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DĖL  SPRENDIMO  TEIKTI  TVIRTINTI  VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS
ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2022 m. sausio 24 d. gavo AB Vilniaus
šilumos  tinklų  2021  m.  gruodžio  16  d.  prašymą  „Prašymas  organizuoti  Vilniaus  miesto
savivaldybės  šilumos  perdavimo  tinklų  teritorijų  plano  tvirtinimą“,  kuriuo  prašoma
organizuoti  Vilniaus  miesto  savivaldybės  šilumos  perdavimo  tinklų  teritorijų  plano
patvirtinimą.

Informuojame,  kad  vadovaujantis  Elektros  tinklų,  magistralinių  dujotiekių  ir
naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų,
magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo1

(toliau – Aprašas) 14 punktu, priimtas sprendimas teikti tvirtinti minėtą planą.
Atsižvelgiant į tai, prašome imtis tolimesnių veiksmų, numatytų Apraše iki įsakymo

priėmimo.

Energetikos viceministrė Inga Žilienė

1 Elektros  tinklų,  magistralinių  dujotiekių  ir  naftotiekių  (produktotiekių),  skirstomųjų  dujotiekių,  šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339
„Dėl  Elektros  tinklų,  magistralinių dujotiekių ir  naftotiekių (produktotiekių),  skirstomųjų dujotiekių,  šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant
teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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