtikrinimo.“ 

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 24 straipsnį nauja 3 dalimi: 

„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 

daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą, vietoje 

šių įrenginių sumontuojant daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise 

valdomus šilumos punkto įrenginius, pasinaudojant valstybės parama.“ 

 

5 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 32 straipsnio 16 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) atsižvelgdamos į Tarybos Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatytą tvarką, 

nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas, 
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iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų 

dydžius ir galutines šilumos kainas;“. 

2. Pakeisti 32 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„ 17. Duomenis apie įsigyto kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 

nenumatytų, nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų 

sprendimus apie naujas geriamojo vandens kainas įmonės šilumos tiekėjai, realizuojantys 

daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir nepriklausomi šilumos gamintojai Tarybai ir 

(arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 10 dienos.“ 

3. Pakeisti 32 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„18. Taryba iki mėnesio sausio mėnesio 20 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja apie 

vidutinę metinę biokuro, vidutinę metinę biokuro biržos, vidutinę metinę biokuro biržos 

produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, ir vidutinę metinę 

gamtinių dujų biržos kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje 

nenumatytų, šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, naudotinas skaičiuojant šilumos ir 

karšto vandens kainas.“ 

4. Pakeisti 32 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„19. Taryba ir savivaldybės šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotų šilumos kainų 

dedamųjų skaičiavimo metu patikrina kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiavo skaičiuoja 

šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikė taikomos šilumos ir 

karšto vandens kainos kainas.“ 

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 15 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliota institucija ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi šiuo įstatymu, pakoreguoja 

šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir Šilumos ūkio įstatymo 

10 straipsnio 3 dalyje numatytų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kainos kintamąsias 

dedamąsias ir pateikia informaciją apie jas savivaldybių taryboms arba Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo nustatytu atveju - šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos 

gamintojams ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 22 d. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi 

Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8, 9 dalimis, ir šilumos tiekėjai, vadovaudamiesi Šilumos ūkio 

įstatymo 32 straipsnio 13 dalimi, bei nepriklausomi šilumos gamintojai, vadovaudamiesi Šilumos 

ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, priima sprendimus dėl šilumos kainos dedamųjų tvirtinimo.  

Savivaldybių tarybos pakoreguoja šilumos tiekėjų, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos 

per metus, šilumos kainos kintamąsias dedamąsias ir, vadovaudamosi Šilumos ūkio įstatymo 32 

straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatomis, priima sprendimus dėl šilumos kainų dedamųjų tvirtinimo.  

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo narys                                                                                  Kazys Starkevičius 

_________ 

 

TN: TN  

Projekto Nr. XIVP-1679(2) lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI 

(MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/993ca830f2e311ecbfe9c72e552dd5bd
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2022 m. lapkričio _ d. Nr. 

Vilnius 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems 

atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių 

programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė 

kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius 

statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus 

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

šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Jeigu atnaujinamas 

daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo 

reikalavimai nenustatomi, valstybės parama pagal šį įstatymą teikiama, jeigu skaičiuojamosios 

šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su 

skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. 

Valstybės parama teikiama šiais būdais:“ 

 „1) pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytas sąlygas  suteikiant lengvatinį 

kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo 

projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos 

įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir  penkerius metus nuo pirmosios 

kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir 

(ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 

procentus, tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus, ir“ 

 „2)  apmokant arba kompensuojant pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse 

nustatytus dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 100 procentuų ne didesnę 

kaip Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį arba pagal šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą 

įkainį, išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto 

vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, 

atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą 

patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai, ir“ 

„3) apmokant arba kompensuojant pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus 

dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 100 procentuų atnaujinimo projekto įgyvendinimo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų ne didesnę kaip Vyriausybės arba joms 

taikant šiose taisyklėse nustatytą fiksuotą įkainį, ir“ 

„4) kompensuojant pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus 

dydžius subsidijuojant ar dotuojant iki 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės 

nustatytoms energetinio efektyvumo didinimo priemonėms arba joms taikant šiose taisyklėse 

nustatytą fiksuotą įkainį, ir“  
 „5) teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą 

daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos 

punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistemosa, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos 

prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai pagal šio straipsnio 3 

dalyje nurodytose taisyklėse nustatytus dydžius kompensuojant subsidijuojant ar dotuojant iki 

20 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos arba jai taikant šiose taisyklėse nustatytą 

fiksuotą įkainį, šių priemonių įgyvendinimo kainos;“ 

6) apmokant nepasiturintiems gyventojams ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 

gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, 

tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir 

atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo 
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įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, 

kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas. 

5. Pakeisti 3 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„11. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams ir šilumos 

tiekėjams teikiama kompensuojant subsidijuojant ar dotuojant aplinkos ministro įsakymu 

nustatytą dalį, iki 30 80 procentų priemonių įgyvendinimo kainos, jeigu įgyvendinant atnaujinimo 

projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas ar 

modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant 

stovų ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose 

patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) 

termostatinius ventilius; šiuo atveju šio straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės paramos teikimo 

reikalavimai netaikomi. Įgyvendinant šioje dalyje išvardytas priemones, taikomas siekiant 

užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius 

reikalavimus, subsidijuojamas ar dotuojamas ne mažiau kaip 60 ir ne daugiau kaip 80 

procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės paramos 

teikimo reikalavimai taikomi, jeigu įgyvendinus šioje dalyje nurodytą priemonę vėlesniu etapu yra 

įgyvendinamos likusios energinį efektyvumą didinančios ir (ar) kitos priemonės pagal Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.“  

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 15 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo narys                                                                                           Kazys Starkevičius 

________ 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

TN: tn  

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Seimo narių K. 

Starkevičiaus ir D. Kreivio pateiktu pasiūlymu Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20, 23 ir 24 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIVP-1678). Pasiūlymo 2 straipsniu keičiamas 

Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalies 1 punktas, numatant vietoje kas mėnesinio šilumos 

kainų kintamųjų dedamųjų perskaičiavimo, atsižvelgiant į pakitusias kuro kainas ir perkamos 

šilumos kainas, reglamentuoti perskaičiavimą pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos tvarką: 

„1) atsižvelgdamos į Tarybos Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatytą tvarką, nustatytas 

šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas, iki 

mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir 

galutines šilumos kainas;“  

 Pirmiausia norime pastebėti, kad kitų teisės aktų pavadinimų minėjimas įstatyme 

prieštarauja teisėkūros principams. Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, 

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

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui  2022-06-21 Nr. 68 

Į  Nr.  

    

DĖL  PASIŪLYMO ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO PROJEKTUI 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_68_lsta_rastas_LRS-EK_del_SUI_projekto_pasiulymo.zip
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turėtų būti kuo mažiau nuorodų į kitus teisės aktus, o 77 punktu - aukštesnės teisinės galios teisės 

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

Antra, kad šilumos kainos būtų kiek galima labiau artimos realioms patirtoms sąnaudoms 

per artimiausiai žinomą laikotarpį, siūlome įstatymo 32 straipsnio 16 dalies 1 punktą išdėstyti taip: 

„1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias šilumos tiekėjo 

pagal jo turimus aktualius duomenis prognozuojamas kuro kainas ir pakitusias perkamos 

šilumos kainas, iki mėnesio 25  dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie šilumos kainų kintamųjų 

dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas;“ 

Šis pakeitimas sudarytų galimybę šilumos tiekėjams, pasikeitus kuro ir/ar perkamos šilumos 

kainoms iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoti ir paskelbti kainas ir jų dedamąsias, taikytinas ateinantį 

mėnesį. Siekiant, kad į šilumos kainos dedamąsias būtų įtraukos kaip galima artimesnės praėjusio 

mėnesio, o ne prieš du mėnesius buvusios kuro ir perkamos šilumos kainos, būtina kainų dedamųjų 

skaičiavimuose naudoti prognozuojamas (arba jau įsigytų išteklių)  kainų dedamąsias (panašiai kaip 

skaičiuojamos palyginamosios šilumos kainos).  

Papildomai siunčiame šilumos tiekimo įmonių pastabas ir pasiūlymus, kadangi Seimo narių 

registruotas pasiūlymas nebuvo viešai derintas.  

PRIDEDAMA:  

- AB „Šiaulių energija“ pastabos pasiūlymui; 

- UAB „Vilniaus energija“ pastabos pasiūlymui. 

 

Asociacijos prezidentas  dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

________ 

 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. 

XIVP-1678(2) ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. 

I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1679(2), ir Projektus lydinty 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-II-1-1 

priedas 2022-06-27.zip). 

mailto:mantas@lsta.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d87fe720f2eb11ecbfe9c72e552dd5bd
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IS-956/681-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 Jurid in ių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos  

ir inovacijų ministerijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Lietuvos nepriklausomų  

šilumos gamintojų asociacijai 

Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

 

 2022-06-23 Nr. 22-9776 

Į  Nr.   

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Aplinkos ministerija vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos 

strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 

5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 

3 dalies įgyvendinimo“ 87 punktu, parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo projektą „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos 

pažangos priemonės  Nr.02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir 

valdymą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Projektas).  

Projektu yra tvirtinamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, 

patvirtintos 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 programos patvirtinimo“ pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti 

neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašas, kuriame nurodomi I etapo plėtros 

programos pažangos priemonės siekiami rezultatai, finansavimo apimtis, šaltiniai ir veiklų 

suvestinė. 2023 m. bus planuojamos priemonės, skirtos įgyvendinti 2022–2030 metų plėtros 

programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos ir klimato 

kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės  Nr.02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo 

poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą ” veiklas. Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės bus 

parengtos ir paskelbtos Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje: 

https://am.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai prieš paskelbiant kvietimus. 

Projekto tikslas – skirti valstybės biudžeto (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 

programos) lėšų oro taršos mažinimo ir oro taršos prevencijos investicinių projektams įgyvendinti. 

Planuojama teikti finansines paskatas oro taršos mažinimo technologijų diegimui energetikos 

sektoriuje: įgyvendinant projektus, susijusius su išankstiniu eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet 

mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo 

įrenginių ar kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimui ir (ar) modernizavimui. Vidutinių kurą 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5b659832-0db8-4baf-8af5-979904447241
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deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršai mažinti skirtų technologijų 

diegimas ir (ar) modernizavimas mažins išmetamą oro teršalų kiekį, koncentraciją ir padės gerinti 

oro kokybę teritorijoje, kurioje veikia įrenginys.  

Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. Teisės aktui į teisės 

sistemą įtraukti nereikės priimti kitų teisės aktų.  

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimus. Projekte nepateikiama naujų sąvokų.  

Vadovaujantis 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 punktu, numatomo teisinio reguliavimo  

poveikio pažyma nerengiama. 

Siekiant, kad investiciniams projektams numatytos lėšos galėtų būti skirtos 2022 metais, 

prašome išvadas dėl projekto pateikti skubos tvarka, per 5 darbo dienas nuo jo paskelbimo TAIS. 

Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad projektui pritarta. 

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo grupės 

(vadovas – Raimondas Sakalauskas, tel. +370 686 00052, el. p. raimondas.sakalauskas@am.lt) 

vyresnioji patarėja Aušra Palubinskienė (tel. +370 695 17282, el. p. ausra.palubinskiene@am.lt), 

Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas Vitalijus Auglys, tel. +370 686 46087, 

vitalijus.auglys@am.lt) patarėjas Paulius Žvirblis (tel. +370 695 28551, paulius.zvirblis@am.lt). 

PRIDEDAMA:  

1. Projektas, 1 lapas. 

2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos  aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės 

Nr.  02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašas, 2 lapai. 

3. Plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos informacijos pagrindimo 

aprašas, 5 lapai.  

4. Skaičiuoklė, MS Excel formatu. 

 

Aplinkos viceministrė                                                                                          Raminta Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Palubinskienė, 8 695 17282, el. p. ausra.palubinskiene@am.lt 

________ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos   aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programos pažangos priemonės  Nr.02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio 

aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašo patvirtinimo“ 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-956/681-II-2-1 priedas 2022-

06-27.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5b659832-0db8-4baf-8af5-979904447241
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IS-956/681-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 

 

Viešoji įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. 8 613 61 536, el. p. info@ena.lt, https://www.ena.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304937660 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Pagal adresatų sąrašą  

 

 

2022-06-16 Nr. SD-182 

Į  Nr.  

 

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ IR ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ VYKDYMO VERTINIMO BEI APIBENDRINTOS 

INFORMACIJOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), įgyvendindama Energijos 

sutaupymo susitarimų tvarkos aprašo1 ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų 

tvarkos aprašo2 nuostatas, vykdo metinių ataskaitų analizę, duomenų sisteminimą, apibendrinimą ir 

tikrina ne mažiau kaip 20 procentų ataskaitose nurodytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių (toliau – Taupymo priemonių) dokumentų ir atliktų skaičiavimų. Taupymo priemonių 

dokumentų patikrinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Agentūros direktoriaus įsakymu 

patvirtintu tvarkos aprašu3 (toliau – tvarkos aprašas).  

Agentūra, atsižvelgdama į Energijos sutaupymo susitarimų tvarkos aprašo ir Energijos 

vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų tvarkos aprašo pakeitimus, parengė tvarkos aprašo 

pakeitimo projektą.  

Tvarkos aprašo pakeitimo tikslas – patikslinti Taupymo priemonių vertinimo tvarką pagal 

pasikeitusius teisės aktų reikalavimus. 

Esminiai siūlomi pakeitimai tvarkos apraše: nustatyti atrankos kriterijai Taupymo priemonių 

vertinimui, patikslintos ir detalizuotos Taupymo priemonių vertinimo nuostatos, nustatyta teisė 

Agentūrai patikrinti Taupymo priemonės faktinį įgyvendinimą, detalizuotas Taupymo priemonių 

suvestinės informacijos turinys bei švietimo ir konsultavimo metinių ataskaitų turinio vertinimas.  

Tvarkos aprašo korekcijomis siekiama valdyti rizikas dėl Taupymo priemonių energijos 

sutaupymų pagrindimo, sutaupymų dubliavimo fakto tarp atskirų Taupymo priemonių bei jo 

eliminavimo, siekiama nustatyti realų energetikos įmonės indėlį Taupymo priemonės įgyvendinime, 

taip pat Energetikos ministerijai teikiamą informaciją sukonkretinti, struktūrizuoti ir pateikti pagal 

kiekvieną Taupymo priemonę.  

Tvarkos aprašo atnaujinimo korekcijos papildomos administracinės naštos energetikos 

įmonėms ir energijos tiekėjams nesukurs. 

Siunčiame tvarkos aprašo projektą, kviečiame susipažinti ir pateikti pastabas ar siūlymus ne 

vėliau kaip iki š. m. birželio 22 d. elektroniniu paštu: info@ena.lt. 

 

 
1 Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187. 
2 Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221.  
3 Energijos sutaupymo susitarimų ir energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų vykdymo vertinimo bei 

apibendrintos informacijos rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Agentūros direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. įsakymu 

Nr. V-8. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220616_ENARastas_ESS_SKP_vertinimo_tvarkos_apraso_teikimui.zip
https://www.ena.lt/
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PRIDEDAMA. Tvarkos aprašo projektas, 13 lapų 

 

Direktorius      Virgilijus Poderys 

 

Aistė Modestavičienė, tel. +370 613 54 704, el. p. Aiste.Modestaviciene@ena.lt 

Laima Narsutytė, tel. +370 617 60 567, el. p.  Laima.Narsutyte@ena.lt 

_______ 

 

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ IR ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ VYKDYMO VERTINIMO BEI APIBENDRINTOS 

INFORMACIJOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO 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-956/681-II-3-1 priedas 2022-

06-27.zip). 

mailto:laima.narsutyte@ena.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220616_ENARastas_ESS_SKP_vertinimo_tvarkos_apraso_teikimui.zip
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IS-956/681-II-4 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

TN: tn  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija susipažino su Aplinkos ministerijos pateiktu derinimui 

priemonės „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir 

(ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo projektu (toliau - Aprašo 

projektas) ir teikia šiuos pasiūlymus: 

 

1.  Šilumos tiekimo įmonių aptarnaujamose teritorijose yra daug smulkių nutolusių vietinių 

katilinių, aprūpinančių nedidelių miestelių/gyvenviečių vartotojus (nedidelė gyvenamųjų 

namų ir kitos paskirties pastatų grupė), kurios šiuo metu naudoja gamtines dujas ar kitą 

iškastinį kurą. Tokių katilinių uždarymas, prijungiant esamą miestelio lokalią CŠT sistemą 

prie šalia esančio efektyvaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo, tiek ekonominiu, 

tiek aplinkosauginiu vertinimu yra daug naudingesnis, efektyvesnis ir reikšmingai 

mažinantis CO2 išmetimus sprendimas. Tai yra šiuo atveju būtų investuojama ne į naują 

AEI gamybos šaltinį vietoje iškastinio kuro katilinės, bet nutiesiant nedidelio ilgio 

vamzdynų atkarpą ir tokių būdu prijungiant vartotojus prie esamo integruoto miesto CŠT 

tinklo, atitinkančio efektyvios CŠT sistemos reikalavimus pagal ES 2018/2001 AEI 

direktyvą.  

Todėl siūlome tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąrašą (12 p. ) papildyti priemone, 

numatančia investicijas ne tik į katilinių AEI technologinės įrangos diegimą, bet ir į šilumos 

tinklų tiesimą:  

„12.9. Šilumos tiekimo įmonės ar trečios šalies nuosavybėje esančių smulkių nutolusių katilinių, 

naudojančių gamtines dujas ar kitą iškastinį kurą, uždarymas, prijungiant toje zonoje esančius 

vartotojus prie esamos efektyvios CŠT sistemos, daugiausiai naudojančios atsinaujinančios 

energijos išteklius. „ 

 

2. Kai kurie pareiškėjai darbus atliks ūkio būdu (rangos sutartis nebus sudaroma), todėl 

siūlome patikslinti Aprašo projekto 41.3. p. formuluotę išdėstant tokia redakcija:  

"41.3. rangos sutartį, kai darbai atliekami rangos būdu".  

 

Papildomai pridedamos AB „Šiaulių energijos“ pastabos, į kurias prašome taip pat atsižvelgti.  

 

PRIDEDAMA: AB „Šiaulių energija“ 2022-06-08 d. raštas Nr. SD-1455 

 

Asociacijos prezidentas      dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7097, el. p. ramune@lsta.lt 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai   2022-06-14 Nr. 63 

 Į 2022-06-03 Nr.  D8(E)-3023 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO  

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220614_63_LSTA_AM_del-Karo_komunikat-priem_aprasas.zip
mailto:ramune@lsta.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

TN: tn  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai  2022-06- Nr. (18.23-07 Mr) 3- 

 Į 2022-06-03 

 

Nr. D8(E)-3023 

 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, susipažinusi su raštu4 pateiktu derinti įsakymo 

„Dėl „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu, pagal 

kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus pridedamoje lentelėje. 

 

PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų dėl aplinkos ministro įsakymo projekto lentelė, 5 lapai. 

Energetikos viceministrė                                 Daiva Garbaliauskaitė    

  

 

 

R. Astrauskaitė, tel. 860247260, el. p. rima.astrauskaite@enmin.lt 

________ 

 

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

LENTELĖ 

 

Pastabas teikianti institucija: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

 

 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022-06-03 raštas Nr. D8(E)-3023 „Dėl įsakymo projekto derinimo“ 

 

Eil. 

Nr. 

Aprašo 

 punktas 

Pastaba/pasiūlymas   

1.  2. Siūlome patikslinti Projekte vartojamą terminą „mažinimą“ į „energijos 

vartojimo efektyvumo didinimą“, nes toliau minimos veiklos tiesiogiai 

susijusios su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. Taip pat siūlome 

papildyti šį punktą, kadangi atitinka tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas: 

2. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms) dėl Rusijos 

Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) 

sukeltos krizės: investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, 

naudojimo keitimą ir (ar) energijos vartojimo efektyvumo didinimą 

mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9d2e3301f14911ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=b628651b-2c0c-41ea-9420-b90033dd2f40
mailto:rima.astrauskaite@enmin.lt
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mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, šilumos, 

elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo 

ir saulės elektrines), pakeičiant šilumos, elektros energiją, gaminamą iš 

iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje. 

2.  4. Siūlome patikslinti 4 punktą, nurodant, kokie galimi kiti finansavimo 

šaltiniai. 

3.  5.  Atsižvelgiant į tai, kad taikoma priemonė tiesiogiai susijusi su atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimu ir energijos vartojimo efektyvumu ir priklauso 

Energetikos ministerijos kompetencijai, siūlome papildyti 5 punktą: 

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūra (toliau – Agentūra), suderinusi su Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija kvietimo grafiką, savo interneto svetainėje skelbia 

kvietimą teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo 

subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą 

vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu. 

4.  6.8. Siūlome naudoti 2019 m. rugsėjo 25 d Europos Komisijos rekomendacijoje 

(ES) 2019/1658 nustatytas vertes (technologijų gyvavimo trukmėmis), kurios 

skiriasi nuo 6.8 papunktyje reglamentuotų verčių. Taip pat neaišku koks 

vertinamasis laikotarpis bus taikomas kitoms nei apibrėžime išvardytoms 

priemonėms. 

5.  6.9. 

 

Pastebėtina, kad, teikiant valstybės paramą, įmonių statusas nėra vertinamas 

pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme vartojamas 

sąvokas. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) samprata, 

apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, 

atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, 

kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka 

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento) I priedo nuostatas ir taikoma pagal visas politikos kryptis, 

programas ir priemones, kurias Europos Komisija rengia ir skiria MVĮ. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, siūlytina tikslinti taip: „labai mažos, mažos, 

vidutinės ir didelės įmonės – suprantamos taip, kaip jos apibūdinamos 

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros įstatyme“. 

6.  6. Siūlome papildomai apibrėžti “didelės įmonės” sąvoką: 

 “didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba 

vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtros įstatyme“. 

7.  6. Siūlome apibrėžti vartojamą  sąvoką “paraiška”. 

8.  7. Siūlome papildyti šį punktą, kadangi atitinka tinkamas finansuoti išlaidų 

kategorijas: 

7. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms), nukentėjusiems 

dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, 

naudojimo keitimą  ir (ar) energijos vartojimo efektyvumo didinimą ar 

mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, šilumos, 

elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės 

elektrines), pakeičiant šilumos, elektros energiją, gaminamą iš iškastinio 

kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje. 

9.  12. Atsižvelgiant į tai, kad taršumas yra išvestinis dydis, kuris apskaičiuojamas 

pagal pasiektus energetikos energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančių energijos išteklių rodiklius siūlome koreguoti: 

12. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: efektyvesnių ir 
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atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių 

technologijų ir energijos vartojimo efektyvumą didinančių technologijų 

diegimas taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti ar 

sumažinti iškastinio kuro vartojimą į atsinaujinančius energijos išteklius 

(toliau – AEI), arba , mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, 

tuo pačiu sumažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) kiekį 25 %: 

10.  12.  Tvarkos apraše nėra šiame punkte nurodyto šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

dydžio (25 proc.) tikrinimo, apskaičiavimo ir kontrolės tvarkos. Siūlome 

papildyti tikrinimo, apskaičiavimo ir kontrolės tvarka. Taip pat 

rekomenduojame formuluoti ne konkretų dydį, o tam tikras ribas nuo...iki. 

Taip pat neaišku, koks tai dydis? Konkretaus projekto ar visos įmonės mastu. 

Atsižvelgiant į tai, kad įdiegus AEI ar energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones suskaičiuojamas pagamintas ar sutaupytas energijos 

kiekis ir po to apskaičiuojamo ŠESD dydis ir tai, kad ši priemonė tiesiogiai 

prisideda prie AEI ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, būtina 

nurodyti kaip ir kokia metodika buvo suskaičiuotas AEI pagamintas energijos 

kiekis GWh arba suskaičiuotas energijos efektyvumo didinimo priemonės 

sutaupytas energijos kiekis GWh. 

11.  12.1. Atsižvelgiant į tai, kad priemonė orientuota į gamtinių dujų vartojimo 

mažinimą ir energijos vartojimo efektyvumo padidinimą, siūlome į tinkamas 

finansuoti technologijas įtraukti ir hibridinius šilumos siurblius, kurie yra iki 

35 % efektyvesni, o atsižvelgiant į Lietuvos klimatą dujų suvartojimą galima 

sumažinti nuo 100 % iki 5 % lyginant su įprastais dujiniais katilais. 

12.  12.2. Siūlome patikslinti: 

12.2. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas į AEI 

naudojančias technologijas ir (ar) elektraą; 

13.  12.4.  Prašome patikslinti: 

12.4. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, 

naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) 

blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) 

įrengimas modernizuojant esamus katilus pramonės įmonėse ir centralizuoto 

šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos sistemose. 

14.  12.4. Neaišku, kodėl šiame punkte nurodytas susiaurintas galimų pareiškėjų sąrašas 

– pramonės įmonės ir CŠT įmonės, kadangi Aprašo 7 punkte nurodyti galimi 

pareiškėjai – juridiniai asmenys (įmonės). 

15.  12.5.  Nėra iki galo aišku kaip bus kontroliuojama, kad CŠT sistemose šilumos 

gamybai naudojamos gamtinės dujos? Atsižvelgiant į tai, kad priemonė 

apima ir AEI skatinimą (pvz. Aprašo 12.4 ir 12.6 papunkčiai) siūlytume 

apsvarstyti galimybę netaikyti apribojimo. 

16.  12.6.  Neaišku, kodėl šiame punkte nurodytas susiaurintas galimų pareiškėjų 

sąrašas. Siūlome patikslinti, kad  būtų finansuojama ne tik CŠT įmonėse, nes 

pareiškėjus reglamentuoja Aprašo 7 p.: 

12.6. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos 

akumuliavimui, įrengimas CŠT sektoriuje;  

17.  12.7.  Atkreipiame dėmesį, kad 12 punkte yra nurodyta, kad siekiama ir iškastinio 

kuro sumažinimo, o ne vien jo pakeitimo. Todėl siūlome patikslinti: 

12.7. kitos technologinės įrangos ir įrenginių, didinančių energijos 

vartojimo efektyvumą, įsigijimas, susijęs su iškastinio kuro naudojimo 

pakeitimu ar sumažinimu; 

18.  13. Siūlome  papildyti šį punktą, nurodant, kad pareiškėjas įsipareigoja padengti 

netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas. 
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19.  16.1. Siūlome patikslinti, koks pareiškėjas  laikomas nukentėjęs nuo karo sukeltos 

krizės, kadangi neaiški ir netiksli apskaičiavimo metodika, kodėl būtent 

nurodytas toks išlaidų dydis (3 proc.). Kokių konkrečiai pareiškėjo išlaidų? 

Kokio laikotarpio įmonės energijos išlaidų ir atskirai įmonės išlaidų? 

Prašome nurodyti teisės aktus, kurie  reglamentuoja šį  įmonių apibrėžimą. 

20.  18. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurias priemones CŠT sistemose arba 

kogeneracinius įrenginius didelėse įmonėse gali būti sudėtinga įgyvendinti 

per 24 mėn. nurodytą terminą, atsižvelgiant į šių dienų logistinių grandinių 

sutrikimus ar medžiagų trūkumą. Siūlytume numatyti galimybę pratęsti 

terminą. 

21.  19. Siūlytume papildyti, kad kvietime gali būti nustatyti ir kiti paraiškų pateikimo 

būdai, jeigu APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai 

neužtikrinamos. 

22.  20. Siekiant aiškumo, prašome papildyti: 

20. Pareiškėjas paraiškos formoje turi nurodyti įmonės atsakingo ar įgalioto 

fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, 

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM 

mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis 

(telefono Nr., el. paštą), įgalioto fizinio asmens, teikiančio paraišką, pareigas, 

vietovę (adresą), kurioje planuojama įgyvendinti projektą. 

23.  21. Siūlome papildyti šį punktą, kad esant poreikiui kvietimo terminas gali būti 

pratęstas. Pvz. jei neišnaudotos visos priemonei skirtos lėšos arba buvo skirta 

papildomų lėšų. 

24.  22.1. 

 

Atsižvelgiant į pastabas dėl 6.9 papunkčio, atitinkamai siūlytume papunktį 

patikslinti taip: 

 „dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, 

didelė) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios 

forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso 

deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. 

25.  22.4. Prašome papildyti: 

22.4. įrodymai ar dokumentai apie planuojamus pokyčius, tai yra planuojamo 

diegti sprendimo aprašas (įskaitant esamą būklę) arba projektas, 

technologinė schema, paskirtis, analizė, planuojamos diegti įrangos galia, 

veikimo principai, siekiama nauda (iškastinio kuro sumažinimo kiekybinis 

dydis); 

26.  35, 40 Prašome atitinkamai patikslinti tvarkos aprašą ir (ar) 40 punktą, kadangi jame 

nurodyta analogiška informacija kaip ir 35 punkte: 

35. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos išlaidų kompensavimo 

būdu, pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą. Su mokėjimo prašymu 

pateikiama informacija apie išlaidas, jas pagrindžiantys ir apmokėjimą 

įrodantys dokumentai.  

40. Projekto išlaidos apmokamos pateikus mokėjimo prašymus: 

avansinį, tarpinį ir galutinį. 

27.  37, 45 Prašome atitinkamai patikslinti tvarkos aprašą, kadangi šie 2 punktai yra 

vienodi: 

37. Jei trūkumai nenustatomi, mokėjimo prašymas apmokamas ne 

vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pateikto mokėjimo prašymo 

patvirtinimo APVIS dienos.  

45. Jei trūkumų nenustatoma, mokėjimo prašymas apmokamas ne 

vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pateikto mokėjimo prašymo 
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patvirtinimo APVIS dienos.  

28.  47, 48 Prašome atitinkamai patikslinti 47 punktą ir (ar) 48 punkto antrą pastraipą, 

kadangi juose kartojasi nurodyti reikalavimai pareiškėjui: 

47. Jeigu pareiškėjas nesilaiko šio tvarkos aprašo nustatytų projekto 

finansavimo sąlygų, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies 

susigrąžinimo ir (ar) finansavimo atšaukimo arba finansinių korekcijų 

taikymo. 

48. Agentūra per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo 

apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo 

vietoje. Pareiškėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto 

įgyvendinimo vietoje. Patikros atliekamos, Agentūros direktoriaus nustatyta 

tvarka. 

 Pareiškėjui nevykdant šio tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, 

Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją. 

29.  Papildyti 

nauju 

punktu 

Siūlytume papildyti nuostata, kad neužtekus finansavimui skirtų lėšų visoms 

teigiamai įvertintoms paraiškoms, būtų sudarytas rezervinis paraiškų sąrašas, 

kuriam finansavimas būtų skiriamas eilės tvarka, kai atlaisvėtų rezervuotos 

lėšos iš pagrindinio paraiškų sąrašo (pvz. pareiškėjui atsisakius įgyvendinti 

projektą arba skyrus papildomų lėšų). 

30.  Papildyti 

nauju 

punktu 

Įgyvendinant Energijos efektyvumo direktyvos1 tikslus, Lietuvai nustatytas 

privalomas sutaupyti energijos kiekis nuo 2021 m. iki 2030 m. yra 27,279 

TWh galutinės energijos, o Lietuvos Respublikos Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje yra nustatytas 

įpareigojimas LR Aplinkos ministerijai kartu su LR Energetikos ministerija 

užtikrinti ne mažesnį kaip 10 366 GWh privalomą sutaupyti energijos kiekį 

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.  

Atsižvelgiant į tai, prašome užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo 

padidėjimo rodiklių surinkimą bei pateikimą LR Energetikos ministerijai ir 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai pagal šią priemonę papildant nuostata: 

„Agentūra kasmet, ne vėliau kaip iki sausio 31 d., Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijai pateikia per praėjusius kalendorinius metus 

pasiektą energijos efektyvumo padidėjimo reikšmę (sutaupytos energijos 

GWh/metus), visiems per metus įgyvendintiems projektams.“ 

Papildomai pažymime, kad Agentūra, vertindama tvarkos apraše 12 punkte 

reglamentuotų išlaidų tinkamumą, turės įvertinti ir energijos vartojimo 

sumažėjimą, pagal kurį tik vėlesniame etape atitinkamai apskaičiuojamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, todėl Agentūrai energijos 

efektyvumo rodikliai bus žinomi dar iki  šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

sumažėjimo rezultatų. 
[1] 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2002/ES, kuria iš dalies keičiama 

direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. 

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 

2006/32/EB. 

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2002/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 

2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. 

 

31.  Papildyti 

nauju 

punktu 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijose siūlome numatyti galimybę skirti 

finansinę paramą šilumos gamybos įmonėms (šilumos tiekimo įmonėms, 

nepriklausomiems šilumos gamintojams) šilumos gamybos įrenginių 

pritaikymui (modernizavimui) deginti biomasės kurą, kurio gamyboje 

naudojamos miško kirtimo liekanos. Miško kirtimo liekanos tai ne tik 

vietinės kilmės žaliavos, bet ir labiausiai tvarumo ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijus, kuriuos turės atitikti 



 

45 

___________ 

 

AM įsakymo „Dėl „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar 

sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

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-956/681-II-4-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 
5  

nuo 2023 m. gegužės 1 d. Lietuvoje naudojamas biomasės kuras5, atitinkanti 

žaliava: 

12.9. šilumos gamybos įrenginių pritaikymas (modernizavimas) deginti 

biomasės kurą, kurio gamyboje naudojamos miško kirtimo liekanos. 
[1] Nuo 2023-05-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 

straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymas, kuriuo įgyvendinamos 2018 m. gruodžio 

11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją (Direktyva (ES) 2018/2001) 29 ir 30 straipsnių nuostatos, susijusios su elektros energijos, šilumos ir 

vėsumos gamyboje naudojamo biomasės kuro (dujinio ir kietojo) tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų (toliau – ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijais 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/01_220603_AM_lydrastis.zip
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IS-956/681-II-5 priedas 

 
Tarybos 2022-06-30 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 
1. Dėl UAB „SDG“ slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programos 

derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 
Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl VšĮ „Nauja kvalifikacija“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 
mokymo programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: VšĮ „Nauja kvalifikacija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
3. Dėl UAB „Verslo Aljansas“ energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Jagminienė 

Dalyvauja: UAB „Verslo Aljansas“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2020–2021 metų investicijų. 

Pranešėja – Investicijų skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė 

Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Kelmės vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų derinimo. 
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Asta Rimkevičiūtė 

Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kelmės vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
6. Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių 

kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Pagėgių savivaldybės administracijos, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

7. Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 
Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė 

Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9. Dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų 
nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska 

Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

10. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 

Dalyvauja: Utenos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Utenos šilumos tinklai“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

11. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas 
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-06-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/sdg_mokymu_programa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/nauja_kvalifikacija_mokymu_programa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/verslo_aljansas_mokymu_programa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/vilkaviskio_vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/kelmes_vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/pagegiu_komunalinis_ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/salcininku_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/radviliskio_siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/jonavos_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/utenos_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/mazeikiu_silumos_tinklai.pdf
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12. Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio 

sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo. 

Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė 

Dalyvauja: Birštono savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės 

rajono savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, AB „Vilniaus šilumos 
tinklai“, Balterma ir ko, UAB, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Ukmergės 

šiluma“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

13. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje bei reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sektoriaus ūkio subjektų 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo. 

Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė 
Dalyvauja: UAB ,,Gargždų plytų gamykla“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

14. Dėl AB „INTER RAO Lietuva“ elektros energijos eksporto leidimo galiojimo panaikinimo. 

Pranešėja – Leidimų skyriaus patarėja Daiva Krivickienė 
Dalyvauja: AB „INTER RAO Lietuva“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

15. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl 

sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė 

Posėdžio medžiaga 
16. Dėl 2021 m. gruodžio 9 d. darbo sutrikimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje priežasčių tyrimo akto 

patvirtinimo. 

Pranešėjas – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistas Jonas Paliliūnas 

Dalyvauja: UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

17. Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimo (UAB 

„Agrologistika“). 
Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. patarėjas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas,  Povilas 

Šalaševičius 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Agrologistika“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama 

18.     Dėl vartojimo ginčo tarp E. U. ir akcinės bendrovės ,,Energijos skirstymo operatorius" nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Butkutė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama 

19.     Dėl vartojimo ginčo tarp M. G. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

20.     Dėl vartojimo ginčo tarp E. M. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

21.     Dėl vartojimo ginčo tarp A. Š. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
22.     Dėl vartojimo ginčo tarp K. G. ir UAB „Ignitis“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 
23. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę  Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 
rengėjus (pranešėjus). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/finans_pajeg_silumos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/finans_pajeg_vandens.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/inter_rao_lietuva.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/sankciju_taisykles.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-06-30/VKJ_tyrimo_akto_pazyma_viesa.pdf
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_______ 

 

VERT 2022-06-30 posėdžio: „12. Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės 

reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2021 

metų finansinio pajėgumo įvertinimo.“; „15. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 

m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.“ 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-II-5-1 

priedas 2022-06-27.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-06-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-956/681-II-6 priedas 

 

VERT 2022-06-21 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo 

metodikos pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Investicijų 

grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 

birželio 28 d. 

Projekto tikslas yra patikslinti metodiką nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų 

grąžos normos nustatymą Elektros įstatyme numatytais atvejais, kai metodika taikoma asmenims, 

kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos 

sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo papildomas reguliuojamas paslaugas ir (arba) taikoma 

nustatant investicijų grąžos normą energijos kaupimo įrenginio savininkui, perdavimo sistemos 

operatoriui teikiančiam izoliuoto darbo rezervo paslaugą. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

________ 

 

Investicijų grąžos normos 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-956/681-II-6-1 

priedas 2022-06-27.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/viesoji-konsultacija-del-investiciju-grazos-normos-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a21e99e0f0a411ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b5f88bfd-fced-410c-a1bb-e5fee6451a47
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a21e99e0f0a411ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b5f88bfd-fced-410c-a1bb-e5fee6451a47
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/viesoji-konsultacija-del-investiciju-grazos-normos-nustatymo-metodikos-pakeitimo.aspx
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IS-956/681-II-7 priedas 

 

VERT 2022-06-23 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu 

nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo  

TN: tn  

 

Viešoji konsultacija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis 

paslaugomis tvarkos aprašo projekto. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki liepos 11 d. 

VERT tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus parengtą „Perdavimo sistemos operatoriaus 

prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą“, 

nustatantį perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų 

paslaugų specifikacijas ir reglamentuojantį šių paslaugų įsigijimą ir naudojimą. 

Pagal Europos Sąjungos Švarios energijos paketą – su dažnio reguliavimu nesusijusios 

papildomos paslaugos – operatoriaus įsigyjamos paslaugos, kuriomis jis naudojasi nuostoviosios 

būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, 

trumpojo jungimo srovei, paleidimo po totalios elektros energetikos sistemos avarijos galimybei ir 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo galimybei užtikrinti. 

Apraše numatytos naujos paslaugos, kurias operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.: 

1. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga; 

2. Minimalios trumpojo jungimo srovės užtikrinimo papildoma paslauga; 

3. Sistemos inercijos užtikrinimo papildoma paslauga. 

Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslauga, kurią sudaro elektros energijos 

gamybos įrenginių prieinamumo paslauga ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo 

užtikrinimo paslauga, bus užtikrinamos aukciono būdu. Taip pat pagal aprašo nuostatas nebus 

užsakomas tretinis aktyviosios galios rezervas, kadangi ši paslauga priskirta prie dažnio 

reguliavimo paslaugų, t. y. balansavimo paslauga.  

Apraše nustatyti techniniai reikalavimai įtampos valdymo ir įtampos stabilumo užtikrinimo 

papildomai paslaugai ir techniniai reikalavimai sistemos atstatymo po totaliosios avarijos 

papildomai paslaugai. 

⁎⁎⁎ 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 

(TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.  

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-23/viesoji-konsultacija-del-prekybos-su-daznio-reguliavimu-nesusijusiomis-papildomomis-paslaugomis-tvarkos-apraso.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/de7a2605f2cc11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=80647ce6-766c-4b24-92f6-0ca67451fd40
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/de7a2605f2cc11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=80647ce6-766c-4b24-92f6-0ca67451fd40
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-956/681-II-8 priedas 

 

AM 2022-06-20 pranešimas. Tikslinamas nacionalinių oro užterštumo normų taikymo 

reglamentavimas 

TN: tn  

 
Aplinkos ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija siūlo keisti Teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 

taikymą, siekdama užtikrinti, kad griežtesni oro kokybės reikalavimai ir toliau būtų taikomi gyvenamajai 

aplinkai, kurortinėms teritorijoms. Mažiau griežti reikalavimai galėtų būti taikomi toms teritorijoms, kurioje 
negyvena ir nuolat nebūna žmonės.  

Iki Nacionalinio teršalų sąrašo pakeitimo 2019 m. gegužės 1 d. pagal nustatytas taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygas, kurios užtikrino vienos dėl poveikio sveikatai 
mažinimo nustatytos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės laikymąsi, veiklą vykdžiusiems ūkio subjektams 

atsirado pareiga nepriklausomai nuo teritorijos, kurioje veiklos vykdymo metu išmesti teršalai pasklinda bei 

kurioje negyvena ir nuolat nebūna žmonės, papildomai besąlygiškai užtikrinti ir antrosios ribinės vertės 
laikymąsi. To dažnu atveju padaryti negalima nesugriežtinus leidimo sąlygų  ir netaikant papildomų 

reikšmingų priemonių, jei tokios yra. 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare buvo paliktos ES oro kokybės valdymo reikalavimus  

papildančios nacionalinės oro užterštumo normos – ribinės aplinkos oro užterštumo vertės – 363 teršalams, 
115 teršalų nustatyta po dvi, trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio ribines vertes. Tuo tarpu kaimyninėse šalyse, 

pavyzdžiui, Estijoje nacionalinės normos paliktos 30 teršalų, Latvijoje – 11. Anglijoje reglamentuojama virš 

100 aplinkos oro teršalų. 
Atsižvelgiant į tai, kad į nacionalinį teršalų sąrašą įrašytų teršalų ribinių verčių skaitinės vertės, 

tikėtina, prieš daugiau kaip 30 metų paliktos siekiant mažinti neigiamą poveikį ir riziką žmonių sveikatai, 

nebeatitinka šių dienų situacijos, Aplinkos ministerija, suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, siūlo 
atnaujinti ir keisti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo patvirtintas Teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo 

vertės. 

Patikslintame įsakymo pakeitimo projekte siūloma visoje Lietuvos teritorijoje visiems teršalams 
palikti galioti po vieną trumpalaikio poveikio ribinę vertę, o kurortuose, kurortinės teritorijos statusą 

turinčiose gyvenamosiose vietovėse ir projekte apibūdintoje gyvenamojoje aplinkoje – teršalams, kuriems 

nustatytos dvi ribinės vertės, taikyti abi, trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio vertes.  
Projekte pastatai ir statiniai gyvenamojoje aplinkoje nurodyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, kurio vienas iš tikslų užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, 

draudimus sanitarinės apsaugos zonoje. Projekte nurodoma teršalų normų taikymo aplinka – žemės sklypas 

turės būti ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo nurodytų pastatų ir statinių. Toks siūlymas pateiktas 
atsižvelgiant į analogišką taikomą praktiką, nurodytą Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (higienos normą galima rasti čia). 

Su projektu galima susipažinti ir teikti išvadas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 
informacinėje sistemoje (TAIS). 

Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos renka moksliniais įrodymais paremtus 

aktualius duomenis apie amoniako poveikį visuomenės sveikatai, informaciją apie visuomenės sveikatos 
organizacijų rekomenduojamas saugias amoniako koncentracijas gyvenamosios aplinkos ore, kitų šalių 

nustatytas ribines vertes ir taikomą praktiką. Gavus minėtą informaciją bus galima spręsti dėl amoniako 

ribinių verčių tikslinimo. 

______ 

 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės 

aplinkos oro užterštumo vertės pakeitimų projektas ir Projektą lydinty dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-II-8-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tikslinamas-nacionaliniu-oro-uzterstumo-normu-taikymo-reglamentavimas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.382857/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99add940ed4011ec8a3a9ec3b65fdf23?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=46f9579e-2616-47e6-b45d-33b7924424d5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99add940ed4011ec8a3a9ec3b65fdf23?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=46f9579e-2616-47e6-b45d-33b7924424d5
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tikslinamas-nacionaliniu-oro-uzterstumo-normu-taikymo-reglamentavimas
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IS-956/681-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2022-06-21 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn, tn,  

 

 
 

 
Paskutinis taškas 2022-06-21 

 

Vėliausio 2022-06-21 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 34 720 27.25 +19.27 % 64 820 25.92 33.24 10 290 

M07-2022  Smulkinta mediena 25 480 23.38 -2.65 % 63 840 25.50 32.46 19 320 

M08-2022  Smulkinta mediena 1 400 24.00 +4.17 % 79 520 25.45 34.40 13 440 

Q03-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 59 850 25.69 35.00 23 100 

Q04-2022  Smulkinta mediena 7 700 33.45 +3.53 % 241 780 29.96 37.88 77 000 

WIN-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 440 160 29.67 43.30 50 400 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 790 76.99 +35.71 % 280 63.33 121.50 180 

M07-2022  Medienos granulės 0 - 0.00 % 720 46.00 105.00 720 

WIN-2022  Medienos granulės 1 440 95.10 +45.53 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

https://www.baltpool.eu/
https://e.baltpool.eu/biomass/?ti=1954417&oldti=2756576


 

54 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
0 - 0.00 % 350 15.00 15.00 350 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 28 770 29.15 +22.81 % 26 880 26.63 0.00 0 

M07-2022  Smulkinta mediena 19 040 26.74 +12.57 % 0 0.00 0.00 0 

M08-2022  Smulkinta mediena 4 200 24.20 +0.83 % 40 880 25.95 0.00 0 

Q03-2022  Smulkinta mediena 5 250 38.00 +44.74 % 0 0.00 0.00 0 

Q04-2022  Smulkinta mediena 30 800 37.85 +11.62 % 190 190 31.53 0.00 0 

WIN-2022  Smulkinta mediena 8 400 37.80 0.00 % 314 160 30.78 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 250 88.47 +11.46 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
350 15.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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Konkretų mėnesį patiekto biokuro vidutinė svertinė kaina. Kaina pateikiama Eur/MWh be 

PVM  
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 Baltpool 2022-06-22 pranešimas.  

TN: tn  

 

AUKCIONŲ ILGALAIKĖMS IR PUSMETINĖMS SUTARTIMS SUDARYTI 

ORGANIZAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS PAKEITIMAI 

 

 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2022-06-15 priėmus Prekybos valstybiniuose miškuose 

pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo pakeitimus, pasikeitė 

aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti organizavimo ir administravimo tvarka ir 

dalyvavimo šiuose aukcionuose sąlygos. Elektroninės žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo 

liekanų pardavimo sistemos (toliau – EMPS) administratorius pateikia svarbiausių įsigaliojusių 

pakeitimų santrauką. 

1. Panaikinta teisė pirkėjui pagrindiniame (pirminiame) aukcione ilgalaikėms ar 

pusmetinėms sutartims sudaryti siūlyti iki 20 proc. mažesnę nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina. 

Pakartotiniame aukcione teisė siūlyti 20 proc. mažesnę kainą išlieka. 

2. Iki 10 darbo dienų trumpinami aukcionų paskelbimo, pradžios ir pabaigos laiko, 

pranešimo apie numatomą parduoti medieną terminai. 

3. Nustatant aukcioną pusmetinėms (netaikoma ilgalaikėms ir trumpalaikėms) sutartims 

sudaryti laimėjusių pirkėjų sąrašą, pirkėjams taikomas maksimalus galimas pirkti žaliavinės 

medienos kiekio limitas (toliau – Limitas), t. y.: 

a. Limitas pirkėjui rodomas EMPS užsiregistravus į pusmetinį aukcioną; 

b. Limitas neapriboja galimybės teikti pasiūlymus aukcione, t. y. nors pirkėjui 

nustatytas 1000 ktm limitas, jis gali teikti pasiūlymą pirkti 5000 ktm žaliavinės 

medienos, tačiau laimėti aukcione jis galės tik 1000 ktm. 

c. Limitas yra taikomas tik žaliavinei medienai (tame tarpe ir malkinei), bet ne kirtimo 

liekanoms (KA, KAD ir KAK); 

d. Limitas apskaičiuojamas kaip vidutinis praėjusių 4 kalendorinių pusmečių pirkėjui 

pagal pusmetines sutartis faktiškai perduotas žaliavinės medienos kiekis, padidintas 

10 proc. 

e. Visais atvejais pirkėjui yra suteikiamas ne mažesnis kaip 1000 ktm Limitas. 

f. Limitas yra netaikomas vykdant pakartotinius aukcionus. 

4. Limitas gali būti padidintas, jeigu pirkėjas nuosavybės teise ne vėliau kaip prieš 24 mėn. 

įsigijo žaliavinės medienos perdirbimo įrenginių, leidžiančių jam perdirbti papildomą žaliavinės 

medienos kiekį arba pradėti perdirbti žaliavinę medieną. Prognozuojamas papildomai perdirbti 

žaliavinės medienos kiekis nustatomas pagal pirkėjo vadovo patvirtintą informaciją, kuri turi būti 

papildomai patvirtinta nepriklausomo finansų srities auditoriaus. Auditoriaus patvirtinimas 

rengiamas pagal EMPS administratoriaus parengtą užduotį nepriklausomiems auditoriams atlikti 

sutartas procedūras: 

https://www.baltpool.eu/informuojame-apie-aukciono-datos-pasikeitimus-2-2-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pusmetiniu_medienos_aukcionu_tvarkos_pakeitimai&utm_term=2022-06-22
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28b8bc70ed4311eca1d4e3c2a811665d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28b8bc70ed4311eca1d4e3c2a811665d
https://www.baltpool.eu/wp-content/uploads/2022/06/uzduotis-auditoriams-atlikti-sutartas-proceduras-2022-06-17.pdf
https://www.baltpool.eu/wp-content/uploads/2022/06/uzduotis-auditoriams-atlikti-sutartas-proceduras-2022-06-17.pdf
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a. Tik jeigu dėl šių įrenginių buvo pradėta perdirbti papildomas žaliavinės medienos 

kiekis, t. y. privaloma įvertinti iki įrenginio įvedimo į eksploataciją ir po to įsigytą 

žaliavinės medienos kiekį; 

b. Siekis yra išsiaiškinti ar šiais įrenginiais faktiškai buvo/bus perdirbama žaliavinė 

mediena. Jeigu įrenginys buvo įsigytas, tačiau žaliavinė mediena nebuvo perkama, o 

įrenginys nenaudojamas, papildomas Limitas nebus suteikiamas; 

c. Pasikeitus pateiktai informacijai, EMPS administratorius reikalaus pakartotinai 

pateikti atnaujintą ir auditoriaus patvirtintą informaciją, pvz. jeigu pirkėjas pateiks 

informaciją apie įrenginį, nuo kurio įvedimo į eksploataciją praėjo mažiau kaip 3 

mėn., prieš 2023 m. I pusmečio aukcioną, EMPS administratorius prašys atnaujinti 

pateiktą informaciją. 

5. Pasibaigus aukcionui, EMPS automatiškai sudarys visų aukciono metu pateiktų 

pasiūlymų eilę pagal procentinį pirkėjo pasiūlytos kainos ir pardavėjo pradinės kainos skirtumą 

mažėjimo tvarka, t. y. pirkėjai turėtų įvertinti jiems suteiktą Limitą ir didžiausią kainos skirtumą 

teikti tai žaliavinei medienai, kurią labiausiai nori įsigyti. 

Pvz., Pirkėjui yra suteiktas 1500 ktm Limitas. Pirkėjas teikia pirkimo pasiūlymus: Druskininkų 

regioniniame padalinyje 1100 ktm Tarraščiai–Lapuočiai už 74 Eur/ktm (pradinė kaina 73,50 

Eur/ktm), Anykščių regioniniame padalinyje 1200 ktm Malkos III už 45 Eur/ktm (pradinė kaina 

38,50 Eur/ktm) ir Biržų regioniniame padalinyje 570 ktm Malkos II už 45 Eur/ktm (pradinė kaina 

39 Eur/ktm). Nors visuose aukcionuose pirkėjas pateikė aukščiausios kainos pasiūlymus, tačiau 

pirmiausia Limitas bus panaudotas Anykščio regioniniame padalinyje įsigyjant 1200 ktm Malkos 

III, nes pasiūlytas kainos ir pradinės kainos skirtumas yra didžiausias (skirtumas – 16,88 %), po to 

Limitas būtų naudojamas įsigyjant Biržų regioniniame padalinyje 300 ktm Malkos II (skirtumas – 

15,38 %), o daugiau sutarčių pirkėjas negalėtų sudaryti dėl suteikto Limito dydžio. 

_______ 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. 

NUTARIMO NR. 972 „DĖL PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA 

ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. birželio 15 d. Nr. 623 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo 

liekanomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. 

nutarimu Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško 

kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„4.2. 2 kartus per metus pusmetinėms sutartims (6 mėnesių) sudaryti. Pardavėjas parduoda ne 

mažiau kaip 30 procentų per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir 

miško kirtimo liekanų kiekio, skaičiuojamo kartu su pusmečio pradžiai turimais pagamintos 

žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų (toliau – Mediena) likučiais. Ši nuostata gali būti 

netaikoma, kai, iš per kalendorinius metus planuojamo pagaminti kiekvieno sortimento ir miško 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28b8bc70ed4311eca1d4e3c2a811665d
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kirtimo liekanų kiekio atėmus įsipareigojimus pagal iki pusmetinio aukciono sudarytas ilgalaikes 

sutartis, likęs kiekis pusmetinėms sutartims sudaryti yra mažesnis kaip 30 procentų;“. 

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. EMPS administratorius, raštu suderinęs su pardavėju, nustato aukcionų ilgalaikėms ir 

pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios ir pabaigos laiką ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios EMPS interneto svetainėje 

paskelbia tikslų šių aukcionų pradžios ir pabaigos laiką.“ 

3. Pakeisti 7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„7.1. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti 

pradžios, visiems pardavėjams nustato tą patį šio aukciono pradžios ir pabaigos laiką ir jį paskelbia 

EMPS interneto svetainėje;“. 

4. Pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„7.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti 

pradžios, visiems pardavėjams nustato tą patį šio aukciono pradžios ir pabaigos laiką ir jį paskelbia 

EMPS interneto svetainėje;“. 

5. Pakeisti 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„13. EMPS administratoriui paskelbus aukciono pradžios ir pabaigos laiką, pardavėjas ne 

vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono pradžios EMPS interneto svetainėje paskelbia 

pranešimą apie numatomą parduoti Medieną. Šiame pranešime pardavėjas nurodo:“. 

6. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

“17.2. siūlomą kainą eurais (be pridėtinės vertės mokesčio) už 1 ktm ketinamos įsigyti 

Medienos. Pakartotiniame aukcione ilgalaikėms ar pusmetinėms sutartims sudaryti pirkėjas turi 

teisę siūlyti iki 20 procentų mažesnę nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina.“ 

7. Papildyti 181 punktu: 

„181. Aukciono rezultatai nustatomi tokia tvarka: 

181.1. pasibaigus aukcionui, EMPS automatiškai sudaroma visų aukciono metu pateiktų 

pasiūlymų eilė pagal procentinį pirkėjo pasiūlytos kainos ir pardavėjo pradinės kainos skirtumą 

mažėjimo tvarka. Jeigu dviejų pasiūlymų procentinis kainų skirtumas yra vienodas, pirmenybė 

nustatoma vadovaujantis Tvarkos aprašo 42 punktu. Aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis 

įgijusių pirkėjų sąrašas automatiškai sudaromas pagal sudarytą pasiūlymų eilę atsižvelgiant į 181.2 

ir 181.3 papunkčių nuostatas; 

181.2. nustatant žaliavinės medienos aukcioną pusmetinėms sutartims sudaryti laimėjusių ir 

teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąrašą, pirkėjams taikomas maksimalus galimas pirkti 

žaliavinės medienos kiekio limitas. Jis nustatomas kaip vidutinis per kalendorinį pusmetį pardavėjo 

konkrečiam pirkėjui pagal pusmetines sutartis perduotas žaliavinės medienos kiekis, padidintas 10 

procentų, skaičiuojant pagal Tvarkos aprašo 7.6 papunktį paskelbtus duomenis už paskutinius 4 

kalendorinius pusmečius iki aukciono vykdymo kalendorinio pusmečio pradžios, tačiau bet kuriuo 

atveju ne mažesnis kaip 1000 ktm. Pirkėjams, kuriems paskutinius 4 kalendorinius pusmečius iki 

aukciono vykdymo kalendorinio pusmečio pradžios nebuvo perduota žaliavinė mediena pagal 

pusmetines sutartis, taip pat taikomas maksimalus galimas pirkti žaliavinės medienos kiekio limitas 

– 1000 ktm. Maksimalus galimas pirkti žaliavinės medienos kiekis netaikomas vykdant 

pakartotinius žaliavinės medienos aukcionus pusmetinėms sutartims sudaryti; 

181.3. jeigu pirkėjas nuosavybės teise įsigijo žaliavinės medienos perdirbimo įrenginių, 

leidžiančių jam perdirbti papildomą žaliavinės medienos kiekį arba pradėti perdirbti žaliavinę 

medieną, pirmus 24 mėnesius nuo tokių įrenginių įrengimo dienos, nustatant jam taikomą 

maksimalų galimą pirkti žaliavinės medienos kiekį pagal Tvarkos aprašo 181.2 papunktį, yra 

atsižvelgiama į tokių įrenginių per kalendorinį pusmetį prognozuojamą perdirbti žaliavinės 

medienos kiekį (t. y. prognozuojamas per kalendorinį pusmetį perdirbti žaliavinės medienos kiekis 

pridedamas prie pagal Tvarkos aprašo 181.2 papunktį nustatyto maksimalaus galimo pirkti 

žaliavinės medienos kiekio), kuris kiekvienais paskesniais metais atnaujinamas pagal informaciją, 

nurodytą Tvarkos aprašo 7.6 papunktyje. Prognozuojamas papildomai perdirbti žaliavinės medienos 

kiekis nustatomas pagal pirkėjo iki aukciono EMPS administratoriui pateiktą ir pirkėjo vadovo 
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patvirtintą informaciją apie įsigytais žaliavinės medienos perdirbimo įrenginiais prognozuojamą 

perdirbti žaliavinės medienos kiekį, ši informacija turi būti papildomai patvirtinta nepriklausomo 

finansų srities auditoriaus. Nepriklausomo finansų srities auditoriaus patvirtinimas rengiamas pagal 

EMPS administratoriaus parengtą ir EMPS administratoriaus interneto svetainėje paskelbtą užduotį 

nepriklausomiems auditoriams atlikti sutartas procedūras.“ 

8. Pakeisti 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„19. Aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąrašas paskelbiamas EMPS 

interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos dienos. Pardavėjas privalo 

raštu pranešti EMPS administratoriui apie pasirašytas ir nepasirašytas sutartis ne vėliau kaip per 1 

darbo dieną po termino sutartims pasirašyti pabaigos. EMPS administratorius aukciono dalyvių 

(pirkėjų) pradinį įnašą:“. 

9. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„21. Aukcioną laimėjęs pirkėjas ir pardavėjas per 10 darbo dienų po aukciono pabaigos 

privalo pasirašyti sutartį. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo 

informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose 

aukcionuose. Aukcioną laimėjusiam pirkėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas 

po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas raštu informuoja kitą pagal didžiausią pasiūlytą kainą 

aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esantį pageidaujamo kiekio 

negavusį ir teisę pasirašyti sutartį įgijusį pirkėją, kuris per 10 darbo dienų nuo informavimo privalo 

pasirašyti sutartį su pardavėju. Pagal didžiausią pasiūlytą kainą aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti 

sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esančiam pirkėjui nepasirašius sutarties, EMPS administratorius 1 

metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę 

dalyvauti visuose aukcionuose, o teisę pasirašyti sutartį įgyja vis kitas pagal didžiausią pasiūlytą 

kainą aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esantis pageidaujamo 

kiekio negavęs pirkėjas tol, kol pasirašoma sutartis. Jei nei vienas iš pirkėjų sutarties nepasirašo, 

organizuojamas pakartotinis aukcionas arba, jei pakartotinis aukcionas jau vykdytas, Mediena 

parduodama aukcione trumpalaikėms sutartims sudaryti. Pardavėjui per nustatytą terminą 

nepasirašius sutarties, pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas sumoka aukcioną 

laimėjusiam pirkėjui Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyto pradinio įnašo dydžio baudą.“ 

10. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„33. Aukcioną laimėjęs pirkėjas ir pardavėjas per 10 darbo dienų po aukciono privalo 

pasirašyti sutartį. Jeigu pirkėjas nepasirašo sutarties, EMPS administratorius 1 metams nuo 

informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose 

aukcionuose. Aukcioną laimėjusiam pirkėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, pardavėjas 

po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas raštu informuoja kitą pagal didžiausią pasiūlytą kainą 

aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esantį pageidaujamo kiekio 

negavusį ir teisę pasirašyti sutartį įgijusį pirkėją, kuris per 10 darbo dienų nuo informavimo privalo 

pasirašyti sutartį su pardavėju. Pagal didžiausią pasiūlytą kainą aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti 

sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esančiam pirkėjui nepasirašius sutarties, EMPS administratorius 1 

metams nuo informacijos apie nepasirašytą sutartį gavimo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę 

dalyvauti visuose aukcionuose, o teisę pasirašyti sutartį įgyja vis kitas pagal didžiausią pasiūlytą 

kainą aukcioną laimėjusių ir teisę sudaryti sutartis įgijusių pirkėjų sąraše esantis pageidaujamo 

kiekio negavęs pirkėjas tol, kol pasirašoma sutartis. Jei nei vienas iš pirkėjų sutarties nepasirašo, 

organizuojamas pakartotinis aukcionas. Pardavėjui per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, 

pardavėjas po šio termino pabaigos per 3 darbo dienas sumoka aukcioną laimėjusiam pirkėjui 

Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyto pradinio įnašo dydžio baudą.“ 

11. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„39. Parduodamos pagal ilgalaikes sutartis Medienos kainas pardavėjas privalo patikslinti per 

15 darbo dienų po įvykusio aukciono ar pakartotinio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti 

pagal Medienos kainas, nustatytas vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punkto nuostatomis. Apie 

patikslintas medienos kainas pardavėjas informuoja pirkėją raštu.“ 

12. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„41. Sudarant sutartis, skirtingų kokybės klasių ir (ar) stambumo klasių, parduotų kartu, 

sortimentų kainos nustatomos atitinkamo sortimento kiekvienos kokybės klasės ir (ar) stambumo 

klasės sortimento pradinę kainą didinant procentiniu dydžiu, kuriuo aukciono metu pakilo pradinė 

kaina.“ 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                  Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Aplinkos ministras                  Simonas Gentvilas  

_______ 
 

LRV nutarimais patvirtinto „PREKYBOS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE PAGAMINTA 

ŽALIAVINE MEDIENA IR MIŠKO KIRTIMO LIEKANOMIS TVARKOS APRAŠAS“ 

Suvestinė redakcija nuo 2022-06-17 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-III-1-1 priedas 2022-06-27.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a140710d69a11e7910a89ac20768b0f/asr
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V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

TN: tn  

 

DĖL  SUSIKLOSČIUSIOS SITUACIJOS 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), susipažinusi su Jūsų pateikta 

informacija ir atlikusi teisės aktų apžvalgą, nustatė: 

Šiuo metu teisinis reguliavimas dėl šilumos punkto nuosavybės aiškiai apibrėžtas Šilumos 

ūkio įstatymo 2 str. 44 p., kuriame nurodoma, kad šilumos punktas yra „prie šilumos įvado 

prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą 

transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir 

šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti 

tretiesiems asmenims“ (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).6 Tai reiškia, kad šilumos 

punktas, kuriuo gyventojams tiekiama šiluma ir (ar) karštas vanduo, negali būti parduotas 

(perleistas) su namu (daugiabučiu), kuriame jis sumontuotas nesusisijusiems ar susijusiems 

asmenims. Tai bendroji namo bendraturčių nuosavybė (atskirais atvejais šilumos punkto nuosavybė 

gali priklausyti šilumos tiekėjui ar trečiajam asmeniui7). Šis minimas teisinis šilumos punktų 

reguliavimas atsispindi ir kituose teisės aktuose, taisyklėse, teismų nutarimuose. Pavyzdžiui, 

Lietuvos energetikos ministro 2011m. birželio 17 d. priimtame įsakyme „Dėl šilumos tiekimo tinklų 

ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 191 ir 192 p. nurodyta, kad šilumos punktui 

skiriama atskira patalpa8. Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d. (toliau – CK) reglamentuojama, kad  butų 

ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso „bendro naudojimo 

patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–

techninė ir kitokia įranga“. To paties CK straipsnio 2 d. įstatymų leidėjas numato, kad „namo, buto 

ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės, numatytos šio 

straipsnio 1 dalyje“9. Papildomai pastebėtina, kad CK numato, jog namo, buto ar kito 

nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus 

naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto 

konkrečiomis dalimis, atsižvelgdami į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 

4.81 str. 1 d.). Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų 

bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų 

savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų 

savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems 

savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą (CK 4.85 str. 1 d.). 

 
6 IX-1565 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (lrs.lt) 
7 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 31 d. sprendimas https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/d142a89097ba11eb9fecb5ecd3bd711c  
8 1-160 Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo (lrs.lt) 
9 Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė. (infolex.lt) 

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“  

 

 2022-06-20 

 

 

Nr. 67 

Į 2022-06-07 Nr. SD-301 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_67_LSTA_rastas_IST_del-SP.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211524/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d142a89097ba11eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d142a89097ba11eb9fecb5ecd3bd711c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402279
https://www.infolex.lt/teise/DocumentSinglePart.aspx?AktoId=18140&StrNr=4.82
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Bendrosios dalinės nuosavybės naudojimo tvarka yra įgyvendinama bendraturčių sutarimu, 

o sprendimai dėl šių bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo  priimami 

bendraturčių sprendimu CK 4.85 str. nustatyta tvarka. Šių normų analizė, esamų faktinių aplinkybių 

kontekste, leidžia teigti, kad bendraturtis, kaip viena iš bendraturčių šalis, gali inicijuoti esamų 

šilumos punkto įrenginių, kurie yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų 

bendroji dalinė nuosavybė, perkėlimą į kitą bendraturčiams priklausančią vietą. Tokį sprendimą 

gali priimti ir įgyvendinti tik butų ir patalpų savininkai. Tačiau sprendimas dėl šilumos punkto 

rekonstrukcijos (šiuo atveju perkėlimo į kitą vietą) turi neprieštarauti LR energetikos ministro 2011 

m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 patvirtintų Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisyklių reikalavimams. 

Jei šilumos punktas nepriklauso pastato bendraturčiams ir tai apriboja jų teisę į priimamus 

sprendimus, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama Šilumos ūkio įstatymo 24 str. 2 dalyje 

nustatyta tvarka: 

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. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Šilumos tiekėjas niekaip negali įtakoti butų ir patalpų savininkų 

teisių ir teisėtų interesų į bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, naudojimą ir disponavimą, 

įskaitant ir šilumos punktus. Mūsų manymu, teisinis reguliavimas, neleidžia interpretuoti niekaip 

kitaip, kaip tik tai, kad turi būti sudarytos visos sąlygos šilumos punkto savininkui prieiti prie 

jam priklausančio šilumos punkto ir atlikti visus numatytus darbus, kurie būtini efektyviai 

(sklandžiai) veiklai užtikrinti. Iš Jūsų pateiktos informacijos, matyti, kad šilumos tiekėjui 

neleidžiama atlikti būtinas funkcijas ryšium su tuo, kad sudaromos dirbtinės kliūtys patekti į 

šilumos punkto patalpas. Neleidžiant patekti į šilumos punkto patalpą prižiūrėtojui ir (ar) punkto 

savininkui, kyla reali grėsmė, kad įrenginys gali sugesti, o jo gedimas gali nutraukti ar apriboti 

šilumos tiekimą į pastatą. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtas elgesys pagal Administracinių 

nusižengimų kodekso 518 str., vertintinas kaip savavaldžiavimas (Savavališkas tikros ar tariamos 

savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, 

nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams). Atsižvelgiant į privatinės 

teisės normas, nuosavybė į nekilnojamąjį turtą nėra absoliuti, todėl šiuo konkrečiu atveju galimai 

turėtų būti nustatytas servitutas teismo sprendimu (jeigu nėra taikaus būdo susitarti), taip užkertant 

kelią atskiriems bendraturčiams piktnaudžiauti savo teisėmis, varžant kitų teisėtus lūkesčius.  

Asociacija primena, kad ginčus tarp energetikos įmonių ir jų klientų ne teismo tvarka 

sprendžia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, o taip pat bet kuri šali gali kreiptis į teismą ir 

ginti savo galimai pažeistus interesus jame.  

 

 

Asociacijos prezidentas                                                             dr. Valdas Lukoševičius  
 
 

 

 

 
 

 

egidijus@lsta.lt. www.lsta.lt. tel. 8-689-54153  
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63 

 

IS-956/681-III-3 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 

 

AB „Klaipėdos energija“      Nr. 

   Į 2022-04-29 Nr. R-30E-51 

   Į 2022-06-09 Nr. R-30E-7210 

 

 

    

 DĖL ENERGETIKOS INOVACIJŲ    

  

AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. balandžio 29 d. raštu Nr. R-30E-51 

„Dėl energetikos inovacijų“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą 

(toliau – Taryba) pateikdama klausimą, ar Rašte išvardinti investicijų projektai „Absorbcinio 

siurblio įrengimas Klaipėdos RK“, „ORC technologijos pritaikymas Klaipėdos RK“, 

„Akumuliacinės talpos Klaipėdos RK įrengimas“, „Organinio Renkino ciklo (ORC) pagrindu 

veikiančio įrenginio įdiegimas Lypkių rajoninėje katilinėje“, vadovaujantis Asmenų prašymų leisti 

veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos 

bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2020 m. 

rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų 

aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), galėtų būti teikiami 

Tarybai su prašymu leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir Bendrovė galėtų 

pretenduoti į Tarybos teisės aktuose numatytas energetikos inovacijų skatinimo priemones. Raštu 

Bendrovė taip pat prašo Tarybos informuoti, ar po Inovacijų aprašo patvirtinimo Lietuvoje buvo 

išduota leidimų asmenims veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje. 

Atsakydama į Rašte pateiktą klausimą, Taryba pažymi, kad vadovaujantis Inovacijų aprašo 

1 punktu, Inovacijų aprašas skirtas nustatyti asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų 

aplinkoje vykdymo tvarką. Inovacijų apraše nenurodomi investicijų projektų informacijos teikimo 

Tarybai ribojimai, o nurodomi reikalavimai (reikalavimai pateikti Inovacijų aprašo III ir IV 

skyriuose) jau pateiktiems su prašymais leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

(prašymų forma pateikta Inovacijų aprašo 1 priede) investicijų projektams, siekiant nustatyti 

kuriems investicijų projektams Tarybos sprendimu gali būti išduoti leidimai veikti bandomojoje 

energetikos inovacijų aplinkoje ir, tuo pačiu, taikomos su tokiu leidimu susijusios skatinimo 

priemonės. Atsižvelgdama į tai, Taryba pažymi, kad Rašte minimi investicijų projektai gali būti 

teikiami Tarybai svarstyti dėl galimybės veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tačiau 

Taryba nuspręs, ar projektui gali būti suteiktas leidimas veikti bandomoje bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje, tik po to, kai išnagrinės visą Inovacijų aprašo 12, 13, 14 punktuose paminėtą 

Bendrovės pateiktą informaciją. Pažymėtina, kad visa Inovacijų aprašo 12, 13, 14 punktuose 

paminėta informacija Rašte nėra pateikta, todėl Taryba, remiantis Rašte pateikta informacija, negali 

priimti sprendimo dėl galimybės Rašte minimiems investicijų projektams veikti bandomojoje 

 
10 Bendrovė 2022 birželio 9 d. raštu Nr. R-30E-72 „Dėl negauto atsakymo į paklausimą“ pakartotinai 

kreipėsi dėl Rašte iškeltų klausimų. 
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energetikos inovacijų aplinkoje suteikimo ar nesuteikimo bei su tokiu leidimu susijusių skatinimo 

priemonių taikymo.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnyje pateiktu energetikos 

inovacijų apibrėžimu, energetikos inovacijos – nauji ar iš esmės patobulinti produktai, 

technologijos, verslo sprendimai, paslaugos, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdai, veiklos 

modeliai, kurie dėl naujų ar naujai pritaikytų technologijų arba dėl kitų priežasčių gali teigiamai 

veikti energetikos veiklą ir teikti naudą visuomenei. Inovacijų aprašo 9.4 papunktyje numatytas 

naujumo/esminio patobulinimo energetikos inovacijos tinkamumo kriterijus – turi būti išbandoma 

energetikos inovacija, kuri dar nėra laikoma įprastine verslo praktika ir nėra įprastai taikoma kitų 

šalių rinkose bei (ar) Lietuvoje, taip pat nėra naudojama pagal Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos tvirtinamuose Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytas 

priemones. Pažymėtina, kad, remiantis Tarybos turima informacija, gauta derinant ūkio subjektų į 

šilumos ūkį atliekamas investicijas, Bendrovės Rašte nurodyto pobūdžio investicijos jau yra 

suderintos Tarybos ir atliekamos Lietuvoje (AB „Kauno energija“ investicijos „Absorbcinių 

šilumos siurblių įrengimas Inkaro ir Šilko katilinėse“11, UAB „Trakų energija“ investicija „ORC 

jėgainės įrengimas UAB „Trakų energija“ Ryto g. 5, Lentvaris katilinėje“12, UAB „Raseinių 

šilumos tinklai“ investicija „Akumuliacinė talpa Blinstrubiškių katilinei“13). 

Atsižvelgiant į tai, Bendrovė prieš teikdama prašymą veikti bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje, turėtų įvertinti, ar Rašte minimos investicijos atitinka energetikos inovacijų 

apibrėžimą. 

Pažymėtina, kad viena iš energetikos inovacijų skatinimo priemonių yra mažesni 

reikalavimai energetikos inovacijų projektų derinimui su Taryba. Šie reikalavimai nurodyti Šilumos 

tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, 

paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-

93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 111, 112, 471 punktuose. Taip 

pat, atsižvelgiant į Inovacijų aprašo 8 punktą, bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

taikomos tokios priemonės, kaip ūkio subjekto konsultavimas, energetikos veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų išimčių taikymas ir kitos. Atkreiptinas dėmesys, kad 

Bendrovės Rašte minimos pirmos trys investicijos jau yra suderintos Tarybos 2020 m. balandžio 16 

d. nutarimu Nr. O3E-304 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2019−2021 metų investicijų“ ir 2021 m. 

spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-1334 „Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2017−2021 metų investicijų“. 

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika) 742 punktu, 

ūkio subjektui tiek bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje diegiant energetikos inovacijas, atitinkančias Inovacijų aprašo 9 punkte 

nurodytus energetikos inovacijų kriterijus, šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų 

perskaičiavimo metu įvertinama energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, 

finansuojamų per šilumos kainą, dalis, kuri per metus negali viršyti 0,5 proc. nuo praėjusių metų 

ūkio subjekto faktinių reguliuojamos veiklos pajamų (eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą 

finansavimą energetikos inovacijoms ir, vadovaujantis Metodikos 742 ir 761 punktais, apskaičiuotų 

papildomų šilumos kainos dedamųjų įtaką). Nustatoma papildoma šilumos kainos dedamoji 

energetikos inovacijoms, didinanti šilumos kainą, išdėstant sąnaudas 12 mėnesių laikotarpiui ir 

paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui. Ūkio subjektas prie su energetikos inovacijų 

 
11 Suderinta Tarybos 2022 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. O3E-179 „Dėl AB „Kauno energija“ 2021 metų investicijų“. 
12 Suderinta Tarybos 2020 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. O3E-936 „Dėl UAB „Trakų energija“ 2012, 2014, 2017, 2019–

2023 metų investicijų“. 
13 Suderinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. O3-33 „Dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. O3-828 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ 2013–2014 metų investicijų“ pakeitimo“. 
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plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) 

skolintų lėšų. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Metodikos 53.10 ir 65.52 papunkčių nuostatomis, 

ūkio subjektui įvykdžius energetikos inovacijas, kurios laikomos pasiteisinusiomis pagal Inovacijų 

aprašo 26 punkte nurodytas sąlygas, taikomas skatinimas – skiriamas papildomas 1 proc. investicijų 

grąžos, priimant, kad jis bus taikomas 5 metus, likutinei ilgalaikio turto vienetų vertės daliai, 

sukurtai įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš ūkio subjekto nuosavų ir (ar) 

skolintų lėšų. Vadovaujantis Aprašo 471 punktu, su energetikos inovacijų, atitinkančių Inovacijų 

apraše inovacijai nustatytus kriterijus, diegimu susijusio investicinio projekto, kuris pretenduoja į 

dalies investicinių išlaidų finansavimą iš papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos 

inovacijoms, tam kad pagrįsti poreikį dalį investicinių išlaidų finansuoti iš papildomos šilumos 

kainos dedamosios energetikos inovacijoms, finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) be iš 

papildomos šilumos kainos dedamosios energetikos inovacijoms finansuotos investicinių išlaidų 

dalies turi būti neigiama, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – mažesnė, nei šilumos įmonei 

nustatyta kapitalo grąžos norma. Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės Rašte minimos pirmos trys 

investicijos, kurios jau yra suderintos su Taryba, neatitinka minėto reikalavimo ir papildoma 

šilumos kainos dedamoji minėtoms investicijoms nebūtų skiriama. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 

Bendrovė prieš teikdama prašymą veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, turėtų 

įvertinti, ar Bendrovės Rašte minimos investicijos atitinka inovacijoms kriterijus ir ar joms 

reikalingos bandomojoje energetikos reguliavimo aplinkoje taikomos priemonės bei dalyvavimas 

bandomojoje energetikos reguliavimo aplinkoje su Rašte nurodytomis, Tarybos jau suderintomis, 

investicijomis būtų ekonomiškai naudingas. 

Atsakydama į Rašte pateiktą prašymą informuoti, ar Taryba jau yra išdavusi leidimų 

asmenims veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, Taryba pažymi, kad prašymų veikti 

bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje Taryba dar nėra gavusi. 

 

 

 

Tarybos narys     Matas Taparauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Bernotas, tel. (8 5) 250 6184, el. p. mindaugas.bernotas@vert.lt 

S. Grinienė, tel. (8 5) 216 3732, el. p. sandra.griniene@vert.lt 
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IS-956/681-III-4 priedas 
 

UAB Šilutės šilumos tinklai paklausimas dėl šilumos paskirstymo metodo nurodymo šilumos 

pirkimo-pardavimo sutartyse praktikos. 

 
From: vac@silutesst.lt <vac@silutesst.lt>  
Sent: Monday, June 20, 2022 10:48 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Ats.: INFO_LŠTA pirmadienio webinaras_AXIS Tech_Biokuro pakurų pritaikymas deginti žemesnės 

kokybės SM3D ir SM3 kurą 

 

Laba diena, 

Ar galėtų asociacijos juristai pakomentuoti ar privalu sudarant šilumos pirkimo ir pardavimo 

sutartį įtraukti sp. sąlygą nurodant ir fiksuojant konkretų šilumos paskirstymo metodą pvz: 6, ar 4..., 

vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (2016 m. birželio 13 d. nutarimu 

Nr. O3-185). Ar pakaktų sutartyje nurodyti reglamentą šį, kurio vadovaujantis yra pasirenkamas 

šilumos paskirstymo metodas ir keičiantis situacijai, kai pagal reglamento reikalavimus keičiasi 

metodas, pavyzdžiui atsijungus nuo šilumos tiekimo vienam vartotojui iš 32 ar 60 butų namo 

vartotojų nereiktų visiems perrašinėti sutarčių dėl pasikeitusio paskirstymo metodo. Tai būtų 

klausimas ar sudarius sutartį dėl šilumos tiekimo ir nenurodžius konkretaus paskirstymo metodo, tik 

reglamentą, bus galima išieškant skolą iš vartotojo pateikti prie namo dokumentacijos saugomus 

protokolus dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo. Ir koks tas protokolas tūrėtų būti, jei reiktų 

pateikti teismui ar antstoliams išsiieškant skolą. 

 

Ačiū,  

 

Pagarbiai, 

Loreta Griciūnienė 

Vartotojų aptarnavimo centro vadovė 

UAB Šilutės šilumos tinklai 

tel. (8 441) 62148 

vac@silutesst.lt 

loreta.griciuniene@silutesst.lt  

Verslo g. 12, 99116, Šilutė 

A/s LT517300010002583218 

Bankas: "Swedbank", AB 

Įmonės kodas: 177217875 

PVM kodas: LT772178716  

 

 

 
 

mailto:vac@silutesst.lt
mailto:vac@silutesst.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:vac@silutesst.lt
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IS-956/681-III-5 priedas 
 

VERT 2022-06-20 pranešimas. Mokestis už karštą vandenį gali būti apskaičiuojamas 

skirtingai: tai priklauso nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Klaipėdos energija“ dėl įmonės geriamojo vandens pašildymo kainos taikymo bei mokėjimų už 

2022 m. sausio ir vasario mėn. eilutėje „vandens pašildymas“ apskaičiavimo. 

Vartotojas nurodė, jog AB „Klaipėdos energija“, apskaičiuodama mokėjimus,  netaiko 

įmonės nustatytos karšto vandens kainos. Vartotojo manymu, karšto vandens paruošimo mokestis 

2022 m. sausio ir vasario mėnesiais apskaičiuotas galimai netinkamai, nes yra nepagrįstai didelis. 

Vartotojas prašė VERT įpareigoti AB „Klaipėdos energija“, apskaičiuojant mokėtiną sumą už 

karšto vandens pašildymą, taikyti karšto vandens kaip galutinio produkto kainą. 

Vartotojai daugiabučiuose namuose gali pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba 

karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas 

karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos 

prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą 

ar kitą energiją iš tiekėjų.  Galimi trys alternatyvūs apsirūpinimo karštu vandeniu būdai: (1 būdas) 

centralizuotai paruošto karšto vandens kaip kompleksinio produkto pirkimas iš karšto vandens 

tiekėjo, arba (2 būdas) atskiras šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas – iš geriamojo vandens tiekėjo, arba (3 

būdas) individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje (bute), naudojant kitus energijos 

šaltinius. Tais atvejais, kai daugiabučių namų karšto vandens vartotojai karšto vandens neruošia 

individualiai, o apsirūpina juo centralizuotai, yra galimi du apsirūpinimo karštu vandeniu būdai – su 

karšto vandens tiekėjo dalyvavimu (1 būdas) ir be jo (2 būdas). 

VERT nustatė, kad, vartotojo pastato, kuriame yra jo butas, vartotojai yra pasirinkę 2 karštu 

vandeniu apsirūpinimo būdą. Tai reiškia, kad pastato vartotojai už kiekvieną produktą, skirtą 

karštam vandeniui ruošti atsiskaito atskirai: už geriamąjį vandenį atsiskaito su geriamojo vandens 

tiekėju, o už šilumą karštam vandeniui ruošti – su AB „Klaipėdos energija“. 

Taigi įmonė butui teikia geriamojo vandens pašildymo paslaugą ir apskaičiuoja mokėjimus 

už suteiktą geriamojo vandens pašildymo paslaugą, atitinkamai butui, pagrįstai nėra taikoma karšto 

vandens kaip galutinio produkto kaina, o mokėtina suma už geriamojo vandens pašildymo paslaugą, 

yra lygi taikomų šilumos kainos bei šilumos kiekio, sunaudoto geriamojo vandens pašildymui, 

sandaugai. 

VERT nustatė, kad 2022 m. sausio bei vasario mėn. sąskaitų eilutėse „vandens pašildymas“ 

buvo taikomos galiojusios ir  nustatyta tvarka patvirtintos šilumos kainos, o šilumos kiekis 

geriamojo vandens pašildymui, nustatytas šilumos paskirstymo metode,  nustatyta tvarka.   

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimai apskaičiuojant mokėjimus taikyti karšto vandens 

kaip galutinio  produkto kainą yra  nepagrįsti, kadangi  pastato vartotojai yra pasirinkę 2 karštu 

vandeniu apsirūpinimo būdą, o įmonė sausio mėn. sąskaitoje ir vasario mėn. sąskaitoje už butui 

suteiktas paslaugas mokėtinos sumos grafoje „vandens pašildymas“ taikė tinkamas šilumos kainas 

bei tinkamai apskaičiuotą šilumos kiekį karštam vandeniui paruošti. 

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 
_______ 

 

VERT 2022-06-23 pranešimas. Ekonomikos komitetas pritarė VERT 2021 m. veiklos 

ataskaitai  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-20/mokestis-uz-karsta-vandeni-gali-buti-apskaiciuojamas-skirtingai-tai-priklauso-nuo-apsirupinimo-karstu-vandeniu-budo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-23/ekonomikos-komitetas-pritare-vert-2021-m-veiklos-ataskaitai.aspx
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Ekonomikos komitetas vienbalsiai pritarė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(VERT) 2021 m. veiklos ataskaitai ir tikisi tolesnio abipusio bendradarbiavimo, sprendžiant 

aktualius vartotojams klausimus, ypač šiuo metu dinamiškai rinkose keičiantis situacijai. 

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius padėkojo VERT už vartotojų gynimą, 

perspėjimą, kur galimai gali būti pažeisti jų interesai. „Ši prevencija praktijoje labai puiki priemonė. 

Gerbtinas pavyzdys, kai VERT ieško sprendimų, kaip Lietuvos vartotojus aprūpinti pačiomis 

pigiausiomis energijos žaliavomis, visais galimais būdais bendradarbiaujant su Europos sąjungos 

šalimis. Ekonomikos komitetas pritaria VERT veiklai ir linki sėkmės, mes šiandien matom 

rezultatą. Tačiau kartu noriu pabrėžti, kad tikintis turėti šiame svarbiame sektoriuje įžvalgas, būtina 

pasitelkti kvalifikuotus ekspertus su atitinkamu atlygiu. Padėkokim, kolegos, VERT pirmininkui ir 

visai komandai už produktyvų darbą. Ekonomikos komitetas visada laukia VERT su naujomis 

idėjomis. Sėkmės!“ – sako K. Starkevičius. 

Pasak VERT pirmininko Renato Pociaus, VERT 2021 m. vartotojams sutaupė 88 mln. Eur.: 

„Tai nuoseklaus ekspertinio darbo rezultatas, kurį pajus kiekvienas energijos vartotojas. Vienas 

euras skirtas VERT finansavimui “atneša“ 12 kartų didesnę naudą Lietuvos vartotojams. 

Apžvelgiant techninės priežiūros rezultatus, VERT atliko daugiau nei 6 tūkst. patikrinimų, kas 

trečiu atveju nustatyti pažeidimai. Paminėsiu ir svarbius, VERT vykdomus projektus. 

Liberalizacija: sukurta skaičiuoklė, kas leidžia vartotojui lengviau priimti sprendimą, pasirenkant 

nepriklausomą tiekėją. Aplankytos daugiau nei 50 savivaldybių gyvai bendraujant su gyventojams 

ir atsakant į jiems rūpimus klausimus. VERT prioritetas skaitmenizacija. LRAIC modelio 

atnaujinimas, leido ilguoju laikotarpiu optimizuoti elektros tinklo kaštus.“ 

Svarbūs metai, pasak R. Pociaus, buvo sprendžiant tarptautinius klausimus: prekyba elektros 

energija su trečiosiomis šalimis, elektros tinklų sinchronizacija su kontinenetine Europa, GIPL 

jungties išnaudojimo klausimai ir kt.  

„Kas laukia VERT? Plečiasi VERT funkcijos, reguliuosim atliekų tvarkymo sektorių, 

įsibėgėja Alternatyvių degalų įstatymo įgyvendinimas. Laukia ir Švarios energijos paketas, Jūrinio 

vėjo aukcionai jau sudėlioti pagal grafiką, dujų sektoriuje būtina mažinti barjerus bendrai rinkai. 

Galiu tik pasidžiaugti, kad VERT yra išklausomas Ekonomikos komitete, diskusijų metu randami 

geriausi sprendimai,“ – sako VERT pirmininkas. 

VERT pagal Energetikos įstatymą iki kiekvienų metų gegužės 1 d. teikia veiklos ataskaitą 

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei. 
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IS-956/681-III-6 priedas 
 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA 
 

Biudžetinė įstaiga   Gedimino pr. 53,  01109 Vilnius   Tel. (8 5)  239 6060   Faks. (8 5)  239 6289   El. p. priim@lrs.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre  Kodas 188605295 

  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Institucijoms ir įstaigoms pagal sąrašą   2022-06-20     Nr. S-2022-2846 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ REGISTRUI TEIKIAMŲ SKELBTI TEISĖS AKTŲ  

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad paskutinėmis birželio mėnesio dienomis Teisės aktų 

registrui pateikiamų skelbti teisės aktų skaičius padidėja 2–3 kartus. 

Prašytume Jūsų pagal galimybes užtikrinti, kad teisės aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų 

registre privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą ar kitus teisės aktus, 

būtų kuo skubiau pateikiami Teisės aktų registrui. Be to, prašytume prioriteto tvarka Teisės aktų 

registrui pateikti 2022 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius teisės aktus. 

 

 

 

Seimo kancleris    Modestas Gelbūda 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A. Trapinskienė, tel. (8 5)  239 6120, el. p. ausrine.trapinskiene@lrs.lt 

V. Servetkienė, tel. (8 5)  239 6332, el. p. vaida.servetkiene@lrs.lt 

______ 

 

LRS kanceliarijos 2022-06-20 raštą Nr. S-2022-2846 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-956/681-III-6-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_LRS_RASTAS-istaigoms-pagal-sarasa-del-TAR.zip
mailto:priim@lrs.lt
mailto:ausrine.trapinskiene@lrs.lt
mailto:vaida.servetkiene@lrs.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_LRS_RASTAS-istaigoms-pagal-sarasa-del-TAR.zip
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IS-956/681-III-7 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) š. m. kovo 29 d. raštu Nr. 34 „Dėl 

apsirūpinimo kuru ir kitais ištekliais 2022-2023 m. šildymo sezonui“ kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybę ir kitas institucijas atkreipdama dėmesį, jog esant geopolitinės situacijos 

sukeltai energetinei krizei  kyla grėsmė apsirūpinimui energetiniais ištekliais ir stabiliam šilumos 

tiekimui ateinantį (2022-2023 m.) šildymo sezoną. Asociacija pateikė biokuro ir gamtinių dujų 

įsigijimo rizikas bei galimus šias rizikas švelninančius sprendimo būdus. Be to, pasiūlyta 

Vyriausybės iniciatyva sudaryti darbo grupę galimai energetikos krizei suvaldyti. Tam pritarė 2022-

04-14 raštu Nr. 4S- 327(1.25Mr) Viešųjų pirkimų tarnyba ir 2022-04-27 raštu Nr. R2-(ŠBK)-2536 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.  

 Lietuvos šilumos tiekimo įmonės, kurių veikla reguliuojama valstybės, reiškia 

susirūpinimą dėl potencialiai galimo kuro išteklių trūkumo artėjantį šildymo sezoną. Jeigu biokuro, 

kaip vietinio ištekliaus, fizinis neprieinamumas mažai tikėtinas (biokuro tiekėjai žada tik prastos 

kokybės biokuro prieinamumą ir tai tik už reikšmingai didesnę kainą nei iki šiol), tai gamtinių dujų 

deficitas, įvedus sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, visiškai realus. Pastarasis kuras kol kas 

neišvengiamas, ypač, jeigu būtų atšiauri žiema. Gamtinių dujų, kaip pikinio kuro, poreikis 

neprognozuojamas, iš anksto nusipirkti sudėtinga, o kai kurios įmonės viešuosiuose pirkimuose 

tiesiog negavo pasiūlymų.    

Pakartotinai kreipiamės su paklausimu, ar Vyriausybė neplanuoja imtis neordinarių 

priemonių dėl gamtinių dujų tiekimo, tame tarpe centralizuotam šildymui, užtikrinimo, ar šio kuro 

įsigijimas bus paliekamas tik rinkai ir su ja susijusioms rizikoms? Prašome nurodyti, ar valstybės 

valdomas gamtinių dujų tiekėjas „Ignitis“ ir  gamtinių dujų birža GET Baltic yra pasiruošę rinkos 

dalyviams pasiūlyti ir parduoti gamtines dujas įvairiais kiekiais pagal jų poreikį. Jei yra rizikų dėl 

dujų pasiūlos ar kainos, prašome informuoti, kokius veiksmus turėtų atlikti reguliuojami šilumos 

tiekėjai, kurių kuro struktūrai yra būtinos gamtinės dujos. 

Pažymėtina, kad valstybė įsipareigoja aprūpinti energija buitinius dujų ir elektros 

vartotojus, taikydama visuomeninio ar garantinio tiekimo paslaugą, tačiau, nesant galimybės įsigyti 

reikiamų kiekių kuro, centralizuoto šildymo tiekėjai negalėtų užtikrinti pilnavertės paslaugos 

buitiniams šilumos vartotojams.    

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Viešųjų pirkimų tarnybai, 

Baltpool UAB, 

UAB GET Baltic 

 2022-06-08 Nr. 61 

Į  Nr.  
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Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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TN: tn  

 
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 

 

  2022-06-23   Nr. 4S-572(1.25Mr) 

 Į 2022-06-08  Nr. 61 

 

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. birželio 8 d. raštu Nr. 61 „Dėl apsirūpinimo kuru ir kitais 

ištekliais 2022-2023 m. šildymo sezonui“ (toliau – Raštas) bei pagal kompetenciją teikia savo 

nuomonę. 

 Asociacija savo Rašte reiškia susirūpinimą dėl potencialiai galimo kuro išteklių trūkumo 

artėjantį šildymo sezoną, taip pat pastebi, kad gamtinių dujų deficitas, įvedus sankcijas Rusijai ir 

Baltarusijai, visiškai realus, atkreipia dėmesį, kad gamtinių dujų, kaip pikinio kuro, poreikis 

neprognozuojamas, iš anksto nusipirkti sudėtinga, o kai kurios įmonės viešuosiuose pirkimuose 

tiesiog negavo pasiūlymų.    

 Atsižvelgdama į Asociacijos rašte išdėstytą problematiką ir siekdama padėti rasti išeitį iš 

susidariusios sudėtingos situacijos, Tarnyba iniciavo susitikimą, kuriame dalyvavo Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, CPO.LT, 

Asociacijos bei energetikos įmonių atstovai. 

 Įvertinusi Rašte išdėstytą problematiką bei gaunamus klausimus iš pirkimo vykdytojų, 

susitikimo metu Tarnyba pateikė siūlymą dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar 

kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro taisyklės), 

papildymo nauja nuostata, leidžiančia energijos išteklių pirkimus atliekančiai energetikos įmonei, 

kuriai įstatymas arba kompetentinga institucija suteikia teisę verstis veikla energetikos srityje, kuro 

įsigyti per CPO.LT katalogą, kas pagreitintų kuro įsigijimo procedūrų vykdymą, kadangi pagal šiuo 

metu galiojančias Kuro taisyklių nuostatas pirkimas iš CPO. LT katalogo nenumatytas. 

 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 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220623_VPT-atsak_i-61_del-apsirupinimo-kuru.docx
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.
mailto:info@getbaltic.
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šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau –Taisyklės)14 144.1 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. 

  

  

  

 Direktorius      Darius Vedrickas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Jovita Lukaševičienė, tel. (8 5)  219 7059, el. p. jovita.lukaseviciene@vpt.lt 

 
14 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.206175/asr 
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 2022-06-22 

Į 2022-05-31 

Nr. R2-(ŠGK)-3693 

Nr. 58 

   

 

DĖL PATIKIMO APSIRŪPINIMO KURO IŠTEKLIAIS 

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) 2022 m. gegužės 31 d. raštą Nr. 58 „Dėl patikimo apsirūpinimo 

kuro ištekliais“ (toliau – Raštas), kuriuo Asociacija išreiškė susirūpinimą dėl artėjančio (2022–2023 

m.) šildymo sezono ir galimo energijos išteklių deficito ir prieinamumo. Asociacijos nuomone, 

tikėtina, kad iš anksto neįsigijus ar nesudarius kuro ilgalaikio tiekimo sutarčių kaip galima anksčiau 

iki šildymo sezono pradžios, rinkoje gali susiformuoti naujos rekordiškai aukštos kuro kainos, 

kurios dėl įvairių priežasčių gali labai svyruoti. Reguliuojamame šilumos tiekimo sektoriuje kuro 

išteklių pirkimas reglamentuojamas taip, kad, perkant kurą ne biržoje, visą riziką turi prisiimti 

šilumos tiekėjas, jeigu kuras būtų brangesnis negu vidutiniškai biržoje. Tai reiškia, kad kuro, įsigyto 

ne biržoje sąnaudos gali būti neįskaičiuotos į Tarybos reguliuojamas kainas. Šilumos tiekėjai, 

siekdami įsigyti kurą kaip galima anksčiau, kad užtikrintų patikimą šilumos tiekimą vartotojams, 

visada patiria rizikos faktorių, jog dalis sąnaudų bus nepripažintos, jei biržoje susiklosčiusi situacija 

lems mažesnę vidutinę biržos kainą, lyginant su kitais būdais įsigyjamo kuro kaina. Kadangi šalies 

Vyriausybė negali garantuoti, kad bet kuriuo metu gamtinės dujos ir biokuras bus rinkos dalyviams 

prieinamas, Asociacijos nuomone, šilumos tiekėjai šiuo metu turėtų įsigyti kurą nepatirdami 

nuostolių nepriklausomai, kokia biržos kaina ateityje susiformuos per kalendorinius metus. 

Įvertinusi tai, Asociacija prašo:  

1. Kaip galima greičiau apskaičiuoti ir viešai pateikti vidutinę biokuro biržos kainą ir 

vidutinę gamtinių dujų kainą (arba jų projekcijas), kurioms esant pigiau įsigytas biokuras ir 

gamtinės dujos ateinančiam šildymo sezonui būtų Tarybos pripažįstamos pagrįstomis sąnaudomis.  

2. Nesant galimybei artimiausiu metu rinkos dalyviams pateikti vidutines biokuro ir dujų 

biržos kainas, kuriomis būtų apribotos sąnaudos kuro, reikalingo 2022–2023 m. šildymo sezonui, 

įsigimimas ne biržoje, Asociacija prašo pritaikyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 20 dalies nuostatų išimtį ir visų sąnaudų, patirtų įsigyjant biokurą 

ir / ar gamtines dujas ne biržoje (įskaitant žaliavos, transportavimo, saugojimo, rezervavimo, 

draudimo ir t.t.), neriboti vidutine biržos ar kitokia kaina, nes bet kuriuo atveju šie ištekliai perkami 

pagal viešųjų pirkimų reikalavimus ir Vyriausybės nustatytą tvarką. 

Atsakydama į pirmąjį Asociacijos klausimą, Taryba pažymi, kad vidutinę metinę biokuro 

kainą Taryba nustato vadovaudamasi Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše, 

patvirtintame Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, t. y. vidutinė metinė 2022 m. 

biokuro kaina bus nustatoma remiantis faktiniais 2022 m. pirkto biokuro duomenimis. Atitinkamai 

vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą Taryba nustato vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, t. y. vidutinė metinė 2022 m. gamtinių dujų biržos kaina bus 

nustatoma remiantis faktiniais 2022 m. biržoje pirktų gamtinių dujų duomenimis. Kadangi faktinius 

pirkto biokuro ir gamtinių dujų duomenis Taryba turės tik 2023 m. sausio mėnesį, šiuo metu, 

remdamasi faktiniais pirkto kuro duomenimis, Taryba gali nurodyti tik apytiksles kainų ribas. 
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Remiantis energetikos įmonių pateiktais duomenimis apie 2022 m. sausio – gegužės mėn. 

laikotarpiu pirkto kuro kainas, medienos kilmės biokuro (vidutinė biokuro rūšių, kuriomis 

neprekiaujama energijos išteklių biržoje) mėnesio kaina svyruoja nuo 8,00 Eur/MWh iki 11,86 

Eur/MWh, vidutinė mėnesio malkinės medienos kaina svyruoja nuo 17,64 Eur/MWh iki 35,40 

Eur/MWh, vidutinė mėnesio medienos granulių kaina svyruoja nuo 41,16 Eur/MWh iki 55,51 

Eur/MWh, vidutinė mėnesio medienos kilmės biokuro (vidutinė energijos išteklių biržos) kaina 

svyruoja nuo 21,21 Eur/MWh iki 24,58 Eur/MWh, vidutinė mėnesio gamtinių dujų biržos kaina 

svyruoja nuo 83,13 Eur/MWh iki 111,53 Eur/MWh. Taryba atkreipia dėmesį, kad esant nestabiliai 

situacijai rinkoje, faktinės vidutinės kuro kainos gali ženkliai skirtis nuo šiame rašte nurodytų kainų 

ribų. 

Atsakydama į antrąjį Asociacijos klausimą, Taryba primena, kad kuro, sąnaudų įtraukimo į 

šilumos kainą reglamentavimas numatytas Įstatyme. Įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad 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. Vadovaudamasi Įstatymo 32 

straipsnio 3 dalyje numatyta nuostata, tais atvejais, kai biokuras (kuriuo prekiaujama biržoje) ir (ar) 

gamtinės dujos, bus įsigyti ne biržoje, tačiau nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų įpareigojimų15, kuro įsigijimo sąnaudos nebus ribojamos. Išvardintos sąlygos taip pat 

taikomos ir įsigyjant biokurą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos.  

Įstatymo 32 straipsnio 20 dalyje numatyta, kad kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto 

vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis 

sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos 

išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos 

arba vidutinės metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. 

Pažymėtina, kad Įstatyme nėra numatytų išimčių dėl kuro, perkamo ne biržoje, sąnaudų ribojimo 

netaikymo tais atvejais, kai situacija rinkoje nėra stabili ar gali būti energijos išteklių 

neprieinamumas.  

Taip pat, Tarybos vertinimu, Asociacijos teiginiai dėl susidariusios situacijos energijos 

išteklių rinkose galimai yra prieštaringi. Paaiškiname, kad esant neapibrėžtumui ir energijos išteklių 

trūkumui dar šiltuoju metų sezonu mažai tikėtina situacija, kai kainos žiemos mėnesiais, t. y. 

išaugus išteklių paklausai, ženkliai sumažėtų. Tarybos nuomone, situacija kai energijos išteklių 

kainos biržoje kristų nedidėjant pasiūlai yra įmanoma tik tuo atveju, jei sumažėtų energijos išteklių 

paklausa. Todėl, Taryba prašo Asociacijos pasidalinti turima informacija ar įžvalgomis dėl galimo 

energijos išteklių pasiūlos ir paklausos santykio, bei kaip šis santykis gali atsiliepti energijos 

išteklių kainoms. Taip pat, atsižvelgiant į Asociacijos teiginius, prašome pasidalinti įžvalgomis dėl 

energijos išteklių pasiūlos formavimosi ne energijos išteklių biržoje (išteklių, įsigyjamų dvišaliais 

kontraktais) galimybėmis, kuomet reikalinga pasiūla biržoje nesusiformuoja (pavyzdžiui 

informacija apie galimą tiekėjų susitarimą neprekiauti energijos ištekliais biržoje).  

 

Tarybos narys             Matas Taparauskas 

 
R. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. +370 612 38659 el. p. renata.bartasiute@vert.lt 

 
15Tais atvejais, kai pirktas biokuras ir gamtinės dujos atitiks ekonominio naudingumo ir nepakankamos pasiūlos 

sąlygas, numatytas Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai, 

gaminti pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl 

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų 

taisyklių patvirtinimo“ 21 ir 211 punktuose, kuro įsigijimo sąnaudos nebus ribojamos. 

mailto:renata.bartasiute@vert.lt
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Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijai 

V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius 

El. p.: info@lsta.lt  

 

  2022-05-27 Nr. (1.48Mr-43) 6V-625 

Į 2022-04-12 Nr. 41 

Kopija:  

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

DĖL GALIMAI NEVIENODŲ KONKURENCIJOS SĄLYGŲ ŠILUMOS GAMYBOS 

RINKOJE 

 

Dėkojame už Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje gautą Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – Asociacija) prašymą įvertinti teisės aktų atitiktį dėl galimai pažeisto sąžiningos 

konkurencijos principo, galimai sukuriant nevienodas konkurencijos sąlygas šilumos gamybos 

rinkoje, atsižvelgiant į š. m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) pataisas16, kurios galimai proteguoja nepriklausomus šilumos 

gamintojus (toliau – NŠG) ir pažeidžia centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) įmonių teises į 

teisėtą ir teisingą konkurencinę aplinką (toliau – Raštas). 

1. Asociacijos pastebėtos problemos, kurias sukuria ŠŪĮ pataisos 

Asociacijos teigimu, priimtas ŠŪĮ pakeitimas sukuria šias problemas šilumos gamybos 

rinkoje: 

a) sukuria dvigubus standartus, kai NŠG gali deginti bet kokios rūšies biokurą visus metus be 

apribojimų, tuo tarpu CŠT įmonė privalo pirkti reikšmingą dalį žemos kokybės biokuro, kurio 

kaina beveik nesiskiria, tačiau jo naudojimas susijęs su reikšmingomis papildomomis 

išlaidomis;  

b) sudaro nevienodas konkurencines sąlygas gaminant tą patį produktą, kadangi CŠT įmonės, 

įgyvendindamos naujas ŠŪĮ nuostatas, privalės keisti arba pertvarkyti katilines taip, kad jos 

technologiškai būtų pajėgios deginti prastesnės rūšies (SM3 kategorijos kurą), t. y. 

papildomai investuoti;  

c) nereguliuojamiems NŠG nėra taikomos pelno ribinės vertės, t. y., pelnas vartotojų sąskaita 

nėra ribojamas, todėl sudaroma galimybė piktnaudžiauti savo padėtimi, pavyzdžiui, perkeliant 

pelną ar specialiai formuojant kainodarą. 

Asociacija siūlo, kad ŠŪĮ nustatytas reikalavimas dėl privalomo šilumos tiekėjams 

30 procentų biokuro iš miško kirtimo atliekų naudojimo, turėtų būti taikomas bent jau visiems 

šilumos gamintojams, šilumą parduodantiems mėnesiniuose aukcionuose, kadangi visos šioje 

veikloje atsirandančios sąnaudos niekam neįskaičiuojamos į jokias reguliuojamas kainas. Tai yra, 

 
16 2022 m. kovo 24 d.  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas Nr. XIV-980, prieinamas: XIV-980 Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 strai... (lrs.lt). ŠŪĮ 30 straipsnio 13 dalies 9 

punkto nuostata numato, kad nuo š. m. birželio 1 d. šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 100 GWh šilumos 

per metus, turės užtikrinti, kad bendrame kuro balanse ne mažiau kaip 30 procentų sudarytų biokuras, kurio gamyboje 

kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos. Atitinkamai ŠŪĮ 32 straipsnio 3 dalis numato, kada sąnaudos už kurą 

yra įtraukiamos į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą, o kada jų įtraukimas yra ribojamas pagal <...>vidutinę biokuro 

biržos produkto kainą, kurio gamyboje, kaip žaliava, naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą.  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_KT_atsak_i-41-del-nevienodu-konkurenc_salygu.docx
mailto:info@lsta.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd1e8211ac0911ecaf79c2120caf5094
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd1e8211ac0911ecaf79c2120caf5094
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jos turi būti padengiamos iš aukcionuose uždirbamų pajamų. Tokiu būdu ŠŪĮ pataisa sukūrė 

nevienodas, akivaizdžiai diskriminacines sąlygas vienai iš šilumos gamintojų kategorijai – 

daugiausiai savivaldybių valdomiems CŠT tiekėjams. Asociacijos teigimu, tai – sąžiningos 

konkurencijos pažeidimas. 

 2. ŠŪĮ pakeitimas ir Konkurencijos tarybos kompetencija  

2022 m. kovo 24 d. priimto ŠŪĮ galutinis tekstas buvo patikslintas Lietuvos Respublikos 

Seime atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo nario Simono Gentvilo pateiktą pasiūlymą dėl 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo projekto XIVP-1164(2) (toliau – Pasiūlymas)17. Pasiūlyme pateikta 

naujų siūlomų ŠŪĮ nuostatų (t. y. 30 straipsnio 13 dalies 9 punkto ir 32 straipsnio 3 dalies) redakcija 

ir argumentai (paaiškinimai), kodėl tokius papildomus pakeitimus reikėtų svarstyti ir priimti. 

Atitinkamai Įstatymų leidėjas priėmė ŠŪĮ galutinį tekstą, įtraukęs ir Pasiūlyme nurodytas nuostatas. 

Paminėtina, kad Pasiūlymų rengėjas neteikė siūlomo numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

konkurencijai vertinimo, nors Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 41 straipsnyje numatyta 

tokia teisės aktų projektų rengėjų pareiga, kai rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas 

gali paveikti konkurenciją (Konkurencijos taryba tuo tikslu rekomenduoja naudotis Konkurencijos 

tarybos parengtomis „Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairėmis“ 18). 

Su siūlomomis ŠŪĮ pataisomis, pateiktomis nauju Pasiūlymu, nebuvo suteikta galimybė 

susipažinti ir pateikti pastabas visuomenei ir suinteresuotiems asmenims bei institucijoms. 

Atitinkamai ir Konkurencijos taryba savo nuomonės dėl Pasiūlymu teikiamų ŠŪĮ pataisų nėra 

teikusi, nors atsižvelgiat į Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 7 punktą pagal savo 

kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę, teikia Seimui ir Vyriausybei 

išvadas dėl šių aktų poveikio konkurencijai.  

Primintina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog, imantis ūkinės 

veiklos ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų: 1) ūkinės veiklos 

laisvė ribojama įstatymu; 2) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų 

asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat 

konstituciškai svarbius tikslus; 3) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 

4) yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo19. Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, 

jog šių reikalavimų privaloma laikytis net ir tais atvejais, kai diferencijuotas ūkinės veiklos teisinis 

reguliavimas siūlomas siekiant bendros tautos gerovės. 

Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis minėtais Konstitucinio Teismo išaiškinimais, 

Pasirinktinai išskyrus tam tikras ūkio subjektų grupes ir suteikus joms tam tikras privilegijas turi 

būti griežtai paisoma reikalavimo pagrįsti tokio reglamentavimo tikslingumą ir pasirinktų 

priemonių proporcingumą. Iš Asociacijos pateiktų duomenų ir kitos prieinamos informacijos apie 

Pasiūlymo pateikimą ir ŠŪĮ pataisų priėmimą yra pagrindo manyti, kad ŠŪĮ pataisomis buvo 

apribotos tam tikros kai kurių ūkio subjektų laisvės (pvz. laisvai pasirinkti, kokį biokurą pirkti 

rinkoje), tačiau neatlikus išsamaus rinkos tyrimo (ar išsamios ekspertizės) būtų sudėtinga pasakyti, 

ar įvesti ribojimai yra būtini siekiant apsaugoti visuomenės gerovę, ar nėra paneigiama teisių ir 

laisvių prigimtis bei ar nėra mažiau ribojančių priemonių. 

Atsižvelgdama į Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, Konkurencijos taryba neturi 

įgaliojimų tirti skirtingų konkurencijos sąlygų, kurių neįmanoma išvengti vykdant įstatymų 

reikalavimus. Nagrinėjamu atveju galimos skirtingos konkurencijos sąlygos yra nulemtos įstatymo, 

kuris negali būti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio tyrimo objektas. Įstatymų atitiktį 

konstituciniam sąžiningos konkurencijos principui turi įgaliojimus nagrinėti tik Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis Teismas. 

 
17 2022 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nario Simono Gentvilo pateiktas pasiūlymas dėl Šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto 

XIVP-1164(2) prieinamas: XIVP-1164(2) PASIŪLYMAS dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 

28, 29 straipsnių pakeitim... (lrs.lt) 
18 Prieiga per internetą: <http://www.kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf>. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas byloje Nr. 42/03. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9fc26f50a9b411ecaf79c2120caf5094?jfwid=-g2wmy076l
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9fc26f50a9b411ecaf79c2120caf5094?jfwid=-g2wmy076l
http://www.kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf
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 3. Dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 

Asociacijos nuomone, įstatymų leidėjas, papildydamas ŠŪĮ 30 straipsnio 13 dalį 9 punktu, 

imperatyviai nubrėžia veiklos gaires tik CŠT įmonėms, taip reikšmingai sumažina 

konkurencingumą prieš NŠG, o tai laikytina Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7  

straipsnio 1 dalies esminiu pažeidimu20. 

Primename, kad Konkurencijos taryba Konkurencijos įstatymo pažeidimus nustato tik 

atlikdama tyrimus. Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams, 

reikalaujantiems pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų tiriamų 

pažeidimų, Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga Konkurencijos 

tarybai pateikti rašytinį pareiškimą. Pareiškime turi būti nurodomos pareiškėjui žinomos 

konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės ir prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys 

dokumentai. Bendri reikalavimai, kokius duomenis ir dokumentus turi pateikti pareiškėjai, kad būtų 

pradėtas nagrinėti pareiškimas dėl Konkurencijos įstatymą pažeidžiančių veiksmų, yra 

detalizuojami Konkurencijos tarybos darbo reglamente, patvirtintame Konkurencijos tarybos 2018 

m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo 

reglamento patvirtinimo“ (toliau – Darbo reglamentas).  

Atkreipiame dėmesį, jog tik skundžiamų veiksmų faktinių aplinkybių pareiškime nurodymas 

savaime nenulemia būtinumo pradėti tyrimą. Tam, kad Konkurencijos taryba turėtų pagrindą 

svarstyti klausimą, ar pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, pareiškime turi 

būti nurodyti tokie konkretūs skundžiamo ūkio subjekto veiksmai ar sprendimai, pateikiami 

įrodymai, pagrindžiantys tų veiksmų atlikimą, kurie, atlikus preliminarią jų analizę, leistų nustatyti, 

jog skundžiamo ūkio subjekto veiksmai gali turėti įtakos Konkurencijos įstatymo saugomiems 

interesams. 

Nagrinėjamu atveju informacijos, nurodančios bei pagrindžiančios konkretaus ūkio subjekto 

dominavimo atitinkamoje rinkoje ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi veiksmus, Asociacija 

nepateikė. Jeigu Asociacija turėtų pagrįstų duomenų, jog dominuojantys rinkoje subjektai atlieka 

Konkurencijos įstatymo 7 straipsnyje nurodytus draudžiamus veiksmus, siūlome kreiptis, pateikiant 

tai patvirtinančius įrodymus nustatyta tvarka. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Asociacijos pateikto Rašto negalima laikyti atitinkančiu 

Konkurencijos įstatyme ir Darbo reglamente pareiškimui pradėti tyrimą keliamų reikalavimų. 

Jeigu turėtumėte klausimų dėl šiame rašte pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis 

žemiau nurodytais kontaktais. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos. 

 

Tarybos narė                                                                                          Medeina Augustinavičienė 

 

 

 

 
Daiva Stepanienė, tel. (+370) 646 65987, el. p. Daiva.Stepaniene@kt.gov.lt   

 
20 Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 1 punktas numato: 

„Draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar 

gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, 

įskaitant: 

1) tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą; <...>“.. 

mailto:Daiva.Stepaniene@kt.gov.lt
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TN: tn  
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJAI 

mantas@lsta.lt  

                     2022-06-20       Nr.E20-1060 

                     Į 2022-06-08 raštą 

 

DĖL KURO ĮSIGYJIMO GALIMYBĖS PER CPO 

 

2022 m. kovo 22 d.  AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) gavo Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) raštą, kuriame prašoma pateikti pirminę nuomonę dėl 

kuro įsigijimo galimybės per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO). 

Atsakydami į raštą, pažymime, kad šiuo metu pagal CPO kataloge pateiktas sąlygas ir esantį 

sutarties projektą – perkamos gamtinės dujos ir paslaugos, t. y. galima įsigyti gamtines dujas 

(įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą). Gamtines dujas, kaip produktą, turi pirkti tie 

energijos gamintojai, kurie suvartoja virš 50 GWh dujų per metus, tačiau yra prievolė ne mažiau 

kaip 50 proc. gamtinių dujų įsigyti dujų biržoje. (Vadovaujantis LR energijos išteklių rinkos 

įstatymo 23 str.: Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos 

ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 

50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne 

mažiau kaip 50 procentų reguliuojamajai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai 

reikalingo gamtinių dujų kiekio.) Perkantysis subjektas perka tik gamtines dujas, nes skirstymo ir 

perdavimo paslaugas teikia AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Amber Grid“, pagal su 

jomis sudarytas sutartis. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, teikiame pirminius siūlymus dėl gamtinių dujų 

įsigijimo per CPO:   

• Turi būti numatyta galimybė įsigyti gamtines dujas (kaip produktą), naudojamą 

energijos gamybai; 

• Turi būti numatytas lankstus dujų kiekių pirkimas (pagal Perkančiojo subjekto poreikį, 

pvz. minimalų dujų kiekį, suplanuotą šildymo sezonui, įsigyjant per visą sutarties 

galiojimo laikotarpį, neskaidant jo mėnesiais);  

• Turi būti numatyta galimybė padidinti bendrą preliminarų dujų poreikį (pvz. 20 proc.); 

• Turi būti numatyta galimybė Perkančiajam subjektui pasirinkti kelis dujų kainos 

skaičiavimo variantus (pvz.: priklausomą nuo TTF, nuo BGSI LT, ar fiksuotą kainą), 

o tiekėjui − pačiam pasirinkti kainodarą (iš Perkančiojo subjekto nurodytų variantų 

kiekio), teikiant pasiūlymą konkrečiam dujų pirkimui; 

• Turi būti numatyta galimybė pasirinkti – reikalinga ar ne, notifikavimo paslauga 

ACER agentūrai; 

• Turi būti numatyta galimybė patikslinti perkamą dujų kiekį einamai parai iki einamos 

paros sutartos valandos. 

 

Finansų direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių                      Edmundas Damanskis 

 

 

R.Klimaitienė 

mailto:mantas@lsta.lt
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TN: tn  

 

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580 

atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180 

PVM mokėtojo kodas LT453585811, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt 

 

Baltpool, UAB    2022-06-23 Nr. SD-1552 

info@baltpool.eu 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

info@vert.lt  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  

info@lsta.lt  

 

DĖL UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ VERTĖS MAŽINIMO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

BIRŽOJE 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2016 m. birželio 30 d. nutarimus Nr. O3-201 

patvirtintame Energijos išteklių biržos reglamento (toliau – Reglamentas) 5.1.1 punkte yra nustatyta 

prievolė biržos dalyviams, įsipareigojimų įvykdymo tikslais, Reglamento specialiosiose dalyse 

nustatytais atvejais ir terminais iki prekybos biržoje pradžios ir (ar) po sudarymo pateikti biržos 

operatoriui Reglamento specialiosios dalyse nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonę. Tai reiškia, kad AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė), kaip patikimiausios 

kategorijos biržos dalyvė, norėdama pateikti pavedimus, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną iki 

pavedimo pateikimo dienos privalo pateikti Baltpoool, UAB prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonę, kurios vertė turi būti ne mažesnė, nei 5 procentai numatomų teikti pavedimų bendros 

vertės. Dėl geopolitinių priežasčių energinių resursų kainos, tame tarpe ir biokuro, yra ženkliai 

padidėjusios ir kol kas vis kyla. Siekiant apsirūpinti biokuru ateinančiam šildymo sezonui 

ilgalaikiais sandoriais Baltpool, UAB biržoje, Bendrovė prievolių įvykdymo užtikrinimui turi 

įšaldyti reikšmingas sumas. Pažymėtina, kad Reglamente yra numatytos baudos už įsipareigojimų 

nevykdymą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šildymo sezono laikotarpiu yra ypatingai didelis apyvartinių 

lėšų poreikis, todėl ženkliai padidėjusi užtikrinimo priemonių suma sudaro papildomą naštą 

Bendrovės finansiniams srautams, atitinkama suma turi būti pasiskolinta iš bankų, patiriant 

palūkanų sąnaudas, kurios nėra įskaitomos į šilumos kainas.  

Prašome įvertinti dėl padidėjusių kuro kainų atitinkamai ženkliai išaugusias prievolių 

įvykdymo užtikrinimo vertes, ir šiuo visiems rinkos dalyviams sunkiu laikmečiu, surasti sprendimą, 

kaip jas operatyviai sumažinti.  
 
Generalinis direktorius    Virgilijus Pavlavičius 

 

A. Čepulienė (8 41) 591 203 

_______ 

 

Institucijų raštus dėl kuro įsigijimo problemų lydintys (tiesioginės nuorodos tekstuose) dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-III-7-1 priedas 2022-06-27.zip). 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220623_Siauliai_Baltpool_VERT_LSTA_del-uztikrinimo-priem_vertes-mazinimo-en_ist_birzoje.docx
mailto:info@senergija.lt
http://www.senergija.lt/
mailto:info@baltpool.eu
mailto:info@vert.lt
mailto:info@lsta.lt
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IS-956/681-III-8 priedas 
 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Centralizuotas šilumos tiekimas (toliau – CŠT) yra viešoji paslauga, kuri privalo būti 

užtikrinta patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis, kaip tai reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymas. Iki 

šiol CŠT sektoriuje buvo vertinamos ir reglamentuojamos įvairios techninės grėsmės ir klimatiniai 

faktoriai, tačiau patikimumo energetikoje samprata turėtų būti siejama ir su atsparumu įvairioms 

socio-politinėms rizikoms, kaip streikai, vandalizmas, blokada, ilgalaikis elektros tiekimo 

praradimas, terorizmas, karas ar pan. 

2018 m. birželio pabaigoje Briuselyje pasirašytas politinis susitarimas dėl Baltijos šalių 

elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa. Šis procesas, ekspertų vertinimu, gali 

sukelti rimtų avarinių situacijų Lietuvos elektros tinklų sistemoje, ar net visišką išsijungimą, 

vadinamąjį blackout`ą21. Dabar tai  yra bene didžiausias rizikos veiksnys, kuris galėtų sutrikdyti 

šilumos tiekimą vartotojams ir sukelti CŠT infrastruktūros negrįžtamus gedimus (nutrūkus 

cirkuliacijai CŠT tinkluose, galimi vamzdynų užšalimai ir trūkimai šaltuoju laikotarpiu). Todėl šiam 

rizikos veiksniui suvaldyti reikia pasiruošti iš anksto ir savo veiksmus bei galimas užduotis būtina 

suderinti iš anksto su valstybės institucijomis.  

Nors LR Vyriausybė, vadovaudamasi LR civilinės saugos įstatymu, priėmė nutarimą „Dėl 

LR civilinės saugos įstatymo, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, LR socialinių paslaugų 

įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“, savo turiniu apimančiu visas galimas civilines rizikas, 

tačiau CŠT įmonėms ir Lietuvos valstybei ypatingai svarbu pasiruošti galimai elektros blackout`o 

situacijai, todėl šio rašto tikslas – suderinti minėto Vyriausybės nutarimo reikalavimų įgyvendinimą 

elektros sistemos atsijungimo atveju bei paraginti Energetikos ministeriją ir / ar Vyriausybę priimti 

visus kitus su minėtomis rizikomis susijusius teisės aktus, kad šilumos tiekėjai gautų oficialų 

signalą ruoštis ekstremaliai situacijai ir būtų aiški pasiruošimo apimtis. 

Siekiant išsiaiškinti, kokioms elektros tiekimo nutrūkimo grėsmėms turi būti atspari CŠT 

sistema, buvo š. m. kovo 10 d. ir balandžio 1 d. suorganizuoti pasitarimai su Energetikos ministerija 

ir ESO atstovais, po kurių paaiškėjo, kad nėra aiškaus ir vienodo supratimo apie Vyriausybės ir kitų 

susijusių teisės aktų reikalavimus. Pavyzdžiui, jokie teisės aktai nenumato, kokių parametrų šilumos 

tiekimas privalomas vartotojams elektros nutrūkimo atveju. ESO atstovas informavo šilumos 

tiekėjus, kad ESO lokalioms avarijos turi apie 150 elektros generatorių, iš kurių apie 50 yra 

galingesnių generatorių nei kelių šimtų kW. ESO generatoriai yra skirti lokalioms avarijoms, 

pirmiausia aprūpinat svarbius vartotojus elektra. Šilumos tiekėjai, anot ESO atstovo, turi turėti patys 

elektros generatorius savo poreikiams ir ESO generatorių CŠT įmonėms neteiks. ESO savo poziciją 

pagrindė teisės aktų nuostatomis: 

1. Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu įstatymo, patvirtinto 2012 m. birželio 12 d. Nr. XI-2052, 8 str. 5 dalimi: 

„Tinklų naudotojai, išskyrus buitinius vartotojus, nepaisant to, kokia patikimumo kategorija 

 
21 Šaltinis https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-

ispejimai.d?id=78637841  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2022-06-21 Nr. 69 

Į  Nr.  

    

DĖL APSIRŪPINIMO ELEKTROS GENERATORIAIS, SKIRTAIS CŠT VEIKLOS 

TĘSTINUMUI UŽTIKRINTI EKSTREMALIOS PADĖTIES METU 

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-ispejimai.d?id=78637841
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/gresmes-lietuvos-energetikai-blackoutas-uz-3-milijardus-ir-vsd-ispejimai.d?id=78637841
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jiems yra suteikta, iki izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo ir izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo bandymo metu bendradarbiauja su perdavimo sistemos 

operatoriumi ir privalo būti pasirengę galimiems elektros energijos tiekimo sutrikimams ar 

būti įsidiegę technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai 

sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti laikydamiesi 

teisės aktų ir (ar) jų pagrindu perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų techninių sąlygų. 

<...>.“ 

2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. 

vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 87 str.: „Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) 

patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač 

svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos 

aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, 

elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą 

pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.“  

3. Subjektų, kurie privalo kaupti veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmeninės 

apsaugos priemones, sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2022 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 

85:  

„5. Subjektai, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams: 

<...> 

5.4. komunalinių paslaugų teikimo užtikrinimas: 

5.4.4. centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas teikiantys subjektai; 

<...> 

6. Subjektai, kai juose nustatomi galimi pavojai, turi kaupti šias apsaugos priemones 

(pagal subjekte darbuotojams kylančius galimų pavojų padarinius): 

6.1. veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones – generatorius, prožektorius, elektrinius 

šildytuvus, ryšio priemones, kurą, geriamąjį vandenį (buteliukuose), maisto davinius, užklotus, durų 

ir (ar) langų sandarinimo priemones, dozimetrinius matuoklius, dozės galios matuoklius ir kt.;“ 

Negavus aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo pasitarimų metu ir įvertinus aukščiau 

išdėstytų teisės aktų reikalavimus, dėl priemonių, būtinų šilumos tiekimo veiklos vykdymui 

užtikrinti, įvykus elektros nutrūkimui, siūlome konkretizuoti reikalavimus atitinkamai tai 

atspindėjus teisės aktuose ar jų aiškinamojoje dalyje, įvertinus, bet neapsiribojus, siūlome: 

1. Šilumos tiekimo įmonės, nutrūkus elektros tiekimui iš elektros perdavimo ir skirstymo 

tinklų, privalo turėti reikiamas priemones  ir būti pasirengusios 24 valandas užtikrinti savo 

valdomų šilumos gamybos šaltinių ir šilumos perdavimo sistemos veiksnumą 

(funkcionalumą), kad elektros tiekėjui atstačius elektros tiekimą per 12 valandų būtų 

galima atstatyti pilnavertį (įprastą) aprūpinimo šiluma (ir karštu vandeniu) režimą. 

2. Vykdant 1 punkto reikalavimus CŠT sistemos operatorius nuosavais (ar kitais CŠT 

sistemoje veikiančiais šilumos gamybos ir perdavimo) įrenginiais užtikrina minimalios 

temperatūros ( ne mažiau 65 oC ± 5 %) šilumnešio patiekimą į vamzdynų sistemą ir 

pilnavertę jo cirkuliaciją visuose CŠT sistemos ruožuose, esant minimaliai projektinei 

aplinkos oro temperatūrai.  

Minimali šiluminė galia tinklų vandens pašildymui, kurią turi užtikrinti CŠT sistemos 

operatorius arba pagal sutartį nepriklausomi šilumos gamintojai, prilyginama CŠT sistemos 

šilumos perdavimo nuostolių įprastinei apimčiai (galiai, MW), esant minimaliai projektinei 

išorės oro temperatūrai.     

3. Kaip alternatyva, mažos galios CŠT sistemose, kuriose realizuojama šilumos ne daugiau 

kaip 10 GWh/m., CŠT sistemos veiklos tęstinumas ekstremalios situacijos laikotarpiu gali 

būti užtikrinamas išleidžiant vandenį  iš CŠT vamzdynų ir pastatų vidaus šildymo bei karšto 

vandens sistemų per laikotarpį ne ilgesnį kaip 5 valandos nuo ekstremalios situacijos 

susidarymo pradžios. Atitinkamai įpareigoti prie šių sistemų prijungtų pastatų 

administratorius, bendrijas ar kt. asmenis imtis priemonių, kad nebūtų pažeistos pastatų 

vidaus sistemos. 
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4. Pastatuose elektros tiekimą vidaus šildymui, atsižvelgus į CŠT tinklo galimybes, užtikrina 

pastatų valdytojai su sistemų prižiūrėtojais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Pastatų 

valdytojai vykdo šilumos tiekėjo reikalavimus, pavyzdžiui, pakeičia vidaus šildymo ar 

karšto vandens grafiką pagal tiekėjo rekomendacijas. 

5. Punktuose 1-3 pateiktų sąlygų užtikrinimui turi būti sukomplektuoti „salos“ režimu 

veikiantys reikiamos galios autonominiai elektros generatoriai, naudojantys bet kurį 

skystąjį ar dujinį kurą ir vietoje arba kitur pagal sutartį saugomi kuro ištekliai, užtikrinant 

reikiamos galios šilumos šaltinių ir cirkuliacinių tinklo siurblių veikimą, vandens 

paruošimo ir papildymo sistemos bei kitų būtinų įrenginių funkcionalumą ne mažiau kaip 

24 valandas. 

6. Ekstremalios situacijos laikotarpiu užtikrinamas tik CŠT infrastruktūros veiksnumas ir 

techninio stovio išlaikymas dirbti projektinėmis sąlygomis po ekstremalios situacijos 

pabaigos. Ekstremalios situacijos metu šildymo ir karšto vandens parametrai išlaikomi 

pagal galimybes.  

7. Ekstremalios energetikos padėties laikotarpiu, kurį paskelbia Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija, sustabdomas teisės aktų, reglamentuojančių vietinę oro taršą, galiojimas. 

8. CŠT sistemos operatorius yra atsakingas už reikiamų priemonių įsigijimą CŠT įmonei ir už 

sutartis su CŠT sistemos naudotojais, užtikrinant 1-3 punktų reikalavimų įgyvendinimą.  

9. Visos sąnaudos būtinos šių reikalavimų įgyvendinimą įskaičiuojamos į šilumos kainas.       

El. generatorių poreikis: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, atlikusi CŠT įmonių apklausą 

nustatė, kad  šiuo metu įmonės turi apie 107 vnt. generatorių, kurių bendra galia– apie 49,9 MW, 

papildomas poreikis 212 vnt., bendra galia apie 21,6 MW, jei apsiribosime 1-10 punktų esamais 

reikalavimais. Iš pateiktų duomenų -  vid. investicija siektų apie 400 eur/kW. Tai lėšų poreikis – 

apie 8 mln. Eur. 

 Įvertinus tai, kas išdėstyta šiame rašte, Energetikos ministerijos prašome pritarti ir 

teisės aktuose reglamentuoti CŠT veiklos tęstinumo reikalavimus bei pagal galimybes numatyti 

finansinę paramą, kuri leistų užsitikrinti trūkstamų elektros energijos generatorių įsigijimą. 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-956/681-III-9 priedas 
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_________ 

 

LŠTA raštus Nr. Nr. 64, 65 ir 66 lydintys dokumentai ir gauta institucijų informacija. (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-956/681-III-9-1 priedas 2022-06-27.zip). 
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IS-956/681-IV-1 priedas 

 

Seimo Ekonomikos komitetas remia spartesnį daugiabučių šilumos ūkio atnaujinimą didinant 

valstybės finansavimą 

2022 m. birželio 22 d. pranešimas žiniasklaidai  

TN: tn  

 

 
 

Ekonomikos komitetas trečiadienį pritarė Šilumos ūkio ir Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisoms, numatančioms spartesnį daugiabučių 

šilumos ūkio atnaujinimą didinant valstybės finansavimą ir nustatant efektyvesnę kainodarą, kad 

šilumos tiekėjų sukaupti nuostoliai, tiekiant šiluminę energiją, būtų tolygiau įskaičiuojami į šilumos 

kainą. 

Įstatymai iš esmės yra orientuoti į pastatų bendro naudojimo šilumos mazgų atnaujinimą ir 

jų finansavimą. Ši tikslinė subsidija nebus skirta vamzdynų ar šildymo elementų renovacijai ir 

keitimui. 

Komitetas siūlo maksimalią šilumos punkto atnaujinimo kompensacijos ribą padidinti nuo 

30 iki 80 proc. Tai reiškia, kad daugiabučių namų šilumos ūkio pertvarkai būtų galima skirti 

didesnę valstybės paramą iš valstybės turimų lėšų.  

Gyventojams, taip kaip ir anksčiau, būtų kompensuojamos sąnaudų palūkanos ir renovacijos 

projektų rengimo išlaidos.  

Įstatymo projektams, kurių iniciatorius yra Seimo narys Kasparas Adomaitis, vieningai 

pritarė tiek Ekonomikos komitetas, tiek Aplinkos ir Energetikos ministerijos. 

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius teigė, kad kompensacijos ribą 

padidinus nuo 30 iki 80 proc. šie įstatymo projektai padės spartinti mažąją renovaciją, o tai padės 

mažinti šiluminės energijos sunaudojimą daugiabučiuose šildymo sezono metu. 

Mažoji renovacija padės valstybei sutaupyti ženklią dalį lėšų, kuri yra skiriama 

kompensacijoms už šildymą gyventojams išmokėti. 

Įstatymo projektai įpareigotų namo prižiūrėtojus informuoti gyventojus apie šilumos mazgų 

būklę, o gyventojai privalėtų priimti sprendimus dėl namo šilumos sistemos atnaujinimo. 

Pabrėžtina, kad šilumos sistemų renovacijai bus skiriama valstybės parama. 

Skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, šilumos mazgo pakeitimas 30 butų daugiabučiame name su 

80 proc. valstybės parama atsipirktų maždaug per vienus metus. 

Lietuva iki 2050 metų planuoja renovuoti 436 tūkst. pastatų, iš kurių 30 tūkst. būtų 

daugiabučiai.  

  

Parengė 

Žilvinas Klimka 

Seimo Ekonomikos komiteto biuro patarėjas 

Tel. (8 5)  239 6492, el. p. zilvinas.klimka@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai - 2022-06-22 12:57 

Monika Kutkaitytė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=281662
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IS-956/681-IV-2 priedas 

 

EM 2022-06-21 pranešimas. Aktuali informacija dėl taikomų tarptautinių sankcijų 

TN: tn  

 

Europos sąjungai taikant tarptautines sankcijas agresiją Ukrainoje vykdančiai Rusijai ir tai 

remiančioms šalims, mūsų šalies institucijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Tarptautinių 

sankcijų įstatymu. 

Šiuo metu kompetentingos institucijos įgyvendinant tarptautines sankcijas priima 

sprendimus dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, sprendžia, nurodytų 

tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, suteikimo ir atlieka visas tuo tikslu reikalingas 

procedūras ir pagal kompetencijas teikia reikalingą informaciją. 

Energetikos ministerija užtikrina vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politiką, kai 

apribojimai susiję su energetikos išteklių importu ir prekių ir technologijų, reikalingų energetikos ir 

naftos perdirbimo sektoriams, eksportu. 

Visą informacija ir paklausimus prašytume siųsti bendruoju EM el. paštu: info@enmin.lt. 

Gautą informaciją vertinsime ir atsakysime pagal įstatymuose nustatytus terminus. 

Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymas:  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/asr 

________ 
 

EM 2022-06-21 pranešimas. Į Lietuvą atplukdyti pirmieji momentinio energijos rezervo 

sistemos įrenginiai 

TN: tn  

 

 
 

Į Klaipėdą atplukdyti pirmieji 78 energijos kaupimo įrenginiai – baterijos, skirti momentinio 

rezervo paslaugą Lietuvai turinčiai užtikrinti energijos kaupimo įrenginių sistemai. Tai pirmoji 

„Energy cells“ užsakymu konsorciumo „Fluence“ ir „Siemens Energy“ pagaminta energijos 

kaupimo įrenginių partija, kuri artimiausiu metu bus nugabenta į būsimą baterijų parką Utenoje. 

Likusius 234 energijos kaupiklius, kurių kiekvienas sveria 8,5 tonos, planuojama atplukdyti liepą.  

Visus keturis baterijų parkus „Energy cells“ pilnai įrengs ir į Lietuvos energetikos sistemą 

integruos iki metų pabaigos – tuomet kaupimo įrenginių sistemos operatorius yra įpareigotas pradėti 

teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą. 

Pagal moderniausias energijos kaupimo įrenginių ličio jonų technologijas pagaminti 

įrenginiai yra pirmieji ne tik Lietuvoje ar Baltijos šalyse. Ši 200 MW ir 200 MWh suminės galios ir 

talpos Lietuvos energijos kaupimo įrenginių sistema viena didžiausių ir viena pirmųjų Europoje.  

„Energijos kaupiklių poreikis visame pasaulyje sparčiai auga, nes statoma vis daugiau saulės 

ir vėjo parkų. Mūsų šaliai jie reikalingi, nes siekiame būti energetiškai saugūs ir nepriklausomi. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktuali-informacija-del-taikomu-tarptautiniu-sankciju
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/asr
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/i-lietuva-atplukdyti-pirmieji-momentinio-energijos-rezervo-sistemos-irenginiai
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Buvome greiti, įrenginius spėjome užsakyti iki jų užsakymų piko, todėl jau galime džiaugtis 

pirmąja baterijų partija Lietuvoje“, - sakė „Energy cells“ vadovas Rimvydas Štilinis. 

Lietuvos energijos kaupimo įrenginių sistemą sudarys keturi vienodo dydžio baterijų parkai, 

kurie bus įrengti elektros perdavimo operatoriaus transformatorių pastotėse Vilniuje, Šiauliuose, 

Alytuje ir Utenoje bei integruoti į bendrą Lietuvos elektros energetikos tinklą. Statybos ir baterijų 

parkams reikalingos infrastruktūros įrengimo darbus „Energy cells“ pradės dar birželį. 

Energijos kaupiklių sistema tarnaus kaip momentinis izoliuoto darbo energijos rezervas ir 

užtikrins patikimą, stabilų Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su 

kontinentinės Europos tinklais, o ateityje prisidės prie sparčios augančių atsinaujinančių energijos 

šaltinių integracijos – galės kaupti iš saulės ir vėjo pagaminamą energiją ir atiduoti ją į tinklą esant 

poreikiui. 

Energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti bendrovei „Energy cells“ buvo skirtas 87,6 

mln. eurų finansavimas pagal Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonę (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF). 

Energijos kaupimo įrenginių sistemos operatore paskirtos bendrovės „Energy cells“ 100 

proc. akcijų priklauso energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei „EPSO-G“. „EPSO-G“ 

vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. 

Plačiau apie projektą – www.energy-cells.eu.  

„EPSO-G“ informacija ir nuotrauka. 
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IS-956/681-IV-3 priedas 

 

AM 2022-06-23 pranešimas. Daugiabučių renovacijos rinkoje – 150 statybos bendrovių 

TN: tn  

 

 
 

Remiantis Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) duomenimis, šiuo metu 

šalyje vykdoma daugiau kaip 600 daugiabučių atnaujinimo projektų, kuriuos įgyvendina arti 150 

statybų  sektoriaus bendrovių.  

APVA atlikta pasirašytų rangos sutarčių renovacijos darbams atlikti analizė rodo, jog beveik 

10 proc. visų renovacijos rinkoje dirbančių bendrovių turi nuo 10 iki 30 projektų, virš 20 proc. –  

nuo 5 iki 10 projektų, likę 70 proc. – nuo 1 iki 5. 

Daugiausiai renovacijos projektų šiuo metu vykdo „Žilinskis ir Co“ (26), „Verslo“ (24), 

„Aukštaitijos ranga“ (21), „Modernaus būsto projektai“ (19), „Statkorpas“ (18). 

„Aptariami duomenys išryškina keletą svarbių momentų. Pirmiausia džiugina faktas, jog 

daugiabučių renovacijos rinkoje šiandien darbuojasi pusantro šimto statybos bendrovių, tarp kurių – 

tiek didžiosios šalies rangovinės organizacijos, tiek ir mažesnės įmonės. Taip pat ši analizė rodo, 

jog nemaža dalis šiuo metu dirbančių rangovų daugiabučių renovacijos rinkoje turi sukaupę 

penkerių ir daugiau metų patirtį, leidžiančią užtikrinti tinkamą darbų kokybę,“ – tvirtina APVA 

direktorius Vytautas Vrubliauskas.  

Šiuo metu šalyje vykdoma virš 600 daugiabučių atnaujinimo rangos darbų už daugiau kaip 

250 mln. eurų. Dar 260 projektų yra gavę statybos leidimus ir šiuo metu vykdo rangos darbų 

pirkimus, o dar apie 250 daugiabučių atnaujinimo projektų rangos darbų pirkimus pradės 

įgyvendinti artimiausiu metu. 2022 m. jau baigti atnaujinti 162 daugiabučiai namai.   

_________ 
 

AM 2022-06-22 pranešimas. Baigiamas derinti Nacionalinis miškų susitarimas: politinės 

partijos grynina paskutines nuostatas 

TN: tn  

 

Trečiadienį Aplinkos ministerijoje Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) dokumento 

projektas pristatytas politinių partijų atstovams. Po pristatymo politinių partijų atstovai nusprendė 

tęsti susitarimų paieškas tais klausimais, kuriais susitarimų grupėms nepavyko susitarti, aptarė, kaip 

organizuos tolesnį NMS procesą.  

„Nacionalinis miškų susitarimas  sudėtingas, bet prasmingas procesas, kurio metu pavyko 

suburti bendruomenę, kuri kitu atveju nesišnekėtų. Iš devynių temų pasiekti susitarimai šešiose, tai 

labai geras rezultatas. Dabar turime su politikais susitarti, kaip judame toliau į priekį, politinės 

partijos turi pasakyti savo žodį“, – komentuoja aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Primename, kad susitarimo rengimas ir diskusijos dėl dokumento turinio vyko ilgiau nei 

metus 150 įvairaus formato renginiuose, procese dalyvavo apie 400 asmenų atstovaujančių daugiau 

nei 40 organizacijų, o galutinį susitarimų tekstą formulavo devynios teminės grupės, iš kurių 

susitarti pavyko šešioms.  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacijos-rinkoje-150-statybos-bendroviu
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baigiamas-derinti-nacionalinis-misku-susitarimas-politines-partijos-grynina-paskutines-nuostatas
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Temose „Įvairialypių miško naudų suderinamumas ir ilgalaikis balansas“, „Geresnė 

biologinės įvairovės apsauga miškuose“ ir „Miškų teikiamos ekonominės naudos padidinimas“ 

nepavyko pasiekti sutarimo dėl ypatingai išsiskiriančių ir viena kitai prieštaraujančių atskirų 

interesų grupių pozicijų.  

Šios temos reikalauja politinės valios ir  konkrečių politinių sprendimų.  Kokie jie galėtų 

būti, tarsis 8 politinių partijų deleguoti atstovai (po 1-2 iš kiekvienos partijos). 

Siūloma nekeisti grupių susitarimų, gimusių bendrakūroje, nustatančių aiškias atskirų temų 

pokyčių kryptis, o nesutartose temose kaip pagrindą naudoti ministerijos parengtą siūlymą, 

apibendrinantį NMS susitarimų grupių darbo knygoje sudėtus pasiūlymus ir komentarus, remiantis 

susitikimuose išsakytomis pozicijomis.  

Partijų atstovai per 2 savaites prašomi įvertinti šiuos siūlymus ir aptarę su savo partijomis, 

jau turėdami konkrečias įžvalgas, grįžti tęsti diskusijų. Kito susitikimo metu numatoma identifikuoti 

susitarimo vietas, kuriose dar reikia apsispręsti, taip pat kokiu būdu bus dirbama toliau, ar bus 

kviečiami ekspertai, galintys atsakyti į kilusius klausimus. 

Kviečiame susipažinti su Nacionalinio susitarimo dėl miškų susitarimo dokumento projektu, 

kuris teikiamas politinėms partijoms. 

________ 

 

Nacionalinio miškų susitarimo projektas TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-IV-3-1 priedas 2022-06-27.pdf). 

https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2022/06/Nacionalinis-susitarimas-del-misku-ateities.pdf
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/baigiamas-derinti-nacionalinis-misku-susitarimas-politines-partijos-grynina-paskutines-nuostatas
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IS-956/681-IV-4 priedas 

 

 LEA 2022-06-21 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS 

ENERGIJOS TIEKĖJŲ SIŪLOMŲ PLANŲ SĄSKAITŲ PALYGINIMĄ 

 

Lietuvos energetikos agentūra, atsižvelgdama į svarbą operatyviai informuoti 

vartotojus apie naujausius pokyčius nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose, 

skelbia naujausius pasikeitimus birželio 21 dienos duomenimis. Antrojo liberalizavimo etapo 

metu nepriklausomo elektros tiekėjo nesuspėję pasirinkti buitiniai vartotojai tiekėją 

pasirinkti dar gali iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai. 

Lietuvos energetikos agentūra siekdama tikslesnės pasiūlymų analizės, pateikia informaciją 

apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus sugrupuodama juos į dvi grupes – 

pasiūlymai su fiksuota kaina, pasiūlymai su nefiksuota kaina (susieta su Nord Pool biržos 

vidutine kaina). 

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra 

suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas 

Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami 

tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus, Minimalus) su ne 18 – 

24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu (išimtis – Perlas energija, kuris siūlo tik 6 mėn. kainos 

fiksavimo laikotarpį) 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). Atkreipiame dėmesį į tai, kad kai kurie tiekėjai (Elektrum, 

Enefit) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 

1 kilovatvalandės kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 

mėn.) planais. 

Atliekant skaičiavimus priimta, kad 97,5 kWh (65%) elektros energijos suvartojama dienos 

metu, o 52,5 kWh (35%) nakties metu. Atsižvelgiant į Lietuvos nepriklausomų elektros tiekėjų 

asociacijos pasiūlymą, kainos fiksuojamos kiekvienos savaitės antradienį. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-nepriklausomu-elektros-energijos-tiekeju-siulomu-planu-saskaitu-palyginima3/
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Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita 

apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos 

(statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko 

zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų 

Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos 

kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord 

Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, 

apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 

0,1647 Eur/KWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas. 
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Pateikiama informacija apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 

150 kWh elektros energijos ir pasirinktas planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) 

kilovatvalandės kaina. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų 

planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos 

kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) 

NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 

metų gegužės vidutinė kaina – 0,1647 Eur/kWh) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos. 

  

Pateikiama informacija apie kovo 10 – birželio 21 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (vienos laiko zonos) pokyčius. 
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Pateikiama informacija apie kovo 10 – birželio 21 dienų preliminarių elektros energijos 

kainų (dviejų laiko zonų) pokyčius. 

 
Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra 

suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas 

Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš 

nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir 

pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant 

skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn.,  12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia 

pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool 

biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 0,1647 kWh) perskaičiuotas vienos 

kilovatvalandės kainas. 
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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 – antradieniais, pasirinktus planus, 

prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia. 

https://www.ena.lt/neetpkistorija/
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 LEA 2022-06-21 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA SKELBIA SAULĖS ELEKTRINIŲ KAINŲ 

LIETUVOJE APŽVALGĄ 

 

Esant itin dideliam gyventojų susidomėjimui investicijomis į žaliąją energetiką svarbu 

užtikrinti stabilias, gretimoms rinkoms artimas saulės elektrinių kainas. Siekiant sukurti 

palankias sąlygas gaminančių vartotojų skaičiaus augimui bei skatinti gyventojus burtis į 

energetines bendrijas Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną mėnesį analizuoja ir skelbia 

saulės elektrinių kainas Lietuvoje ir kituose regionuose.  

„Žaliosios energetikos plėtra Lietuvoje šiandien svarbi ne tik mažinant priklausomybę nuo 

elektros importo, bet ir skatinant namų ūkių energetinį savarankiškumą. Augantis visuomenės 

susidomėjimas saulės elektrinėmis ir valstybės suteikiama finansinė parama įpareigoja sekti 

skaidrumą rinkoje, todėl Lietuvos energetikos agentūra renka, lygina ir kiekvieną mėnesį skelbia 

duomenis apie saulės elektrinių įrengimo kainas Lietuvoje“, – teigia Lietuvos energetikos agentūros 

direktorius Virgilijus Poderys. 

Lietuvos energetikos agentūros apibendrinti kvietimų teikti paraiškas saulės elektrinių 

įsirengimui rezultatai rodo, kad 2022 m. gegužės mėn. vidutinė saulės elektrinių įrengimo Lietuvoje 

kaina palyginus su balandžio mėnesiu padidėjo 5,5 %. Apibendrinti kvietimų teikti paraiškas saulės 

elektrinių įsirengimui rezultatai rodo, kad nuo 2019 iki 2021 m. vidutinė saulės elektrinių įrengimo 

Lietuvoje kaina sumažėjo apie 18%. 

Agentūros specialistų skaičiavimai rodo, kad vidutinė kitų komponentų (montavimo 

konstrukcijos, inverteriai, valdymo įranga, kaupikliai ir kt.) kaina 2022 m. gegužį buvo 24 % 

didesnė nei balandį ir siekė 344 EUR/kW. 

 
Agentūros stebimos saulės foto-modulių pardavėjų interneto svetainėse viešai skelbiamos 

tokio paties tipo ir galios diapazono saulės foto-modulių kainų pokytis Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje 

ir Vokietijoje buvo ženklesnis nei Lietuvoje. Nagrinėjamu laikotarpiu vidutinės saulės foto-modulių 

kainos augo visose lyginamose šalyse, išskyrus Estiją, kur jos nukrito 0,54 %. Saulės foto-modulių 

didesnis kainų padidėjimas pastebimas Latvijoje -3,0% ir Lenkijoje -3,7 %. 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-energetikos-agentura-skelbia-saules-elektriniu-kainu-lietuvoje-apzvalga/
https://www.ena.lt/uploads/1%20pav.%20Vid.%20saulės%20elkrtinės%20įrengimo%20kaina.jpg
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Lietuvoje vidutinė saulės foto-modulių kaina (kuri 40–50% lemia saulės elektrinių įrengimo 

kainą) 2021 m. buvo 14,6% mažesnė nei 2019 m. Nuo 2021 m. tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje 

stebimas jų augimas. Per šių metų pirmą ketvirtį vidutinė saulės foto-modulių kaina išaugo 22,4%. 

Pagrindinės saulės elektrinių įrengimo kainų kitimo priežastys – pasaulinės pandemijos 

sukelti trikdžiai žaliavų tiekimo ir gamybos srityse, stabiliai auganti foto-modulių paklausa ir 

pakilusios pagrindinių medžiagų (polikristalinio silicio, sidabro, vario, aliuminio, stiklo) kainos[1]. 

 
[1] Šaltinis: IRENA Power Generation Costs 2020; SolarPower Europe EU Market Outlook for 

Solar Power 2021–2025 

https://www.ena.lt/uploads/2%20pav.%20vid.%20saulėsžfoto-modulių%20kainų%20palyginimas.jpg
../../../../../../../../../../Patricija/Downloads/LEA_Saules%20foto%20moduliu%20pletra%200621.docx#_ftn1
../../../../../../../../../../Patricija/Downloads/LEA_Saules%20foto%20moduliu%20pletra%200621.docx#_ftnref1
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 LEA 2022-06-21 pranešimas. 

TN: tn  

 

LIETUVOS AKTYVIAUSIEMS MOKYTOJAMS PRISTATYTA ENERGETIKOS 

SEKTORIAUS SITUACIJA ES IR LIETUVOJE 

 

 
 

Birželio 21 dieną Europos Parlamento biuro Lietuvoje organizuotame seminare 

aktyviausiems šalies mokytojams Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus 

Poderys pristatė aktualiausias naujienas apie energetikos sektoriaus situaciją ES ir Lietuvoje. 

Vilniaus oro uosto konferencijų salėje vykusiame renginyje agentūros direktorius Lietuvos 

pedagogams pristatė šalies pasiekimus energetinės nepriklausomybės kontekste, aktualizavo karinių 

veiksmų bei geopolitinių sprendimų įtaką energetikai bei atkreipė dėmesį į žaliosios energetikos 

plėtros svarbą siekiant mažinti elektros, šildymo sąskaitas ir priklausomybę nuo elektros importo. 

Moksleiviams savo žinias perduosiančių pedagogų dėmesį patraukė agentūros vadovo 

pristatyti elektros rinkos liberalizavimo naudos bei vartotojų įpročiai. Buitiniams vartotojams likus 

kelioms dienoms iki nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasirinkimo V.Poderys seminaro 

dalyviams atsakė į svarbiausius klausimus bei kylančias abejones dėl tiekėjų pasirinkimo. 

Seminaras Lietuvos gimnazijų ir profesinio ugdymo mokyklų mokytojams organizuotas 

pagal projektą projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Seminare dalyvvo apie 70 

aktyviausių mokytojų iš visos Lietuvos, kurie vėliau pasidalins žiniomis su savo moksleiviais. 

Europos Parlamento inicijuotas MEPA projektas Lietuvoje įgyvendinamas jau šešerius 

metus. Šiais mokslo metais projekte dalyvauja 117 Lietuvos gimnazijų ir profesinio ugdymo 

mokyklų – apie 250 mokytojų ir 500 aktyvių moksleivių. Mūsų biuras reguliariai organizuoja gyvus 

ar nuotolinius seminarus įvairiomis aktualiomis temomis, pvz., apie migracijos krizę pasienyje, ES 

veiksmus pandemijos pradžioje, dezinformaciją, santykius su Kinija ir t.t.  

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-aktyviausiems-mokytojams-pristatyta-energetikos-sektoriaus-situacija-es-ir-lietuvoje/
https://www.ena.lt/uploads/news/id258/pictures/0001_img_20220621_113818-01_1655876006.jpeg
http://www.mepalietuva.eu/
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 LEA 2022-06-23 pranešimas.  

TN: tn  

 

DANIJOS IR LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS DISKUTAVO ENERGIJOS 

VARTOJIMO EFEKTYVUMO TEMA 

 

 
 

Birželio 22-ąj nuotolinėje diskusijoje susitikę Danijos ir Lietuvos energetikos agentūros 

specialistai aptarė šalių patirtį pastatų energetikos vartojimo sektoriuje, apsikeitė 

kompetencijomis bei ateities perspektyvomis imantis pokyčių energetikos sektoriuje. Šiuo 

susitikimu pratęsiamas daugiau kaip 25 metų trunkantis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir 

Danijos energetikos agentūrų. 

Susitikimu buvo siekiama apsikeisti įžvalgomis apie energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo situaciją šalyse rengiantis naujiems energetikos sektoriaus transformacijos iššūkiams bei 

inicijuoti tolimesnį bendradarbiavimą tarp agentūrų, ugdant darbuotojų kompetencijas šioje srityje.  

Susitikimo metu buvo pristatyta energijos vartojimo efektyvumo srities situacija Lietuvoje – 

apžvelgtas energetikos rodiklių kitimas, pokyčius lemiantys veiksniai ir energijos vartojimo 

pokyčius nulėmę aspektai per pastaruosius 20 metų. Danijos energetikos agentūros specialistams 

pristatyti Lietuvos pasiekimai energijos vartojimo efektyvumo srityje, sinergijos su kitomis 

energetikos dimensijomis (energetiniu skurdu, energetiniu saugumu, atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtra ir kitomis). Pristatytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro 

veiklos sritys ir aktualijos. 

https://www.ena.lt/Naujiena/danijos-ir-lietuvos-energetikos-agenturos-diskutavo-energijos-vartojimo-efektyvumo-tema/
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Danijos energetikos agentūros specialistai dalijosi patirtimi apie efektyvumo priemones 

pastatų sektoriuje, akcentavo bendradarbiavimo poreikį tarp analitika užsiimančių institucijų bei 

politikos formuotojų, apžvelgė ateities tendencijas ir įgyvendinamas naujoves pastatų sektoriuje 

Danijoje. Techninėje diskusijoje buvo aptartas pastatų sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas, Danijos taikomos praktikos ir įgyvendinti palaikymo modeliai bei apžvelgtos ateities 

tendencijos vedančios link visų šalies ūkio sektorių dekarbonizacijos. 

Pokalbis inicijuotas įgyvendinant Lietuvos ir Danijos tarpvyriausybinį bendradarbiavimą 

stiprinant Lietuvos energetikos institucijų kompetencijas supažindinant jas su gerąja praktika 

Danijos energetikos agentūroje ir ENERGINET Jūros vėjo energetikos kontekste. 

 

 
 
 

https://www.ena.lt/uploads/news/id259/pictures/0001_2022-06-22-16_1655986758.png
https://www.ena.lt/uploads/news/id259/pictures/0002_2022-06-22-2_1655986761.png
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IS-956/681-IV-5 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-06-20 pranešimas. Vilniuje šalto dušo periodai vis 

trumpesni, nustatoma mažiau vamzdynų defektų  

TN: tn  

 

„Jūsų name laikinai nebus karšto vandens“ – tokia žinutė daugiabučių gyventojus 

pasiekia kasmet prasidėjus šiltajam sezonui ir kaskart nuliūdina. Šaltas dušas pora dienų 

reiškia, kad tikrinami ir tvarkomi vamzdynai, kuriais gyventojų namus pasiekia karštas 

vanduo bei šiluma – šitaip iki minimumo sumažinama gedimų ir avarijų rizika šaltuoju metų 

laiku, kai šiluma gyvybiškai svarbi.   

Kodėl išjungiamas karštas vanduo?  

Pasibaigus šildymo sezonui, Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) bei kitų miestų centralizuoto 

šilumos tiekimo bendrovės pradeda šilumos trasų patikros ir remonto darbus, kad spėtų paruošti 

vamzdynus ateinančiam šildymo sezonui.   

Vamzdynų sandarumas ir stiprumas tikrinamas atliekant hidraulinius bandymus – juose 

specialiu siurbliu kone dvigubai padidinamas slėgis. Atliekant bandymus, būtina atjungti vamzdyną 

nuo šilumos tinklų sistemų, mat daugiabučių šilumos punktuose esantys šilumokaičiai (per juos 

butus pasiekia karštas vanduo) yra nepritaikyti padidintam slėgiui. Bandymų metu jų neatjungus, 

šilumokaičiai gali sprogti, todėl per hidraulinius bandymus gyventojams laikinai išjungiamas karšto 

vandens tiekimas.   

„Suprantame, kad hidrauliniai bandymai mūsų klientams kelia nepatogumų, tačiau 

privalome prižiūrėti ir tikrinti infrastuktūrą, kuri užtikrina patikimą šilumos ir karšto vandens 

tiekimą. Dar prieš prasidedant šildymo sezonui turime pašalinti tokius vamzdynų defektus kaip 

korozija, įtrūkimai. Šiemet jau radome ir sutvarkėme 22 įvairaus pobūdžio defektus. Trumpalaikis 

karšto vandens išjungimas yra nepalyginamai mažesnis nepatogumas negu šilumos tiekimo 

nutraukimas žiemą, įvykus šiluminės trasos avarijai“, – kalba VŠT Tinklo komandos vadovas 

Vilius Šerėnas.   

Hidrauliniai bandymai atliekami visuose šalies miestuose, kuriuose yra įrengti centralizuotai 

tiekiamos šilumos perdavimo tinklai. Kasmet atlikti vamzdynų patikrą kiekvieną šilumos tiekėją 

įpareigoja ir šalyje galiojantys teisės aktai. Tiesa, VŠT iniciavo studiją, kurios rezultatai turėtų 

parodyti, ar būtina hidraulinius bandymus atlikti kasmet. Užsienio praktikos rodo, kad šilumos 

tiekėjas pats nustato patikrinimo reikalaujančius šilumos trasų ruožus ir tikrinimo dažnumą.   

Kiek trunka hidrauliniai bandymai?  

Paprastai vienos vamzdynų atkarpos hidrauliniai bandymai užtrunka kelias valandas. Jei 

bandymų metu defektų nenustatoma, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas jau tą pačią 

dieną. Jeigu nustatomi – karšto vandens tiekimas gali būti atnaujinamas tik pašalinus visus defektus, 

o kiek tai užtruks priklauso nuo defektų sudėtingumo ir kiekio. Įprastai remontas trunka 1–2 paras, 

tik retais atvejais darbai užsitęsia 4–5 paras.  

„Per kelis pastaruosius metus mums pavyko ženkliai sutrumpinti karšto vandens išjungimo 

trukmę – atjungimai vidutiniškai užtrunka kiek daugiau nei parą. Tai – trumpiausias laikas 

Lietuvoje. Tiesa, gyventojams svarbu žinoti, kad užbaigus patikros ir remonto darbus, karštas 

vanduo automatiškai dar nepradeda tekėti į butus – karšto vandens tiekimą pačiame name turi 

atnaujinti namo administratorius ar atsakingas bendrijos atstovas“, – teigia VŠT atstovas V. 

Šerėnas. 

Jis priduria, kad VŠT kryptingai atlieka vamzdynų rekonstrukcijas, keisdama seniausius, 

daugiau kaip 50 metų eksploatuotus tinklus, todėl bendras vamzdynų defektų skaičius patikrų metu 

nuosekliai mažėja, o tai reiškia, kad mažėja ir ilgiau užtrunkančių remonto darbų. Pavyzdžiui, 

pernai hidraulinių bandymų metu užfiksuoti ir sutvarkyti 74 vamzdynų defektai – 42 proc. mažiau 

nei 2018 m.   

Šalto dušo staigmenos galima išvengti   

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilniuje-salto-duso-periodai-vis-trumpesni-nustatoma-maziau-vamzdynu-defektu:670
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Hidraulinių bandymų darbai kasmet yra kruopščiai planuojami, o gyventojai gali iš anksto 

sužinoti, kada jų name bus laikinai atjungtas karštas vanduo. Ši informacija pateikiama VŠT 

internetinės svetainės rubrikoje „Karšto vandens išjungimai“ (www.chc.lt) – tereikia suvesti namo 

adresą specialioje paieškos formoje. Hidraulinių bandymų grafikas gali būti koreguojamas 

priklausomai nuo to, kokių defektų randama ir kiek užtrunka juos pašalinti.   

„Tiksliausiai galime informuoti gyventojus, kurie yra pateikę savo kontaktus VŠT savitarnos 

svetainėje – telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Jiems siunčiame SMS žinutes ir 

elektroninius laiškus apie numatomą karšto vandens išjungimą, planuojamą darbų trukmę, 

informuojame, jeigu randame vamzdynų defektų ir matome, jog remonto darbai užtruks ilgiau negu 

planuota“, – atkreipia dėmesį VŠT Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas.   

Taip pat bendrovė primena, kad laikinai nutraukus karšto vandens tiekimą, vandenį reikėtų 

naudoti iš šalto vandens čiaupo.   

 
 

https://savitarna.chc.lt/saskaitos/water
http://www.chc.lt/
https://savitarna.chc.lt/saskaitos/
https://savitarna.chc.lt/saskaitos/
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IS-956/681-IV-6 priedas 
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IS-956/681-IV-7 priedas 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-956/681-V-1 priedas 
 

 
 

2022 EUROHEAT & POWER CONFERENCE 

TN: tn  

 

Data 21 birželio, 2022  

Organizatorius Euroheat & Power  

Vieta Briuselis, Belgija  

 

Po daugiau nei dvejų metų pertraukos Euroheat & Power kviečia į 2022 m. birželio 21 – 22 

dienomis vyksiantį renginį Briuselyje, kur vėl susirinks centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto 

vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos bendruomenė, mokslininkai, 

politikos ir pramonės atstovai. 

Visą informaciją apie renginį rasite čia: 2022 Euroheat & Power Conference 

Kviečiame dalyvauti – REGISTRACIJA 

 
 
 

https://lsta.lt/aktualijos/2022-euroheat-power-conference/
https://www.euroheat.org/2022-euroheat-power-conference.html
https://www.euroheat.org/e/t/c/A983799E-D852-4584-8FC82B79CE9EA891/?link=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvaGVhdC5vcmcvMjAyMi1ldXJvaGVhdC1wb3dlci1jb25mZXJlbmNlLmh0bWw=
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IS-956/681-V-2 priedas 
 

INFO_EHP_ tarptautinė jaunųjų specialistų mokymų stovykla_10th International DHC+ Summer 

School_21-26 d. rgp.,2022 

TN: tn  

 

 
 

Primename, kad š.m. rugpjūčio 21-26 dienomis Göttingene, Vokietijoje (HAWK 

universitete) vyks tarptautinės asociacijos Euroheat&Power organizuojama kasmetinė studentų ir 

jaunųjų CŠT specialistų tarptautinė vasaros mokymų stovykla  

„10th International DHC+ Summer School“  

„DHC+“ (angl. District Heating & Cooling) vasaros mokykla tai savaitės trukmės 

intensyvūs mokymai, kuriuose dalyvauja žinomi CŠT sektoriaus ekspertai ir lektoriai, suteikdami 

dalyviams išsamių žinių apie šiuolaikines centralizuoto šildymo ir vėsinimo technologijas, 

apjungiant teorines paskaitas su praktiniu pritaikymu, techniniai vizitai, sistemų kūrimo galimybės 

ir pnš.  

Šiemet vyksiančios jau 10-osios vasaros stovyklos tematika - transformacijos link tvarių 

CŠT sistemų. Mokymai vyks REWARDHeat „Hackathon“ žaidimo formatu, skatinančiu 

bendradarbiavimą ir komandinį darbą, leidžiančiu dalyviams išbandyti save konkurencinėje 

aplinkoje. Tikslas - sukurti strategijas, kaip sėkmingai pereiti prie dekarbonizuotos CŠT sistemos. 

Daugiau informacijos (programa, lektoriai, kainos) rasite čia:  

https://www.euroheat.org/dhc/knowledge-transfer/dhc-summer-school/10th-international-

dhc-summer-school/about.html 

Iš LŠTA įmonių dalyvaus: 3 darbuotojai iš AB „Kauno energija“, 2 iš AB „Klaipėdos 

energija“ ir 1 iš AB „Panvėžio energija“.  

Kviečiame ir kitas įmones deleguoti jaunuosius specialistus į šiuos mokymus (išankstinė 

registracija vyksta iki birželio 25 d.).  
 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

 

 
 

 

https://lsta.lt/aktualijos/kasmetine-studentu-ir-jaunuju-cst-specialistu-tarptautine-vasaros-mokymu-stovykla-10th-international-dhc-summer-school/
https://www.euroheat.org/dhc/knowledge-transfer/dhc-summer-school/10th-international-dhc-summer-school/about.html
https://www.euroheat.org/dhc/knowledge-transfer/dhc-summer-school/10th-international-dhc-summer-school/about.html
https://www.euroheat.org/dhc/knowledge-transfer/dhc-summer-school/10th-international-dhc-summer-school/about.html
http://www.lsta.lt/
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IS-956/681-V-3 priedas 
 

LEA Kvietimas dalyvauti diskusijoje „Elektros energijos telkimo paslaugos problemos ir 

perspektyvos Lietuvoje“ 

 
From: Virgilijus Poderys <virgilijus.poderys@ena.lt>  
Sent: Thursday, June 23, 2022 2:06 PM 

To: VšĮ Lietuvos energetikos agentūra <info@ena.lt>; Patricija Zarankaitė <patricija.zarankaite@ena.lt> 

Subject: Kvietimas dalyvauti diskusijoje „Elektros energijos telkimo paslaugos problemos ir perspektyvos Lietuvoje“ 

 

Laba diena,  

Lietuvos energetikos agentūra kviečia Jus dalyvauti birželio 29 d., 14 val., organizuojamoje 

ekspertų diskusijoje „Elektros energijos telkimo paslaugos problemos ir perspektyvos 

Lietuvoje“.  

 

 
 

Data: birželio 29 d., trečiadienį. 

Vieta: 213 salė, II aukštas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patalpose adresu Gedimino pr. 38, 

01104 Vilnius. 

Laikas: numatoma diskusijos pradžia 14 val., trukmė iki 2 valandų. 

mailto:virgilijus.poderys@ena.lt
mailto:info@ena.lt
mailto:patricija.zarankaite@ena.lt
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2020 m. Seimui pritarus Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, galimybė dalyvauti 

balansavimo pajėgumų rinkoje Lietuvoje atsivėrė nepriklausomiems telkėjams.  

Energiją kaupiančios sistemos leidžia vartotojams optimizuoti elektros energijos sąnaudas. Jose 

vartotojai gali kaupti energiją, įsigytą mažesnėmis kainomis ir suvartoti ją kainoms išaugus. Tokiu 

būdu galima sumažinti sąskaitas už elektrą.Energijos kaupimo sistemos leidžia atsinaujinančios 

energijos gamintojams sumažinti sistemos nuostolius ir maksimaliai padidinti pajamas. Turėdami 

galimybę kaupti energijos perteklių baterijoje, gamintojai energijos pardavimą gali planuoti tuomet, 

kai kainos jiems palankiausios. Energijos kaupimas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tinklo 

stabilumą. Tai taip pat padeda padidinti dažnai su pertrūkiais gaunamos atsinaujinančios energijos 

prieinamumą tinkle. 

Savininkai, kurių kaupimo sistemos integruotos su virtualia jėgaine gali dalyvauti ir balansavimo 

rinkoje ir taip uždirbti dar papildomų pajamų. Lankstumo paslaugos – elektros vartojimo ar 

gamybos koregavimas reaguojant į energetikos sistemos poreikius – padeda tinklo operatoriui 

išlaikyti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą tinkle. 

Preliminari diskusijos programa: 

• Įžanginis žodis –  Virgilijus Poderys, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros direktorius 

• Diskusijos dalyviai: 

1. Energetikos viceministre Inga Žilienė.  

2. VERT Tarybos pirmininkas Renatas Pocius.  

3. „Litgrid“  sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.  

4. ESO Inovacijų ir paslaugų vystymo skyriaus vadovas  Mindaugas Pranaitis.  

5. „Fusebox“ atstovas Lietuvoje Karolis Kiguolis.  

6. Nepriklausomas energetikos ekspertas Martynas Nagevičius.  

Diskusijoje nuo kiekvienos įstaigos gali dalyvauti iki 2 asmenų. 

 

Pagarbiai 

 

 

Virgilijus Poderys 

Director 

 

  +370 698 41 674 

  virgilijus.poderys@ena.lt  

  www.ena.lt  

 
 

 

mailto:virgilijus.poderys@ena.lt
http://www.ena.lt/
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IS-956/681-V-4 priedas 
 

EM 2022-06-21 pranešimas. Kviečiame dalyvauti vandenilio plėtros Lietuvoje studijos 

pristatyme 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti vandenilio sektoriaus 

plėtros Lietuvoje studijos pristatyme, kuris vyks šių metų birželio 28 d. 10:00-12:00 val. 

Energetikos ministerijos inicijuoto nuotolinio susitikimo metu bus pristatyta parengta 

studija, kurioje pateikta vandenilio technologijų situacijos analizė, galimi ilgalaikio vystymo 

scenarijai, taip pat technologiniai, ekonominiai ir socialiniai plėtros aspektai, įvertinti atsižvelgiant į 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtros tendencijas. Susitikimo dalyviams ministerijos atstovai 

taip pat pristatys esmines vandenilio sektoriaus vystymosi kryptis, reikalingas investicijas bei 

studijoje pateikiamas ekspertines rekomendacijos Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtrai ir veiksmų 

planui. 

Vandenilio technologijos šiandien yra vertinamos kaip ypač svarbus ateities energetikos sistemos 

dalyvis, kuris gali būti sėkmingai pritaikytas transporto, pramonės ir energetikos sektoriuose, todėl 

tai yra vienas perspektyviausių klimato kaitos problemos sprendimo būdų. 

Remiantis atliktos rinkos apklausos duomenimis, prognozuojama, kad 2025-2050 m. 

laikotarpiu didžiausia vandenilio technologijų paklausa bus pramonės, transporto bei elektros 

energijos ir šiluminės energijos gamybos sektoriuose. Planuojama, kad iki 2030 m. vandenilį kaip 

kurą Lietuvoje naudos 1 proc. sunkiasvorio bei 25 proc. viešojo transporto penkiuose šalies 

didmiesčiuose. Lietuvai pasiekus tokius rezultatus, Europos Sąjunga priartėtų prie išsikelto tikslo 

iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu pasaulyje. 

Nuoroda į susitikimą. 

Lietuvos vandenilio platforma įkurta 2020 m. lapkričio 30 dieną, energetikos ministrui 

pasirašius bendradarbiavimo susitarimą su 19 verslo asociacijų bei įmonių. Įgyvendinant 

vandenilio sektoriaus plėtrą šalyje, ši platforma vienija Lietuvos mokslo institucijų, verslo ir viešojo 

sektoriaus atstovus. 

Vandenilio plėtros Lietuvoje studija buvo parengta bendradarbiaujant konsultacijų 

bendrovei „Baringa Consulting Limited“ ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus 

„Amber Grid“ bei „EPSO-G. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-vandenilio-pletros-lietuvoje-studijos-pristatyme
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FlZjRiZDktMzI1OS00YTIwLWExYjctODA5NzkwMjNhNTRl%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
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IS-956/681-V-5 priedas 
 

FM Kvietimas į mokymus birželio 27-28 d „Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo 

procese“ 

 

Laba diena, 

Dalinamės informacija apie Finansų ministerijos užsakymu birželio 27 d. ir 28 d. nuo 13 iki 16 val. 

organizuojamus mokymus tema „Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo 

procese“, kuriuos ves lektorė Gaja Šavelė. Mokymų programa ir darbotvarkė pridedama.  

Daugiau informacijos el.laiške apačioje (dalyvavimas nemokamas). 

 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

 
From: Dalia Adamonienė  
Subject: Kviečiame į mokymus „Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo procese“ 

Importance: High 

 

Finansų ministerija socialinius-ekonominius partnerius kviečia į mokymus „Interesų atstovavimas 

ES investicijų administravimo procese“. Mokymus ves lektorė Gaja Šavelė. Šių mokymų tikslas - 

suteikti socialiniams-ekonominiams partneriams naujų žinių ir patobulinti praktinius įgūdžius, 

susijusius su dalyvavimu ir efektyviu interesų atstovavimu ES fondų lėšų administravimo procese. 

Šie mokymai skirti pradedantiesiems  (t.y. neseniai pradėjusiems darbą socialinių-ekonominių 

partnerių interesus atstovaujančiose organizacijose; tiems, kurie panašiuose mokymuose dar nėra 

dalyvavę; tiems, kurie nori atnaujinti žinias šia tema). 

Mokymai organizuojami nuotoliniu būdu, Teams platformoje. Mokymų programos trukmė - 8 ak. 

val. Atkreipiame dėmesį, kad mokymams vykstant nuotoliniu būdu visa mokymų programa bus 

išdėstyta per 2 sesijas. Prieš registruojantis į mokymus prašome įsitikinti, kad galėsite dalyvauti 

abiejose sesijose. 

Mokymai vyks 2022 06 27 nuo 13.00 ir 2022 06 28 nuo 13.00. Registruotis į mokymus 

kviečiame paspaudus šią nuorodą: https://forms.gle/GGCqwQh5Gphb6CWD9  (registarcija 

vyksta iki birželio 22 d.) 

Mokymų programa ir darbotvarkė pridedama.  

Maloniai prašome informacija pasidalinti su kolegomis, kuriems šia mokymai galėtų būti 

aktualūs. 

Mokymus Finansų ministerijos užsakymu organizuoja ESTEP. Jei turite klausimų, prašome 

rašyti d.adamoniene@estep.lt arba skambinti mob. tel. +370 670 67606 

Nuoširdžiai, 

ESTEP 

 
Dalia Adamonienė 

Administratorė│Kalvarijų g. 137E-306, 08221 Vilnius, Lietuva 

Tel. +370 5 269 0120, mob. +370 670 67606, www.estep.lt 

http://www.lsta.lt/
https://forms.gle/GGCqwQh5Gphb6CWD9
mailto:d.adamoniene@estep.lt
http://www.estep.lt/
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________ 

 

Interesų atstovavimas ES investicijų administravimo procese (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-V-5-1 priedas 2022-06-27.pdf) 
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IS-956/681-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2022-06-21 pranešimas. 

TN: tn  

 

KAUNIEČIAI SUSKUBO RENOVUOTI ŠILUMOS PUNKTUS – RUOŠIASI NAUJAM 

ŠILDYMO SEZONUI 

 

Energijos kainoms ir toliau kopiant į rekordines aukštumas, kauniečiai ėmė ieškoti 

būdų, kaip užsitikrinti ekonomiškesnį šildymą rudenį. Centralizuotai miesto šilumą 

tiekiančios bendrovės „Kauno energija“ duomenimis, daugiabučių gyventojai suskubo 

naudotis mažosios renovacijos teikiamais privalumais – pradėjo aktyviai investuoti į šilumos 

punktų atnaujinimą.  

Apskaičiuota, kad modernizavus šilumos punktą bei šildymo ir karšto vandens sistemas, 

šilumos suvartojimas pastate gali sumažėti iki 25 proc. Todėl stebėdami infliacijos paveiktus kainų 

šuolius, ilgalaikio būdo sumažinti būsimas sąskaitas už centralizuotai tiekiamą šilumą ieškantys 

gyventojai nusprendė daugiabučius atnaujinti kuo greičiau ir atsigręžė į mažąją renovaciją.   

Mažoji renovacija yra šilumos punkto bei šildymo sistemos modernizavimas bei jos 

sureguliavimas taip, kad visa į pastatą patenkanti šiluma būtų panaudota kuo efektyviau. Tai būdas 

ne tik sumažinti sąskaitas už šilumą, bet ir padidinti pastato energinį efektyvumą, pakelti būstų 

vertę jame.  

Susidomėjimas išaugo 4 kartus 

„Kauno energijos“ Pardavimo sk. projektų vadovo Michailo Černych teigimu, mažosios 

renovacijos populiarumas pastaruoju metu gerokai išaugęs. Gyventojai, matydami toliau 

besipučiančias energijos kainas, ėmė ieškoti sąlyginai greito ir paprasto būdo sutaupyti.  

„Ne paslaptis, jog statybinės medžiagos šiuo metu brangsta. Todėl gyventojai atsargiau žiūri 

į didžiąją renovaciją ir ieško alternatyvų. Užklausų skaičius dėl galimybės atlikti mažąją renovaciją 

– modernizuoti šilumos punktą ir vidines šildymo bei karšto vandens sistemas daugiabučiuose – 

pradėjo didėti dar gegužę. Įpusėjus birželiui, užklausų jau sulaukta 4 kartus daugiau nei kovo-

balandžio mėn.“, – atskleidžia specialistas.  

Pasak jo, mažosios renovacijos galimybėmis domisi ne tik bendrijas daugiabučiuose įkūrę ir 

savo gerbūviu patys besirūpinantys kauniečiai, bet ir gyventojai, pastato priežiūrą patikėję 

specializuotoms įmonėms. Tai rodo, jog daugiabučiuose įsikūrę kauniečiai apie artėjantį šildymo 

sezoną galvoja jau dabar. Ir tai – teisingas sprendimas.  

„Ne veltui sakoma, kad roges reikia ruošti vasarą. Šiltasis metų periodas yra pats 

tinkamiausias metas pradėti ruoštis naujam šildymo sezonui. Pradėję darbus iš anksto, būsite tikri, 

jog per vasarą visi namo šildymo bei karšto vandens sistemų atnaujinimo darbai bus baigti. 

Atidėliojant ne tik galima nespėti, bet ir mokėti daugiau. Juk brangsta ne tik energijos ištekliai, 

brangsta ir medžiagos, didėja darbų kainos“, – akcentuoja M. Černych. 

Aktyviai analizuoja naudas  

Kaune didelė dalis senos statybos daugiabučių vis dar naudoja sovietinius laikus menančiais 

elevatoriniais  šilumos punktais. Jie į šildymo sistemą patiekia nustatytą kiekį šilumos ir vyraujant 

teigiamai paros temperatūrai, beveik nereaguoja į pasikeitusias klimato sąlygas. Todėl daugiabučiai 

su senais šilumos punktais, laiku jų nesureguliavus, vienodai kaista tiek spaudžiat speigui, tiek esant 

vos neigiamai paros temperatūrai. Tuo tarpu šiuolaikiški yra autonominiai, gebantys automatiškai 

reguliuoti į sistemą tiekiamos šilumos kiekį ir pagal oro sąlygas, ir pagal vartotojo nustatytą režimą, 

be to, reikalauja mažiau priežiūros. Jie užtikrina ir tolygų šilumos paskirstymą name. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-suskubo-renovuoti-silumos-punktus-ruosiasi-naujam-sildymo-sezonui
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-suskubo-renovuoti-silumos-punktus-ruosiasi-naujam-sildymo-sezonui
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kaunieciai-suskubo-renovuoti-silumos-punktus-ruosiasi-naujam-sildymo-sezonui
https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
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Specialisto teigimu, mažąja renovacija besidomintys gyventojai senais, neefektyviais 

šilumos punktais pirmiausia ir nori atsikratyti. Tačiau aktyviai domisi ir kitomis galimybėmis – 

jiems itin svarbu, kad šilumą butuose jie galėtų reguliuoti patys, todėl domisi, kaip tai įgyvendinti. 

„Mažosios renovacijos metu galima ne tik atnaujinti šilumos punktą rūsyje, pakeisti 

susidėvėjusius vamzdynus pastate, bet ir įsirengti individualius šilumos apskaitos prietaisus ar 

daliklių sistemą, termostatinius ventilius butuose. Taip pat esamą karšto vandens ruošimo sistemą 

pasikeisti į taupesnę“, – vardina kauniečius konsultuojantis M. Černych ir priduria, kad galimybė 

individualiai reguliuoti šildymą butuose atsiranda tuomet, kai vienvamzdė šildymo sistema 

pakeičiama į dvivamzdę.  

Bendrovės atstovo teigimu, stebima tendencija, kad augant infliacijai, gyventojai vis dažniau 

nori patys pasirinkti su gerbūvio gerinimu susijusių investicijų dydį ir darbų apimtį. Todėl tokią 

galimybę jiems ir suteikia. „Mažąja renovacija besidomintiems daugiabučių gyventojams „Kauno 

energijos“ specialistai namo šildymo sistemos būklę įvertina nemokamai. Atsižvelgę į jos 

susidėvėjimą, pasiūlo atskirus sprendimus arba visą jų kompleksą. O tai, kokius darbus atlikti, kiek 

investuoti, jau sprendžia patys gyventojai bendrijų susirinkimų metu“. 

Domisi valstybės parama  

Energijos išteklių kainoms ir toliau siekiant dešimtmečio antirekordus, Vyriausybė ieško 

būdų, kaip sumažinti gyventojams tenkančią finansinę naštą. M. Černych atkreipia dėmesį, kad 

kelią jau skinasi dar vienas šildymo sistemas atnaujinti norintiems senų daugiabučių gyventojams 

skirtas paramos projektas.  

„Paramą planuojama skirti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms 

modernizuoti. Tai reiškia, kad norintiems bent iš dalies atnaujinti savo namą ir taupiai jį šildyti, 

nebereikės mokėti visos įrangos ir darbų sumos – dalį finansuos valstybė“. 

Kol kas konkretus paramos dydis nėra nustatytas, tačiau manoma, kad šiais metais jis gali 

siekti net 70 proc. Specialisto teigimu, gyventojai jau dabar teiraujasi, kokio kompensacijos dydžio 

gali tikėtis ir tam ruošiasi. „Dėl mažosios renovacijos besikreipiantys gyventojai pastato šildymo 

sistemos atnaujinimo darbų atidėti nenori – pageidauja juos atlikti kuo greičiau, tačiau supranta, kad 

užtrunka projekto rengimas ir derinimas, balsavimai bendrijų viduje. Todėl tikisi, jog kol atliks 

namų darbus ir pasiruoš mažajai renovacijai patys, paaiškės ir paramos dydis“.  

Bendrovės atstovas atskleidžia, kad esama ir kauniečių, kurie paramos nė nelaukė. Pavasarį 

dėl mažosios renovacijos į „Kauno energiją“ besikreipę daugiabučių gyventojai šilumos punktų ir 

vidinių pastato šildymo sistemų modernizavimą jau pradėjo. „Darbai vyksta Eigulių ir Dainavos 

mikrorajonuose, tose bendrijose, kurios sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumą panoro 

džiaugtis jau ankstyvą rudenį, todėl kreipėsi vos tik šildymo sezonas baigėsi“, – komentuoja M. 

Černych.  
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IS-956/681-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2022-06-22 pranešimas.  

TN: tn  

 

DAUGIABUČIO RENOVACIJA: KODĖL REIKIA APŠILTINTI BŪSTĄ IR 

MODERNIZUOTI ŠILUMOS PUNKTĄ? 

 

Dideli pastato šilumos praradimai – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl reikia atnaujinti 

senus daugiabučius. 

Geriausias sprendimas, suteikiantis visas galimybes efektyviai vartoti šilumą ir gauti 

mažesnes sąskaitas, – kompleksiškai atnaujinti pastatą, apšiltinant jo lauko sienas ir stogą, pastato 

pamatus, pakeičiant langus, įstiklinant balkonus ir lodžijas. Daugiausiai šilumos nerenovuoti 

daugiabučiai netenka per sienas (38 proc.), langus (26 proc.) ir stogą (11 proc.), todėl izoliavus 

pastatą, ženkliai sumažinamas šilumos pralaidumas iš pastato vidaus į išorę – sumažėja šildymo 

sąskaitos, o kartu daugiabutis tampa draugiškesnis aplinkai. Sumontuojant naują apdailą, 

prailginama pastato tarnavimo trukmė, jo sienos tampa atsparesnės išorės poveikiui – lietui, sniegui 

ar saulės spinduliams. Daugiabučio atnaujinimas sukuria sveikesnę ir patogesnę gyvenamąją 

aplinką ir padidina nekilnojamojo turto vertę – tokiame daugiabutyje nuomotis ar pirkti butą yra 

žymiai maloniau. 

Atnaujinant daugiabutį namą yra itin svarbu modernizuoti šilumos punktą, kurio įrenginiai 

skirti ekonomiškam ir gerokai efektyvesniam šilumos energijos reguliavimui būstuose. 

Automatizuotas šilumos punktas leidžia sutaupyti apie 15 proc. šilumos ir kartu sumažinti šildymo 

sąskaitas. 

Siekiant taupyti šilumą ir įvertinant inžinerinių pastato sistemų svarbą, valstybė remia ne tik 

kompleksinę, bet ir mažąją daugiabučių namų renovaciją, kurios metu gali būti atnaujinamas 

pasenęs elevatorinis šilumos punktas, pakeisti susidėvėję vamzdynai name, įsirengti individualūs 

šilumos apskaitos prietaisai ar daliklių sistema, termostatiniai ventiliai butuose. 

Modernizavus šilumos punktą, šiluma pastatui tiekiama automatiškai pagal lauko 

temperatūrą.Vienas pagrindinių automatizuoto šilumos punkto privalumų – gebėjimas reaguoti į 

aplinkos pokyčius. Automatizuotame šilumos punkte atsiranda galimybė nustatyti įvairius šildymo 

sistemos temperatūrinio režimo grafikus: nakties metu palaikyti žemesnę šildymo sistemos 

temperatūrą, sumažinti karšto vandens temperatūrą bei nustatyti šildymo sistemos paros ar savaitės 

šildymo grafiką. Taip pat suteikiama galimybė pavasarį ir rudenį, kai lauke šilta, išjungti namo 

šildymą, o orui atvėsus, vėl jį sklandžiai įjungti – tokiu būdu visą šildymo laikotarpį išlaikyti 

komfortinę patalpų temperatūrą ir taupyti šilumą. 

  

Palyginamosios šilumos sąnaudos ir mokesčiai patalpų šildymui daugiabučiuose namuose 

2021/2022 m. šildymo sezono metu (spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis) 

Miestas 

Vidutinės šilumos 

sąnaudos patalpų 
šildymui; 

kWh/m2/sezoną 

Vidutinis mokestis už 

patalpų šildymą; 

Eur/m2/sezoną 

Vidutinės šilumos 
sąnaudos patalpų 

šildymui 50 m2 bute (2-

jų kambarių); 
kWh/sezoną 

Vidutiniai mokesčiai už 

patalpų šildymą 50 m2 
(2-jų kambarių) bute; 

Eur /sezoną 

Renovuoti 

ir nauji 

namai 

Nerenovuoti 
namai 

Renovuoti 

ir nauji 

namai 

Nerenovuoti 
namai 

Renovuoti 

ir nauji 

namai 

Nerenovuoti 
namai 

Renovuoti 

ir nauji 

namai 

Nerenovuoti 
namai 

Panevėžys 65,7 95,4 4,01 5,97 3285 4770 205,0 298,5 

Kėdainiai 58,3 102,0 3,64 6,39 2915 5100 182,0 319,5 

Rokiškis 65,4 106,4 4,10 6,66 3270 5320 205,0 333,0 

https://www.pe.lt/news/568/47/Daugiabucio-renovacija-kodel-reikia-apsiltinti-busta-ir-modernizuoti-silumos-punkta
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Kupiškis 58,7 112,1 3,68 7,04 2935 5605 184,0 352,0 

Pasvalys 62,0 116,6 3,88 6,69 3100 5330 194,0 334,5 

Zarasai 65,6 119,0 4,10 7,46 3280 5950 205,0 373,0 
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IS-956/681-VI-3 priedas 

 

LŠTA 2022-06-23 d. Savaitės aktualijos 

 

Birž. 23 d. AM derinimui pateikė LAAIF priemonės, susijusios su vidutinių kurą 

deginančių įrenginių (1-50 MW) išmetamų dujų valymo įrenginių modernizavimu aprašo 

projektą. APVA kvietimą skelbs liepos mėn. Įrangą reikia sumontuoti ir pradėti eksploatuoti iki 

š.m. pabaigos. (pastaboms iki birž. 30 d.) 

Birž. 22 vyko Seimo ekonomikos komiteto posėdis pritarta ŠŪĮ ir DGN modernizavimo 

įstatymo pataisoms dėl daugiabučių privalomųjų reikalavimų, dėl paramos intensyvumo 

didinimimo (nuo 30 iki 80 proc) mažajai renovacijai (elevatorinių punktų modernizavimui). LŠTA 

2022-06-21 d. išsiuntė pastabas dėl narių K. Starkevičiaus ir D. Kreivio pateiktų pasiūlymu, 

numatant vietoje kas mėnesinio šilumos kainų kintamųjų dedamųjų perskaičiavimo, atsižvelgiant į 

pakitusias kuro kainas ir perkamos šilumos kainas, reglamentuoti perskaičiavimą pagal Šilumos 

kainų nustatymo metodikos tvarką. (ČIA) 

Birž. 21 d. susitikimas su VPT dėl kuro įsigijimo galimybių per centrinę perkančiąją 

organizaciją. Kitą savaitę LŠTA taryba susitiks su Ignitis atstovais dėl dujų pirkimo.  

Birž. 22. Gautas VERT atsakymas (ČIA) į LŠTA raštą (2022-05-31 d.) „Dėl patikimo 

apsirūpinimo kuro ištekliais“, kuriuo LŠTA išreiškė susirūpinimą dėl artėjančio (2022–2023 m.) 

šildymo sezono ir galimo energijos išteklių deficito ir prieinamumo  

Birž. 21 d. gautas Konkurencijos tarybos atsakymas (ČIA)  į LŠTA raštą dėl galimai 

nevienodų sąlygų šilumos gamybos rinkoje (LŠTA atkreipė dėmesį į diskriminacines sąygas, kad 

ŠŪĮ nustatytas reikalavimas dėl privalomo šilumos tiekėjams 30 proc. biokuro iš miško kirtimo 

atliekų naudojimo, turėtų būti taikomas bent jau visiems šilumos gamintojams (tiek NŠG tiek CŠT 

įmonėms) KT sprendimas: tyrimo nepradės, nes trūksta pagrįstų duomenų pagal esamus 

reikalavimus. 

Birž. 21 d. oficialiai išsiųstas raštas EM dėl ekstremalios energetikos padėties. Su EM 

toliau darbo tvarka bus derinami teisės aktų pakeitimai.  

Birž. 13 d. LŠTA išsiuntė pastabas Aplinkos ministerijai dėl naujos pagal ES Karo 

komunikatą inicijuojamos iš valstybės biudžeto numatomos finansuoti priemonės „Juridinių asmenų 

investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar sumažinimą, ir (ar) atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašo projektui (ČIA) 

Birž. 20 d. LŠTA atsakymas į Ignalinos paklausimą Pateikiamas LŠTA atsakymas dėl 

šilumos punkto nuosavybės, ginčas su verslininku, kuris įsigijo ŠP patalpas ir reikalauja jas 

atlaisvinti (ČIA)   

Birž. 16 d. VERT pakoregavo Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles. . /korekcijos susijusios su ŠŪĮ 

prievole įsigyti ne mažiau kaip 30 procentų SM3 biokuro per metus/  

Birž. 15. BALTPOOL informavo, kad rinkos dalyviai apsisprendė dėl ilgalaikių sandorių 

kainų indeksavimo modelio. Nuspręsta į prekybą įtraukti indeksuotus modelius pagal A variantą – 

sandorio kaina indeksuojama pagal indekso reikšmės pokytį šildymo sezono metu (ČIA.) 

KTU kviečia energetikos srityje dirbančius studijuoti magistrantūroje (iki birž. 23 d. 

priimami prašymai (Studijų programa “TERMOINŽINERIJA”)) 

Rugp. 21-26 d. Göttingene, Vokietijoje (HAWK universitete) vyks Euroheat&Power 

organizuojama kasmetinė studentų ir jaunųjų CŠT specialistų tarptautinė vasaros mokymų stovykla 

„10th International DHC+ Summer School (vyksta Klaipėdos, Kauno, Panevėžio įmonių 

darbuotojai, taip pat planuoja Jonava ir Šilutė) 

Artimiausi LŠTA pirmadienio vebinarai:  

- Liepos 11 d. tema „PAVOJINGOS ENERGIJOS IZOLIAVIMO PRINCIPAI | LO-TO 

(Lockout -Tagout)“ (pranešėjas Raimedas Burba, Sauga PRO Įrenginių techninės saugos 

ekspertas (TUVLITA). LoToTo – inovatyvi saugos darbe procedūra, kuomet atliekant 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0ad06c1f2b311ecbfe9c72e552dd5bd
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_68_lsta_rastas_LRS-EK_del_SUI_projekto_pasiulymo.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220622_VERT_atsak_i-58_del-kuro-isigijimo-1.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220621_KT_atsak_i-41-del-nevienodu-konkurenc_salygu.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/329429c0e33711ecb35fcfa9fca18926?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a6b843a-4c75-4cc4-b17e-3f47d36a5619
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/329429c0e33711ecb35fcfa9fca18926?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a6b843a-4c75-4cc4-b17e-3f47d36a5619
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/329429c0e33711ecb35fcfa9fca18926?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a6b843a-4c75-4cc4-b17e-3f47d36a5619
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220614_63_LSTA_AM_del-Karo_komunikat-priem_aprasas.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/220620_67_LSTA_rastas_IST_del-SP.docx
https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-16/vert-pakoregavo-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-imoniu-informacijos.aspx
https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2022-metai/2022-06-16/vert-pakoregavo-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-imoniu-informacijos.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2022/06/Baltpool-2022-06-15.doc
https://www.euroheat.org/dhc/knowledge-transfer/dhc-summer-school/10th-international-dhc-summer-school/about.html
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techninės priežiūros,  remonto ar valymo darbus yra patikimai užblokuojamas pramoninių 

mašinų ir įrenginių energijos tiekimas, o darbuotojai apsaugomi nuo netyčinio įjungimo bei 

sužalojimų. 

- Liepos 18 d. Technikos priežiūros tarnybos atstovai pristatys TPT veiklą: potencialiai 

pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas  
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IS-956/681-VI-4 priedas 

 

Dėl 220616 EM susitikimo: energijos vidaus rinkos priemonės CŠT sektoriuje 

 
From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Monday, June 20, 2022 9:14 
To: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Cc: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Dėl 220616 EM susitikimo: energijos vidaus rinkos priemonės CŠT sektoriuje 

 

Labas Karoli, 

Kaip ketvirtadienį minėjau dėl LŠTA siūlytų netipinių remtinų priemonių galima atskirai kalbėti. 

Pavyzdžiui, pridedu suomių pranešimą apie bio dulkių deginimo sprendimų diegimą esamuose 

energetiniuose objektuose (degikliai įstatomi į sovietinius katilus vietoje dujinių. Komplektuojama 

kartu su įranga biodulkių gamybai iš granulių. Tokie sprendimai galėtų pakeisti g. dujas į biokurą 

(taupytų ATL, mažintų išlaidas kuro įsigijimui ir pan.). 

Prašytume atsiųsti EM ketvirtadienio pranešimą ar nuorodą į jį. 

Ačiū. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
_______ 

 

Pranešimas „Fuel preparation and combustion presentation“ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-VI-4-1 priedas 2022-06-27.pdf) 

 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-956/681-VI-5 priedas 

 

INFO_LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga TEC Consulting Tiesioginė ranga, Buinevičius 

biokatilų apsauga nuo dūmų korozijos 

 

Siunčiame šio pirmadienio, birželio 20 d. vykusio LŠTA pirmadienio vebinaro medžiagą: 

- Projektų įgyvendinimo galimybes EPCM metodu (tiesioginė ranga ir kiti vystymo būdai) 

/pranešėjas  Mantas Biknius, UAB TEC Consulting/.  Tiesiogine ranga su TEC.pdf 

- Biokuro katilų apsauga nuo korozijos /KTU docentas dr. Kęstutis Buinevičius/ Katilų 

apsauga nuo dūmų korozijos KBuinevičius.pdf 
Kilus klausimams kreipkitės tiesiogiai pranešimų pabaigoje nurodytais kontaktais. 

- Vaizdo įrašas:  LSTA pirmadienio webinaras_TEC Consulting_projektų igyvendinimas 

EPCM metodu-20220620_140117-Meeting Recording.mp4 

Informuojame, jog prasidėjus atostogų periodui artimiausiomis savaitėmis LŠTA pirmadienio 

vebinarai nebus organizuojami. Suplanuotų vebinarų datos liepos mėn: 

- Liepos 11 d. 14 val. LŠTA vebinaro tema „PAVOJINGOS ENERGIJOS IZOLIAVIMO 

PRINCIPAI | LO-TO (Lockout -Tagout)“ (pranešėjas Raimedas Burba, Sauga PRO 

Įrenginių techninės saugos ekspertas (TUVLITA). LoToTo – tai inovatyvi saugos darbe 

procedūra, kuomet atliekant techninės priežiūros,  remonto ar valymo darbus yra patikimai 

užblokuojamas pramoninių mašinų ir įrenginių energijos tiekimas, o darbuotojai apsaugomi 

nuo netyčinio įjungimo bei sužalojimų. 

- Liepos 18 d. 14 val. Technikos priežiūros tarnybos atstovai pristatys TPT veiklą: 

potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas  

Prisijungimo nuorodas atsiųsime vėliau. 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 
 

_______ 

 

2022-06-20 pirmadienio webinaro pranešimai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-956/681-VI-5-1 priedas 2022-06-27.zip) 

_______ 

 

LŠTA INFO. LŠTA 2022-06-20 pirmadienio webinaras_TEC Consulting_projektų igyvendinimas 

EPCM metodu +info apie biokatilų apsaugos nuo korozijos naujove 

 

KVIETIMAS_220620_LŠTA pirmadienio webinaras_TEC Consulting_projektų igyvendinimas 

EPCM metodu +info apie biokatilų apsaugos nuo korozijos naujove 

 

šiandien, birželio 20 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinare TEC Consulting pristatys projektų 

įgyvendinimo galimybes EPCM (Engineering Procurement and Construction Management) 

metodu - projektų valdymas nuo dokumentų parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos 

pabaigos ir gamybos paleidimo /pranešėjas  Mantas Biknius, UAB TEC Consulting/.  

 

Vebinaro pabaigoje KTU docentas dr. Kęstutis Buinevičius padarys trumpą informacinį pranešimą 

"Biokuro katilų apsauga nuo korozijos" 

 

https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ESDhpJ8y6ClEg0t5DWE1MQMBk-tsmzqFCp8rs1QQgHLQKA?e=9m85Ud
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/ESDhpJ8y6ClEg0t5DWE1MQMBk-tsmzqFCp8rs1QQgHLQKA?e=9m85Ud
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXMtZmcPX2FOiCJXmZy_QVIBCrrYPPZaPOMnOHpGeH5NyA?e=aaNDKN
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXMtZmcPX2FOiCJXmZy_QVIBCrrYPPZaPOMnOHpGeH5NyA?e=aaNDKN
https://lstalt.sharepoint.com/:b:/s/LSTApasitarimuvideo/EXMtZmcPX2FOiCJXmZy_QVIBCrrYPPZaPOMnOHpGeH5NyA?e=aaNDKN
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUSelGoH4bNMjvk4meUHcGIBxYWJOgaoPUIAsE4q11LQtQ?e=T5r6hN
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUSelGoH4bNMjvk4meUHcGIBxYWJOgaoPUIAsE4q11LQtQ?e=T5r6hN
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EUSelGoH4bNMjvk4meUHcGIBxYWJOgaoPUIAsE4q11LQtQ?e=T5r6hN
http://www.lsta.lt/
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Kviečiame prisijungti: 
________________________________________________________________________________  

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 2022-07-11 pirmadienio webinaras_energijos blokavimo sistemos „LoToTo“ 

 

Š.m. liepos 11 d. 14 val. LŠTA vebinaro tema „PAVOJINGOS ENERGIJOS IZOLIAVIMO 

PRINCIPAI | LO-TO (Lockout -Tagout)“ (pranešėjas Raimedas Burba, Sauga PRO Įrenginių 

techninės saugos ekspertas (TUVLITA)) 

 

Pagrindinės pranešimo temos: 

- kodėl vis dar remontuojant ar aptarnaujant įrangą žūsta ir susižaloja darbuotojai; 

- kas yra LO-TO? Inovatyvios ir konservatyvios priemonės, kurios saugo gyvybes; 

- kodėl LO-TO metodika evoliucionavo į LoToTo? 

- LoToTo procedūra. Teorija ir geroji praktika; 

- LoToTo metodikos įmonėje diegimo žingsniai ir sistemos tobulinimas. 

 

LoToTo – tai inovatyvi saugos darbe procedūra, kuomet atliekant techninės priežiūros,  remonto ar 

valymo darbus yra patikimai užblokuojamas pramoninių mašinų ir įrenginių energijos tiekimas, o 

darbuotojai apsaugomi nuo netyčinio įjungimo bei sužalojimų. 
 
________________________________________________________________________________  

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 2022-07-18 pirmadienio vebinaras_TPT_katilų techninės būklės tikrinimo 

apžvalga 

 

Š.m. liepos 18 d. 14 val. LŠTA vebinaras, kurio metu Technikos priežiūros tarnybos atstovai 

pristatys TPT veiklą: potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas  

 
________________________________________________________________________________  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg4MGY2NDUtN2IwNS00ZmQzLTgyNWItYzk2N2Q1OTk3M2Y0%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_ODg4MGY2NDUtN2IwNS00ZmQzLTgyNWItYzk2N2Q1OTk3M2Y0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQxOGJiMWYtODhiMy00NWZmLTgwZmUtNjkxYmY5NjFmNGVk%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_MGQxOGJiMWYtODhiMy00NWZmLTgwZmUtNjkxYmY5NjFmNGVk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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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 2022-09-05 pirmadienio vebinaras_PROTEGO patirties pristatymo dirbant su 

ŠT įmonėms_BDAR praktinis įgyvendinimas 

 

Š.m. rugsėjo 5 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinare PROTEGO pristatymas: BDAR reglamento 

praktinis įgyvendinimas CŠT įmonėse 

 

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 2022-09-12 pirmadienio webinaras_Danfoss_tinklų skaitmenizavimas 

atliekinės šilumos panaudojimas 

Š.m. rugsėjo 12 d. 14 val. LŠTA pirmadienio vebinare UAB „Danfoss“ pristatymai temomis : 

- Šilumos tinklų valdymas ir skaitmenizavimas siekiant mažinti CO2 emisiją bei didinti CŠT 

darbo efektyvumą 

- Šilumos atgavimas komerciniuose pastatuose ir jos panaudojimo galimybės 

Prisijungimo nuoroda 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk3NDZjNGMtYmQ5Ni00M2VmLTkxODktZDY0NDI2NDY4MTdm%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_NTk3NDZjNGMtYmQ5Ni00M2VmLTkxODktZDY0NDI2NDY4MTdm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRmMDg5OGEtMDQxOS00YjFjLWE3YjQtMzFmMDU5NWE0ZGM5%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_MmRmMDg5OGEtMDQxOS00YjFjLWE3YjQtMzFmMDU5NWE0ZGM5@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYzYjk4ZjgtOTdiMS00YjMyLTk2MDAtNTE2NjQ4ZjQ0NTBl%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_NzYzYjk4ZjgtOTdiMS00YjMyLTk2MDAtNTE2NjQ4ZjQ0NTBl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lsta.lt%2F&data=05%7C01%7Cgintaras.aleksiunas%40danfoss.com%7Cb38b11a11f51436b73fe08da3f021c41%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C0%7C637891575983251247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=t3G66UMY0zcnPd2D31KPup3W5SskcHihfSony8tfxrs%3D&reserved=0
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IS-956/681-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. Rinkų ir reguliavimo sistemų pagal peržiūrėtą Atsinaujinančios energijos direktyvą 

apžvalga, TN: tn, 

 
From: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de>  

Sent: Tuesday, June 21, 2022 11:19 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Ramune, 

I hope this email finds you well. I would like to inform you, that the final report, to which you 

provided very valuable information, was finally published by the EC: 

https://www.oeko.de/en/publications/p-details/district-heating-and-cooling-in-the-european-union 

Kind regards, 

Veit 

 

--------------------------------------------------------------- 
Dr. Veit Bürger 

Deputy Head of Energy & Climate Division (Freiburg) 

Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied Ecology 

Freiburg - Darmstadt - Berlin 

PO Box 17 71, D-79017 Freiburg, Germany 

phone.: +49-761-452 95-259 

fax: +49-761-452 95-288 

http://www.oeko.de 

Address for visitors: 
Merzhauser Strasse 173, D-79100 Freiburg, Germany 

blog.oeko.de | Twitter | Instagram | Onlinemagazin eco@work 

 
From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Tuesday, February 16, 2021 9:08 PM 

To: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Mr. Veit, 

Sorry for my late reply. The answers are below in red: 

• Statistical reporting: We received conflicting answers concerning the question “Is there a 

legal obligation to collect DHC statistics as defined in the Energy Efficiency Directive 

(EED)?” Is there such an obligation in place? 

There is no such obligation regarding data collection in accordance to EED. There is obligation 

to provide data following the National Energy Regulatory Council requirements:  https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324079/asr 

• Statistical reporting: Are detailed data regarding the types of renewables, in particular 

geothermal, solar thermal, biomass, biogas, renewable waste, renewable electricity, waste 

heat, etc. collected and reported?  

National Energy Regulatory Council receive such data from the regulated DH companies 

(see the link above at 23 Annex - Table PK-2 and PK-3). Our association also collects such 

data from members- DH companies  

• Unbundling: We received conflicting answers concerning the unbundling requirements in 

the DH sector. One participant of the survey indicated that there is full unbundling of all 

levels of the supply chain. Another participant indicated that there were no unbundling 

requirements at all. From our understanding and research there is partial unbundling 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e28b0c8-eac1-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
mailto:V.Buerger@oeko.de
mailto:ramune@lsta.lt
https://www.oeko.de/en/publications/p-details/district-heating-and-cooling-in-the-european-union
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oeko.de%2F&data=04%7C01%7Charri.korhonen%40fortum.com%7C8fbd219e5a82411b7dc408d8bd68e2ca%7C62a9c2c88b0943bea7fb9a87875714a9%7C1%7C0%7C637467605482386569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p70yf7oZNhWVPxvFulT9qp%2FdM8zkecxJY1g7pU8XY0E%3D&reserved=0
https://blog.oeko.de/
https://twitter.com/oekoinstitut
https://www.instagram.com/oekoinstitut/
http://www.oeko.de/e-paper
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:V.Buerger@oeko.de
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324079/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324079/asr
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concerning production and grid operation. Could you please provide additional documents/ 

explanations? 

Significant changes in regulation and pricing in Lithuania DH market was made in 2018 by 

the new Procedure of Heat Purchase from Independent Heat Producers (IHP) adopted by 

National Energy Regulatory Council (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.383246/asr) According to the legal regulation that 

has been used for almost 15 years so far, regulated DH companies have received fixed 

income to maintain heat production sources and purchased heat from IHP only if it was 

cheaper than produced in own boiler houses (variable costs). This ensured the reliability of 

the heat supply and ensured the principle of the lowest cost. The new Regulation legalized 

competition in production at "full cost" - that is all the revenue will be generated by the 

boiler-houses that will operate in that month and the rest will receive no income, 

respectively. 

The amount of heat purchased from IHP and/or produced by DH companies is determined 

by means of a heat auction organized by the operator of the Energy Exchange (Baltpool: 

https://www.baltpool.eu/lt/prekybos-siluma-apzvalgos/). 

In 2019 there were 12 DH companies where the part of heat was purchased from 

Independent Heat Producers. Currently the market share of IHP makes around 34% of total 

heat delivered to the DH networks. There are 44 independent heat producers out of which 

the mandatory pricing of DH production is applied to 27 companies, and 17 are unregulated.  

And one final issue: In order to prepare the acknowledgment section of our final report, I would 

like to make sure that we can quote your name and organization (“Ramunė Gurklienė / 

Lithuanian District Heating Association”)? This will be a general quote at the beginning of the 

report (i.e. not referring to any particular content of the document). You can also add: Valdas 

Lukoševičius/president of Lithuanian District Heating Association 

 

Regards, 

Ramunė 

Prisijunkite prie kelionės į #21EHPcong – REGISTRUOKITĖS JAU DABAR! 

 
 
From: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de>  

Sent: Monday, January 25, 2021 12:58 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: FW: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Ramune,  

I wish you a happy new year, filled with health, joy and success. 

I would like to thank you for your participation and very valuable input to our survey on DHC 

across Europe. 

The study is still on-going and we received a very good feedback from the European Commission 

so far. We are still on track with the planning, so the study should be published around October this 

year (we will inform you as soon as the study will be available). 

During the analysis of the survey results our partners in the project consortium raised some 

additional questions concerning Lithuania. We would highly appreciate if you could provide 

answers to the three questions below:  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.383246/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.383246/asr
https://www.baltpool.eu/lt/prekybos-siluma-apzvalgos/
https://www.baltpool.eu/lt/prekybos-siluma-apzvalgos/
https://www.ehpcongress.org/registration/deadline-and-fees/
https://www.ehpcongress.org/
mailto:V.Buerger@oeko.de
mailto:ramune@lsta.lt
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• Statistical reporting: We received conflicting answers concerning the question “Is there a 

legal obligation to collect DHC statistics as defined in the Energy Efficiency Directive 

(EED)?” Is there such an obligation in place? 

• Statistical reporting: Are detailed data regarding the types of renewables, in particular 

geothermal, solar thermal, biomass, biogas, renewable waste, renewable electricity, waste 

heat, etc. collected and reported? 

• Unbundling: We received conflicting answers concerning the unbundling requirements in 

the DH sector. One participant of the survey indicated that there is full unbundling of all 

levels of the supply chain. Another participant indicated that there were no unbundling 

requirements at all. From our understanding and research there is partial unbundling 

concerning production and grid operation. Could you please provide additional documents/ 

explanations? 

And one final issue: In order to prepare the acknowledgment section of our final report, I would 

like to make sure that we can quote your name and organization (“Ramunė Gurklienė / 

Lithuanian District Heating Association”)? This will be a general quote at the beginning of the 

report (i.e. not referring to any particular content of the document). 

Thank you very much for your answer. 

 

Best regards, 

Veit Bürger 

 
From: Veit Bürger  

Sent: Monday, October 19, 2020 12:27 PM 

To: 'Ramunė Gurklienė – LŠTA' <ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Ramune, 

we received your answers. Thanks a lot for your support! 

 

Kind regards, Veit 

 

--------------------------------------------------------------- 
Dr. Veit Bürger 

Deputy Head of Energy & Climate Division (Freiburg) 

Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied Ecology 

Freiburg - Darmstadt - Berlin 

PO Box 17 71, D-79017 Freiburg, Germany 

phone.: +49-761-452 95-259 

fax: +49-761-452 95-288 

http://www.oeko.de 

Address for visitors: 

Merzhauser Strasse 173, D-79100 Freiburg, Germany 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Monday, October 19, 2020 7:19 AM 

To: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de>; Violeta Greiciuviene 

<Violeta.Greiciuviene@enmin.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Valdas 

Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Good morning, 

I would like to inform you that we have already filled in the on-line questionnaire on 9 October. 

Please let me know if you have received answers.  

mailto:ramune@lsta.lt
http://www.oeko.de/
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:V.Buerger@oeko.de
mailto:B.Koehler@oeko.de
mailto:Violeta.Greiciuviene@enmin.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
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Best regards, 

 
Ramune Gurkliene 

Lithuanian District Heating Association 
Chief specialist 

tel. +370-5-2667097 e-mail: ramune@lsta.lt 

 
From: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>  

Sent: Friday, October 16, 2020 3:30 PM 

To: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de>; Violeta Greiciuviene <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt>; Mantas 
Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA 

<ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Thank you! 

I’ve added colleagues from the DH Association in the Cc for your further communication.  

 

Karolis  

 
From: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de>  

Sent: 2020 m. spalio 16 d., penktadienis 15:27 

To: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de>; Violeta Greiciuviene <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Karolis, 

Thanks for your prompt reply. I am travelling today but will transform the survey into a word 

document on Monday. That’s no problem.  We have sent the survey also to VERT and Rasa 

Valatkevičienė told me today that they would currently work on the survey. We also tried to get in 

contact to the DH Association (Arvydas Andreikenas, Rima Sidlauskiene) but did not get any reply 

yet. If you could support us in getting them on board your help would be very appreciated. 

Have a nice weekend, thanks for your support and kind regards, 

 

Veit  

 
From: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>  

Sent: Friday, October 16, 2020 1:43 PM 

To: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de>; Violeta Greiciuviene <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Veit Bürger 

Thank you for reaching out to us. It would be good if you could provide survey’s questions in the 

MS Word or PDF form, so that my colleagues would able to run through all the questions. We’ll 

have to coordinate final position of the Ministry of Energy internally and only afterwards to fill out 

the responses in the online survey.  

Would it be useful for your project if the survey would be filled separately by the Lithuanian 

national regulatory authority, MN Lithuanian District Heating Association (LDHA) and Ministry of 

Energy of Lithuania? 

I should note that  the response from the Ministry of Energy of Lithuania should not be considered 

as position of Lithuania, since there are different stakeholders in Lithuania’s heating sector with 

diverging views on many questions and we would need to go through broader public consultations 

in order to provide position/response on behalf of the Member State. 
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Sincerely, 

Karolis Švaikauskas 

 
From: Violeta Greiciuviene <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt>  

Sent: 2020 m. spalio 16 d., penktadienis 14:22 
To: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de>; Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: RE: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Veit Bürger, 

In response to your letter I would like to inform that your e-mail will be forwarded to my colleague 

in the Ministry of Energy Mr. Karolis Švaikauskas who is in charge of  policy shaping questions in 

national heat sector. I hope you will have fruitful cooperation with Mr. K. Švaikauskas. 

 

Best regards 

 
Violeta Greiciuviene 

Senior Adviser of the Ministry, Group of Strategic Changes management 

E-mail:  violeta.greiciuviene@enmin.lt  

Tel. +370 5 203 4679, ext. 1 

Ministry of Energy of the Republic of Lithuania 

Gedimino ave. 38, LT-01104 Vilnius 

http://enmin.lrv.lt/en 

 
From: Veit Bürger <V.Buerger@oeko.de>  

Sent: Friday, October 16, 2020 1:45 PM 

To: Violeta Greiciuviene <Violeta.Greiciuviene@enmin.lt> 

Cc: Benjamin Köhler <B.Koehler@oeko.de> 

Subject: Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

Dear Violeta Greiciuviene, 

On behalf of the European Commission (DG ENER) Öko-Institut and other European research 

institutes are currently conducting the project “Overview of District Heating and Cooling Markets 

and Regulatory Frameworks under the Revised Renewable Energy Directive” (contract 

ENER/C1/2018-496). 

In the course of the project we are doing an online questionnaire on several DHC related topics, 

mainly  

• Market data/ district heating and cooling statistics 

• Regulation on district heating and cooling (especially TPA, metering, pricing, reporting) 

• Building regulations and urban planning and their relation to DHC 

The survey is available at https://ww3.efs-survey.com/uc/main/d1d3/. 

We would highly appreciate if you could fill out the survey for Lithuania. We estimate that approx. 

one hour is needed for each part. Of course we would appreciate if you could answer the questions 

on all topics of the survey, but it is also possible to focus on your field of expertise (the regulation 

part of the survey is the most important part). If you think, that we should also look at specific 

documents (e.g. legal texts, guidelines etc.), we would be pleased if you would send them by email 

Of course, we will strictly abide by any privacy, data sensitivity and confidentiality provision the 

participating organisation might request, and no sensitive or confidential data will be published.  

If you have any questions or would like to discuss specific topics/ parts, please don’t hesitate to 

contact me or my colleague Benjamin Köhler at any time! 

Thank you very much for your support and best regards, 

  

Veit Bürger 

  

--------------------------------------------------------------- 
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Dr. Veit Bürger 

Deputy Head of Energy & Climate Division (Freiburg) 

Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied Ecology 

Freiburg - Darmstadt - Berlin 

PO Box 17 71, D-79017 Freiburg, Germany 

phone.: +49-761-452 95-259 

fax: +49-761-452 95-288 

http://www.oeko.de 
Address for visitors: 

Merzhauser Strasse 173, D-79100 Freiburg, Germany 

_______ 

 

District heating and cooling in the European Union  

TN: tn  

 

Overview of markets and regulatory frameworks under the revised Renewable Energy 

Directive  

 

Publication metadata  

 

This study contributes to an enhanced knowledge of European District Heating and Cooling (DHC) 

markets, needed to develop policies, initiatives and projects contributing to achieving the 

decarbonization targets set by the European Green Deal. In particular, the study aims at providing, 

through a detailed investigation led for all EU Member States as well as the UK, Norway, Iceland 

and Ukraine, a deep analysis of the DHC market (Block A), as well as the policy framework 

(regulation and support measures) and urban regulations affecting DHC use in buildings and 

industries (Block B). It also aims at studying the various technical possibilities to further integrate 

renewable and waste heat and cold sources in local energy systems. To illustrate current best 

practices, ten European case studies of DHC systems using renewable energy, waste heat and waste 

cold sources are analysed, through a holistic approach, aiming at identifying virtuous, replicable, 

cost-efficient DHC developments in various environments (Block C). The results are based on a 

thorough literature review, surveys and interviews with national and local stakeholders as well as 

internal knowledge and experience of the consulting team. 

 
Rinkų ir reguliavimo sistemų pagal peržiūrėtą Atsinaujinančios energijos direktyvą apžvalga 

Šis tyrimas padeda įgyti daugiau žinių apie Europos centralizuoto šildymo ir vėsinimo (CŠT) 

rinkas, kurių reikia kuriant politiką, iniciatyvas ir projektus, padedančius pasiekti Europos žaliajame 

kurse nustatytų dekarbonizavimo tikslų. Visų pirma, šiuo tyrimu siekiama išsamiai ištirti visose ES 

valstybėse narėse, taip pat JK, Norvegijoje, Islandijoje ir Ukrainoje, pateikti išsamią CŠV rinkos 

analizę (A blokas), taip pat politikos sistemą. reguliavimo ir paramos priemonės) ir miestų 

reglamentai, turintys įtakos CŠT naudojimui pastatuose ir pramonės šakose (B blokas). Taip pat 

siekiama ištirti įvairias technines galimybes toliau integruoti atsinaujinančius ir atliekų šilumos bei 

šalčio šaltinius į vietines energijos sistemas. Siekiant iliustruoti dabartinę geriausią praktiką, taikant 

holistinį metodą analizuojama dešimt Europos CŠV sistemų, naudojančių atsinaujinančią energiją, 

atliekinę šilumą ir atliekinį šalčio šaltinius, atvejų tyrimų, kuriais siekiama nustatyti naudingus, 

atkartojamus, ekonomiškus CŠT plėtinius įvairiose aplinkose (C blokas). Rezultatai pagrįsti išsamia 

literatūros apžvalga, apklausomis ir interviu su nacionaliniais ir vietiniais suinteresuotaisiais 

subjektais, taip pat konsultacinės komandos vidinėmis žiniomis ir patirtimi. 
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