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ŠŠiltnamio efektiltnamio efektąą sukeliansukelianččiiųų dujdujųų
apyvartiniapyvartiniųų tartarššos leidimos leidimųų registrasregistras

Jolanta Jolanta ŽŽaltkauskienaltkauskienėė

LAAIF LAAIF ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų registro ir registro ir 
Bendro Bendro įįgyvendinimo projektgyvendinimo projektųų skyriaus vedskyriaus vedėėjaja

Apie LAAIFApie LAAIF

ĮĮkurtas 1996m. , steigkurtas 1996m. , steigėėjas jas –– LR Aplinkos ministerija, tikslas LR Aplinkos ministerija, tikslas 
–– remti aplinkosauginius projektus, kuriremti aplinkosauginius projektus, kuriųų įįgyvendinimas gyvendinimas 
mamažžina neigiamina neigiamąą ūūkinkinėės veiklos poveiks veiklos poveikįį aplinkai.aplinkai.
Pagal 2004.04.29 AM Pagal 2004.04.29 AM įįsakymsakymąą –– ŠŠiltnamio efektiltnamio efektąą
sukeliansukelianččiiųų dujdujųų ((ŠŠD) Registro administratoriaus funkcija.D) Registro administratoriaus funkcija.
2005.01.01 2005.01.01 įįkurtas kurtas ŠŠD Registro ir Bendro D Registro ir Bendro įįgyvendinimo gyvendinimo 
projektprojektųų skyrius (2,5 darbuotojo).skyrius (2,5 darbuotojo).

ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų registrasregistras

GRETA (D.Britanija) programinGRETA (D.Britanija) programinėės s įįrangos licenzija, rangos licenzija, įįsigyta 2005 m. sausio msigyta 2005 m. sausio mėėn.;n.;

Serveriai Serveriai –– AM Informacijos valdymo skyriuje;AM Informacijos valdymo skyriuje;

Pajungta 2005.02.07. Adresas internete:  Pajungta 2005.02.07. Adresas internete:  http://etr.am.lthttp://etr.am.lt

GeguGegužėžės 19s 19--20 d. 20 d. ŠŠD RegistrD Registrąą testavo EK. Suteiktas sertifikatas testinei aplinkai. testavo EK. Suteiktas sertifikatas testinei aplinkai. 

RugsRugsėėjo 14 d. ujo 14 d. užžmegztas rymegztas ryššio kanalas tarp Lietuvos SD Registro produkcijos aplinkos ir io kanalas tarp Lietuvos SD Registro produkcijos aplinkos ir 
CITL (Bendrijos nepriklausomo sandoriCITL (Bendrijos nepriklausomo sandoriųų žžurnalo).urnalo).

LapkriLapkriččio mio mėėn. bus pradedamos atidaryti n. bus pradedamos atidaryti ššios sios sąąskaitos: Nacionalinskaitos: Nacionalinėė, Veiklos vykdytoj, Veiklos vykdytojųų, , 
VertintojVertintojųų, Asmen, Asmenųų (fizini(fiziniųų ir juridiniir juridiniųų). Taip pat 2005). Taip pat 2005--2007 m. pasibaigusio galiojimo 2007 m. pasibaigusio galiojimo 
leidimleidimųų ssąąskaita ir 2005skaita ir 2005--2007 m. panaikint2007 m. panaikintųų leidimleidimųų ssąąskaita.skaita.
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TeisinTeisinėė bazbazėė

2005.08.012005.08.01

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijLietuvos aplinkos apsaugos investicijųų fondo fondo 
direktoriaus direktoriaus įįsak. sak. ““DDėėl l ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų apyvartiniapyvartiniųų
tartarššos leidimos leidimųų registro tvarkymo taisykliregistro tvarkymo taisykliųų””

2005.06.082005.06.08LR AM LR AM įįsak. sak. ““DDėėl l ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų apyvartiniapyvartiniųų tartarššos os 
leidimleidimųų registroregistro nuostatnuostatųų patvirtinimopatvirtinimo””

2005.05.162005.05.16LR AM LR AM įįsak. sak. ““DDėėl l ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų apyvartiniapyvartiniųų tartarššos os 
leidimleidimųų registro registro įįsteigimosteigimo””

Rengiami teisRengiami teisėės aktais aktai

LR AM LR AM įįsak. sak. ““DDėėl atlyginimo Viel atlyginimo Vieššajai ajai įįstaigai Lietuvos staigai Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijaplinkos apsaugos investicijųų fondas ufondas užž ssąąskaitskaitųų ŠŠiltnamio iltnamio 
dujdujųų apyvartiniapyvartiniųų tartarššos leidimos leidimųų registre atidarymregistre atidarymąą, , 
tvarkymtvarkymąą, registro duomen, registro duomenųų teikimteikimąą dyddydžžiiųų patvirtinimopatvirtinimo””

ATL ATL Rezervo naujiems Rezervo naujiems įįrenginiams paskirstymo ir turimrenginiams paskirstymo ir turimųų
ATL iATL išš nutraukiannutraukianččiiųų veiklveikląą įįrengimrengimųų perdavimo perdavimo įį ATL ATL 
rezervrezervąą naujiems naujiems įįrengimams taisyklrengimams taisyklėėss

ATL ATL įįsigyjimo aukciono bsigyjimo aukciono būūdu taisykldu taisyklėėss

Kioto vienetaiKioto vienetai

AAUAAU –– Nustatytosios normos vienetas. Nustatytosios normos vienetas. ĮĮsigalios tik 1 Kioto sigalios tik 1 Kioto 
periode (2008periode (2008--2012).2012).
RMURMU –– TerTerššalalųų ššalinimo vienetas, susijalinimo vienetas, susijęęs su s su žžememėės s 
naudojimo, minaudojimo, mišškininkystkininkystėės (LULUCF) veikla. s (LULUCF) veikla. ĮĮsigalios 1 KP.sigalios 1 KP.
CERCER –– Patvirtintas tarPatvirtintas tarššos maos mažžinimo vienetas, taikomas inimo vienetas, taikomas 
ŠŠvarios plvarios plėėtros mechanizmui (CDM), galioja jau ikitros mechanizmui (CDM), galioja jau iki--Kioto Kioto 
periode (2005periode (2005--2007).2007).
ERU ERU –– TerTerššalalųų mamažžinimo vienetas, taikomas Bendro inimo vienetas, taikomas Bendro 
įįgyvendinimo mechanizmui (JI). gyvendinimo mechanizmui (JI). ĮĮsigalios 1 KP.sigalios 1 KP.
EUAEUA –– Europos Bendrijos apyvartinis tarEuropos Bendrijos apyvartinis tarššos leidimas os leidimas ––
naudojamas 2005naudojamas 2005--2007m. periode sandoriams tarp EB 2007m. periode sandoriams tarp EB 
ššalialiųų..
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AtlyginimAtlyginimųų dyddydžžiai:iai:
1. Už sąskaitos atidarymą (vienkartinis 2005-2007 m.; 
netaikomas vertintojams);

2. Už 1 ATL laikymą sąskaitoje (vienkartinis 2005-2007 
m.; taikomas tik veiklos vykdytojams);

3. Už sąskaitos tvarkymą (kasmet).

4. Už duomenų teikimą – 9 Lt.

Atlyginimas už sąskaitos tvarkymą turi būti sumokėtas 
iki einamųjų metų kovo 31 dienos.

SSąąskaitskaitųų atidarymo atidarymo ŠŠD Registre D Registre 
tvarkatvarka

DokumentaiDokumentai atneatneššami (atsiunami (atsiunččiami) iami) įį LAAIF.LAAIF.
PasiraPasiraššoma sutartis tarp LAAIF ir soma sutartis tarp LAAIF ir sąąskaitos turskaitos turėėtojo.tojo.

Visi, iVisi, iššskyrus veiklos vykdytojusskyrus veiklos vykdytojus: : 
3.3. UUžžsiregistruoja siregistruoja http://etr.am.lthttp://etr.am.lt ir gauna vartotojo vardir gauna vartotojo vardąą (User ID). (User ID). 
4.4. Registro administratorRegistro administratorėė patvirtina/atmeta upatvirtina/atmeta užžklausimklausimąą ddėėl sl sąąskaitos skaitos 

suksukūūrimo.rimo.
5.5. SSąąskaitos skaitos įįgaliotiesiems atstovams el.pagaliotiesiems atstovams el.pašštu automatitu automatišškai ikai iššsiunsiunččiamas iamas 

pranepraneššimas apie simas apie sąąskatos sukskatos sukūūrimo veiksmo rimo veiksmo įįvykdymvykdymąą/atmetim/atmetimąą. S. Sąąskaitos skaitos 
suksukūūrimo rimo įįvykdymo atveju nurodomas unikalus laikinas slaptavykdymo atveju nurodomas unikalus laikinas slaptažžodis, kurodis, kurįį
reikia pakeisti.reikia pakeisti.

Veiklos vykdytojams:Veiklos vykdytojams:
3.3. Vartotojo vardas (User ID) atsiunVartotojo vardas (User ID) atsiunččiamas registruotu paiamas registruotu pašštu.tu.

SSąąskaita atidaroma per 10 dienskaita atidaroma per 10 dienųų nuo pranuo praššymo gavimo dienos.ymo gavimo dienos.

PateiktinPateiktinųų dokumentdokumentųų ssąąraraššasas::

1. U1. Užžpildyta pildyta anketaanketa ir ir prapraššymasymas ((ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų apyvartiniapyvartiniųų tartarššos os 
leidimleidimųų registro tvarkymo taisykliregistro tvarkymo taisykliųų 2 ir 3 priedai);2 ir 3 priedai);

2. fizinio asmens tapatyb2. fizinio asmens tapatybęę patvirtinanpatvirtinanččio dokumento (tapatybio dokumento (tapatybėės s 
kortelkortelėės,s, pasopaso) ar juridinio asmens ) ar juridinio asmens registravimo paregistravimo pažžymymėėjimojimo
originalas ir jo kopija arba notaro patvirtinta kopija; originalas ir jo kopija arba notaro patvirtinta kopija; 

3. notaro patvirtintas 3. notaro patvirtintas įįgaliojimasgaliojimas konkrekonkreččiam asmeniui atlikti konkretiam asmeniui atlikti konkretųų
pavedimpavedimąą, susijus, susijusįį su duomensu duomenųų įįregistravimu; registravimu; 

4. dokumentai, patvirtinantys, kad sumok4. dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėėtas tas atlyginimasatlyginimas uužž
ssąąskaitos atidarymskaitos atidarymąą ir tvarkymir tvarkymąą (mok(mokėėjimo pavedimas su banko jimo pavedimas su banko 
žžyma arba banko kasos kvitas arba payma arba banko kasos kvitas arba paššto perlaidos to perlaidos įį nurodytnurodytąą
ssąąskaitskaitąą kvitas);kvitas);

5. 5. TIPKTIPK leidimoleidimo lapas, kuriame nurodytas RAAD  ilapas, kuriame nurodytas RAAD  iššduotas ATL kiekis duotas ATL kiekis 
(tik veiklos vykdytojams).(tik veiklos vykdytojams).
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Veiklos 
vykdytojas

Fizinis 
asmuo

Juridinis
asmuo

Vertintojas

ŠD REGISTRAS

NACIONALINĖ
SĄSKAITA

36.796 

Lentelės:

Patvirtintų emisijų lentelė

Sugrąžintų leidimų lentelė

Atitikties būklės lentelė

REZERVAS – ( 1.840)
1,5% Aukcionas – (552)

Veiklos 
vykdytojų
(93)
sąskaitos

Fizinių
asmenų
sąskaitos

Juridinių
asmenų
sąskaitos

Vertintojų
sąskaitos

2005-5007 m. 
pasibaigusio 
galiojimo 
leidimų
sąskaita 

2005-2007 m. 
panaikintų
leidimų
sąskaita

http://etr.am.lthttp://etr.am.lt

Laisvės pr. 3,
LT-04132 Vilnius

Tel: 5 2169799
Faksas: 5 2169399

www.laaif.lt Klimato kaita / Šiltnamio dujų ATL 
registras

El. paštas: sdregistras@laaif.lt
julija@laaif.lt
jolanta@laaif.lt; 

LaisvLaisvėės pr. 3,s pr. 3,
LTLT--04132 Vilnius04132 Vilnius

Tel: 5 2169799Tel: 5 2169799
Faksas: 5 2169399Faksas: 5 2169399

www.laaif.lt Klimato kaita / Klimato kaita / ŠŠiltnamio dujiltnamio dujųų ATL ATL 
registrasregistras

ElEl. pa. pašštas: tas: sdregistras@laaif.lt
julija@laaif.lt
jolanta@laaif.lt; 


