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Prisijungimo sąlygos galioja iki 201  -    -    . 
Prisijungimo sąlygos išduodamos nepriklausomo šilumos gamintojo (pavadinimas, adresas) 
įrenginių prijungimui prie AB„Panevėžio energija“ centralizuoto šilumos tiekimo sistemos dėl 
šilumos pardavimo ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam objektui. 

Nepriklausomo šilumos gamintojo sistemos prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos 
turi būti pajungtos  vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiais reikalavimais: 

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010.10.04 nutarimu Nr. 03-202 
patvirtintu „Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu“. 

2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 nutarimu Nr. 03-6 
patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąvadu“. 

3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013.05.24 nutarimu Nr. 03-181 
patvirtintu „Standartiniu šilumos pirkimo –pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos 
gamintojais sąlygų aprašu“. 

4. Pagal šilumos tiekėjo reikalavimus suprojektuojama ir pastatoma šilumos trasa 
jungianti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius su AB „Panevėžio energija“ 
veikiančiais šilumos perdavimo tinklais.   

5. Pasijungimo taškas ............ (situacijos schema priedas priklausomai nuo 
nepriklausomo šilumos gamintojo vietos).  

6. Planuojama statyti katilinė turės dirbti pagal AB „Panevėžio energija“ pateiktus 
techninius parametrus (priklausomai nuo nepriklausomo šilumos gamintojo vietos).  

7. Šilumos priėmimo iš nepriklausomų gamintojų į miesto šilumos tinklus galia galima 
nuo ...... iki ...... MW. Šilumos priėmimo galią iš nepriklausomų šilumos gamintojų 
apsprendžia vartotojų šilumos poreikių pokytis, AB „Panevėžio energija“  bei kitų 
nepriklausomų gamintojų šilumos gamybos šaltinių techninės charakteristikos. Panevėžio m. 
šilumos priėmimo galią iš nepriklausomų gamintojų apsprendžia ir karšto vandens tiekimo, 
esant  „atvirai“ karšto vandens tiekimo sistemai ypatumai. 

8. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi būti pavaldus AB „Panevėžio energija“ 
dispečerinei tarnybai dėl šilumos tiekimo į miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą 
operatyviniais klausimais. Nurodytu periodiškumu perdavinėti savo darbo parametrus į 
dispečerinę tarnybą. (Perduodamų duomenų apimtis ir periodiškumas bus nustatyti šilumos 
pirkimo-pardavimo sutartyje). 

Nepriklausomas šilumos gamintojas privalės vykdyti: 
1. Pagal projektavimo sąlygas atliktus projektus derinti su AB „Panevėžio energija“ ir 

kitomis suinteresuotomis organizacijomis. 
2. Darbus prisijungiant prie veikiančių AB „Panevėžio energija“ centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos vykdyti  AB „Panevėžio energija“ atstovų priežiūroje.  
3. Baigus darbus pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos 

ministerijos išvadą (aktą) dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių 
techninės būklės, eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams. 

4. Iki projekto derinimo pasirašyti parengtą sutartį dėl šilumos supirkimo iš 
nepriklausomo šilumos gamintojo.  

5. Techninę išpildomąją dokumentaciją priduoti AB „Panevėžio energija“. 
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