
 
UAB „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA" ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ  

ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) tvarkos aprašas 
(toliau - Aprašas) taikomas visiems NŠG, taip pat ūkio subjektams, ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į 
UAB „Kaišiadorių šiluma" (toliau – Bendrovė) centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas. 

2. NŠG gaminama šiluma superkama vadovaujantis 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-74 patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 
gamintojų tvarkos aprašu, pagal pasirašytas Šilumos energijos pirkimo - pardavimo sutartis, kurios 
sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. vasario 28 d. Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-74 patvirtintame Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 
šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše (toliau - Supirkimo tvarka), Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatyme naudojamas sąvokas. 
 

II. SUPERKAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS KOKYBES, TIEKIMO PATIKIMUMO 

REIKALAVIMAI 

4. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo: 

                  4.1 Užtikrinti, kad iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkama šilumos  energija atitiktų 
šilumos tiekėjo nustatytus ir viešai paskelbtus techninius reikalavimus - šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo 
šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio 
srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.). 

5. Bendrovė, gavusi NŠG ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į 
aprūpinimo šiluma sistemas rašytinį prašymą, per 15 dienų pateikia jam informaciją apie prisijungimo prie 
šilumos energijos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus. 

6. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir 
nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau 
kaip vieną šildymo sezoną. 

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Bendrovės internetiniame 
tinklalapyje parengia ir paskelbia informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių 
prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygas. 

8. NŠG paprašius, Bendrovė per 10 darbo dienų nuo NŠG pranešimo gavimo pateikia atsakymą 
apie bendrovės galimybę rezervuoti galią NŠG apimčiai atitinkamam laikotarpiui. 

9. NŠG, prieš sudarydama sutartį su Bendrove, privalo pateikti Valstybinės energetikos 
inspekcijos prie Energetikos ministerijos  išvadą (aktą) dėl šilumos gamybos įrenginių atitikimo 
galiojantiems reikalavimams bei su Bendrove suderintą pajungimo prie šilumos energijos perdavimo 
sistemos į esamus katilinių tinklus projektą. 

10. Padengti šilumos tiekėjo patirtas balansavimo tinkle faktines išlaidas tuo atveju, kai NŠG į 
šilumos energijos perdavimo tinklą ataskaitiniu laikotarpiu nepatiekia šilumos energijos kiekio, numatyto 
šilumos tiekimo sutartyje arba patiekia daugiau šilumos nei nustatyta ir tokio veiksmo nėra suderinęs su 
šilumos tiekėju arba patiekta šiluma neatitinka šio Aprašo nurodytų kokybės reikalavimų. 

 
III. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ GAMINAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS 

KAINOS NUSTATYMAS 
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11. UAB „Kaišiadorių šiluma“ superka NŠG pagamintą šilumos energiją pagal jo pasiūlytą 
kainą, kuri visais atvejais turi būti mažesnė, nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos 
sąnaudos, nustatytos, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika. 

12. Bendrovės kiekvienos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos atitinkamo mėnesio 
palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skelbiamos bendrovės internetiniame puslapyje.  
 
               IV. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA 

                   13. Dispečerinį šilumos energijos gamybos įrenginių valdymą atlieka UAB „Kaišiadorių šiluma“ 
darbuotojai,  pagal vartotojų šilumos energijos poreikį nustatydami savo šilumos energijos gamybos 
įrenginių ir NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių generuojamą galią bei temperatūrinį ir hidraulinį 
režimą. 

 

V. ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ 

PRIORITETAI 

 
                  14. Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas taiko skirtingas šilumos energijos kainas, šilumos 
tiekėjas privalo supirkti NŠG pagamintą šilumą, teikdamas prioritetą mažiausiai kainai. 
                  15. Šilumos tiekėjas privalo supirkti iš NŠG pagamintą šilumą, atitinkančią kokybės, teikimo 
patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą mažesne kaina, negu Bendrovės palyginamosios 
šilumos gamybos sąnaudos. 
                   16. Jeigu keli NŠG taiko vienodą šilumos energijos kainą, bendrovė superka šilumą, 
laikydamasis šios prioritetų eilės: 
                   16.1 pagamintą iš bendrų elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba deginančių atliekas; 
                    16.2. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų; 
                    16.3 .atliekinę - iš pramonės įmonių; 
                    16.4 .iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių; 
                    16.5. iš iškastinio kuro katilinių. 
                    17. UAB „Kaišiadorių šiluma“ superka tik nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, 
atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos  reikalavimus  ir  parduodamą  ne  didesne  kaina, 
negu šilumos tiekėjų palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 
 

VI. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMAS  

 
                  18. Bendrovė NŠG šilumos energijos supirkimą atlieka vadovaudamasi 2013 m. vasario 28 d. 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-74 patvirtintu Šilumos supirkimo iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo nuostatomis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                  19. Bendrovė ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai (bendrovės 
internetiniame tinklapyje) skelbia informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos 
šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno NŠG nupirktą šilumos kiekį. 
                   20. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos 
supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų 
nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu. 
                  21. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų 
šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją, teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti. 
 
 


