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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-865/590 
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Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

1. VERT 2020-09-25 NUTARIMAS NR. O3E-878 DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ 

FORMŲ PATVIRTINIMO susipažinti 

Komentaras: Nutarimu patvirtintus energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimų aktus privalo naudoti VERT Techninės priežiūros departamento teritorinių 

skyrių įgalioti darbuotojai, vykdydami energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir 

techninės būklės patikrinimus. Tarp 41 patvirtinto akto yra Šilumos gamybos įrenginių 

eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas, Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo 

ir techninės būklės patikrinimo aktas, Šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų potencialiai 

pavojingų įrenginių valstybės registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas. 

Nutarimas įsigalios 2021-01-01. 

 

2. ENERGETIKOS MINISTRO 2020-09-25 ĮSAKYMAS NR. 1-312 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2013 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1-67 

„DĖL METODIKŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO susipažinti 

Komentaras: Įsakymo projektas parengtas siekiant pilnai įgyvendinti ES direktyvas kuriomis 

pakeistos ribos, kada pastatuose turi būti atliekamas šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo 

ir vėdinimo sistemų bei oro kondicionavimo sistemų ir kombinuotųjų oro kondicionavimo ir 

vėdinimo sistemų tikrinimas. Įgyvendinat direktyvos nuostatas Lietuvos respublikos energetikos 

įstatymo 27 str. 6, 7 ir 8 dalyje yra įtvirtinta, kad  pastatuose atitiktis nustatytiems energijos 

vartojimo efektyvumo reikalavimams tikrinama: 1) pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir 

kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 

kW; 2) pastatuose įrengtų dujomis kūrenamų katilų; 3) pastatuose įrengtų oro kondicionavimo 

sistemų ir kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji 

galia didesnė kaip 70 kW. Minėti reikalavimai yra nustatomi įsakymo projektu tvirtinamuose 

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė 

atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW energinio efektyvumo didinimo ir  Pastatų oro 

kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio 

efektyvumo didinimo  metodikose, kurios išdėstytos nauja redakcija. Metodikose atsižvelgiant į 

šiuo metu galiojančias įstatymines nuostatas taip pat patikslinti juose nurodyti teisės aktai ir 

nustatoma, kad pastatų šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo sistemų tikrinimo ataskaitas 

saugo jų naudotojas ir tikrintojo teikimu – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 
 

3. APLINKOS MINISTRO 2020-09-25 ĮSAKYMAS NR. D1-575 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-

187 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ 

DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO susipažinti 

Komentaras: Daugeliui priemonių padidinta skiriamų lėšų suma. Planas papildytas nauja 

priemone, kurios pavadinimas yra „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, 

gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, 

nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c1933f0ff2c11ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0a22b40ff1511ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/762783d0ff2711ea88f28eae672e5b40


 

2 

 

4. VERT 2020-09-25 NUTARIMAS NR. O3E-856 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOS 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-

763 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 

M. BIRŽELIO 30 D. NUTARIMO NR. O3-201 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

BIRŽOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO susipažinti 

Komentaras: Nutarimu iš 2020-10-01 į 2021-05-01 perkeltas naujų aukciono etapo procedūrų 

vykdymo įsigaliojimas.  

 

5. APLINKOS MINISTRO 2020-09-24 ĮSAKYMAS NR. D1-572 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-143 

„DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO susipažinti 

Komentaras: Patikslintos Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos atskiros 

eilutės. 

 

6. APLINKOS MINISTRO 2020-09-21 ĮSAKYMAS NR. D1-560 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-

503 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „SAULĖS ENERGIJOS 

TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO 

CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI 

SKATINIMAS PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ“ PAKEITIMO 

susipažinti 

Komentaras: Atsinaujinančios energijos technologijoms įdiegti iš Aplinkos ministerijos 

administruojamos Klimato kaitos programos skirtas papildomas finansavimas UAB „Kazlų 

Rūdos šilumos tinklai“ projektui UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ saulės elektrinė. 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI 

 

1. LŠTA 2020-09-25 RAŠTAS NR. 102 „DĖL KONKURENCIJOS TARP CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO IR VIETINIO ŠILDYMO GAMTINĖMIS DUJOMIS“ susipažinti 

Komentaras: Atkreipiamas Energetikos ministerijos, Seimo komisijos ir VERT dėmesys, kad 

šilumos tiekėjų finansinė padėtis yra kritinė, o valstybės įstaigų neveiklumas gali turėti labai 

sunkių ilgalaikių padarinių tiek šilumos tiekimo įmonėms, tiek šilumos vartotojams. Kviečiama 

kuo skubiau imtis iniciatyvų, išsaugojant ir efektyvinant CŠT sektoriaus funkcionalumą. 

 

2. APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 

MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO 

EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR 

PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS 
(REG. DATA 2020-09-25) susipažinti  

Komentaras: Įgyvendinant reglamentą (ES) 2019/1842 keičiasi nemokamai skiriamų 

apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir koregavimo tvarka, kuri įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 

d. Taip pat atsiranda nauja prievolė ūkio subjektams vykdantiems veiklą, kuri yra įtraukta į 

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede 

išvardintų veiklų sąrašą, kasmet teikti veiklos lygio duomenų ataskaitas. Atsižvelgiant į veiklos 

lygio pokyčius, nustatytus pateiktose ataskaitose, kasmet bus priimamas sprendimas dėl 

poreikio veiklos vykdytojų valdomiems stacionariems įrenginiams nemokamai išduotų 

apyvartinių taršos leidimų kiekio koregavimo. Teikiamų ataskaitų elektroninės formos ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e98ff10ff6811eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=df967e6e-2981-4ae1-8631-cbfcb539eac1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f3583f0ff3211ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9cd03160fc0411ea88f28eae672e5b40
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200925_102_LSTA_EM_del-situacijosCSTsektoriuje_konkurencija-su-gd.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6d31f660ff3211eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cea30317-4f6e-458f-843f-1ec29d12a1af
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metodinė medžiaga yra parengta Europos Komisijos, todėl užtikrina vienodą duomenų 

pateikimą visiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems veiklos 

vykdytojams. Siekiant konsoliduoti nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų išdavimo, 

koregavimo tvarką 2021-2030 m. laikotarpiui viename teisės akte, įsakymo projektu yra 

naikinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. D1-

220, atliekami kiti techninio pobūdžio pataisymai. 

 

3. BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-09-24 SPRENDIMO NR. TSP-151 DĖL 

BIRŠTONO MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO 

PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-24) susipažinti 

Komentaras: Po LŠTA kreipimosi į Vyriausybės atstovus apskrityse pradėtas ir Birštono 

miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas. 

 

4. UAB „TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020-09-24 RAŠTAS NR. SD-478 DĖL 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO susipažinti 

Komentaras: Įmonė siūlo, informuojant visuomenę apie centralizuotai teikiamos šilumos 

kainą, reitinguoti šilumos tiekėjus pagal suskirstymus į grupes ir pogrupius. 

 

5. VERT NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-23) 

susipažinti 

Komentaras: Projekte naujai detalizuotas suminis pastoviųjų sąnaudų vertinimas bazinės 

kainos nustatymo metu. Naujai aprašyti suminio pastoviųjų sąnaudų vertinimo žingsniai, 

nurodyta kaip vertinimas atliekamas planuojamoms sąnaudoms neviršijant pagal 

lyginamuosius rodiklius apskaičiuoto dydžio ir kaip – šį dydį viršijant. Paaiškintas atskirų 

sąnaudų grupių vertinimas kai bendra planuojamų sąnaudų suma viršija pastoviųjų sąnaudų 

sumą, apskaičiuotą pagal lyginamuosius rodiklius. Taip pat reglamentuota, kad bendra 

pastoviųjų sąnaudų apimtis gali viršyti pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuotą sąnaudų 

apimtį, kai ūkio subjektas pateikia tokį viršijimą pagrindžiančią informaciją. Suvienodintos 

leistinos gauti investicijų grąžos ir leistinų gauti pajamų, dalyvaujant šilumos supirkimo 

aukcione ribos (leistinas viršpelnis). Projekte numatyta, kad pirmoji riba yra nuo 2 procentinių 

punktų, bet ne daugiau kaip 6 procentiniai punktai, o antroji riba – daugiau kaip 6 proc. 

punktai. Atsisakyta dvinarės kainos pastoviosios dedamosios, išreiškiamos eurais per mėnesį. 

Papildomai numatyta, kaip apskaičiuojamos rezervinės šiluminės galios 

užtikrinimo paslaugos dvinarės kainos kintamosios dedamosios reguliuojamiems NŠG, kurie 

teikia tokią paslaugą, patikslinta šilumos kainos apskaičiavimo ir nustatymo 

procedūra konkurenciniams šilumos vartotojams, nustatant galimos taikyti žemiausios kainos 

ribą. Taip pat atsisakyta dalies formulių bei atlikti kiti techniniai ir redakciniai pakeitimai. 

 

6. ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 4 IR  101  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-22) susipažinti 

Komentaras: Projektas reikalauja, kad visi šilumos gamintojai (tame tarpe CŠT įmonės) 

nepirktų daugiau kaip 20 % biokuro iš trečiųjų šalių. Pažeidus šį reikalavimą grėstų iki 10 % 

nuo metinių pajamų bauda. Pataisa papildyta reikalavimu, kad biokogeneracinės elektrinės 

degintų tik SM3 kurą ir t.t. Susiklosčius šioms aplinkybėms gali didėti biokuro kaina Lietuvos 

rinkoje, bei atitinkamai didėti šilumos kainos.  

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cdc70b60fe6411eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=91264f18-184d-4eae-abdd-af95cdec8645
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200924_Taurage_del-imoniu-reitingavimo.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/986bad60fd8611eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=cea30317-4f6e-458f-843f-1ec29d12a1af
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/088b7f40fcc811eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=e2263a2f-5b03-4a5c-b40d-d8ed3d52bf0b
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7. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 191 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-22)  susipažinti 

Komentaras: Projektas yra įstatymų projektų paketo, kuriuo siekiama riboti pigesnio biokuro 

importą į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, dalis. Dėl šio įstatymo projekto yra 

galimas biokuro pasiūlos sumažėjimas Lietuvos rinkoje, kuris gali sutapti su biokuro paklausos 

augimu Lietuvoje. Susiklosčius šioms aplinkybėms gali didėti biokuro kaina Lietuvos rinkoje, 

bei atitinkamai didėti šilumos kainos.  

 

8. ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 

13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO 

SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 

54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTAS (REG. 

DATA 2020-09-22)  susipažinti 

Komentaras: Projekte naujai numatyta 2030 metais centralizuotai tiekiamos šilumos 

energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį šilumos energijos balanse 

padidinti ne mažiau kaip iki 90 procentų. Įstatymo projektas inter alia papildytas 151 

straipsniu, reglamentuojančiu, kad VšĮ Lietuvos energetikos agentūra teikia konsultacijas ir 

metodinę pagalbą, susijusią su leidimų plėtrai ir leidimų gaminti elektros energiją iš 

atsinaujinančių išteklių bei leidimų modernizuoti elektrinę išdavimu bei veiklos elektros 

energetikos sektoriuje galimybėmis. 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

1. LŠTA 2020-09-28 RAŠTAS ENERGETIKOS MINISTERIJAI IR VERT NR. 103 DĖL 

MOKĖJIMO PRANEŠIMUOSE ŠILUMOS VARTOTOJAMS TEIKTINOS 

INFORMACIJOS susipažinti 

Komentaras: LŠTA paprašė LR energetikos ministerijos atidėti 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo 

Nr. 1-278 (dėl mokėjimo pranešimuose šilumos vartotojams papildomai teiktinos informacijos) 

įsigaliojimą 2021 metų sausio mėnesiui ir nedelsiant patvirtinti 2020 m. rugsėjo 21 d. LŠTA 

organizuotame pasitarime suformuotus išaiškinimus, kurių laikysis CŠT įmonės. VERT 

paprašyta patvirtinti, kad CŠT įmonių išlaidas, kurios bus patirtos minėtiems informaciniams 

įpareigojimams įgyvendinti, bus leista įtraukti į šilumos kainas.  

 

2. VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KAUNO IR 

MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE 2020-09-22 RAŠTAS NR. (5.27)-S2-453  DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 5 DALIES 

NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO susipažinti 

Komentaras: Po LŠTA kreipimosi į Vyriausybės atstovus apskrityse Vyriausybės atstovas 

Kauno ir Marijampolės apskrityse pareikalavo vykdyti LR šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 5 

dalį ir artimiausiuose Kauno rajono savivaldybės tarybos ir Birštono savivaldybės tarybos 

posėdžiuose svarstyti klausimus dėl šilumos ūkio specialiųjų planų atnaujinimo. 

 

3. LŠTA 2020-09-22 RAŠTAS „UAB LAZDIJŲ ŠILUMA“ NR. 101 DĖL PAKLAUSIMO 

susipažinti 

Komentaras: LŠTA, apklaususi kitas šilumos tiekimo įmones, pateikė paaiškinimą dėl 

neigiamų mokėjimo sumų įtraukimo į i.SAF registrą. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8d6b2710fcc811eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=e2263a2f-5b03-4a5c-b40d-d8ed3d52bf0b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0b1be790fc9b11eab72ddb4a109da1b5
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200925_103_LSTA_rastas-EM_del-info-saskaitose_STVT_pakeitimas.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200922_VAI_Kauno-ir-Marijamp-apskr_atask-i-LSTA-92.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200922_101_LSTA_Ats_Lazdijams_d%C4%97l_neigiamu_PVMSf_iSAF.zip
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4. ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2020-09-21 RAŠTAS NR. 3-1484 DĖL PRIEMONĖS NR. 

04.1.1-LVPA-K-110 „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS 

SKATINIMAS“ BAIGIAMOJO VERTINIMO REZULTATŲ susipažinti 

Komentaras: Energetikos ministerija, atsakydama į LŠTA raštą, pateikė paaiškinimus dėl 

paraiškų vertinimo ir finansavimo skyrimo pagal priemonę Nedidelės galios biokuro 

kogeneracijos skatinimas. 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2020 09 23 pranešimas. Liuksemburgas ir Lietuva toliau bendradarbiaus 

atsinaujinančios energetikos srityje. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-2 priede pateikiama  

• www.DELFI.lt 2020 m. rugsėjo 22 d. IŠ EPIDEMIOLOGŲ – ŽINIA VISIEMS LIETUVOS 

DARBDAVIAMS DĖL NUOTOLINIO DARBO. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-3 priede pateikiama 

• BETA  Šaltinis: tv3.lt Straipsnių ciklas, kuriuo siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus 

su interaktyvaus renovacijos žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi 

modernizacijos rodikliai atspindi ne tik energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir 

indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies 

ekonominį konkurencingumą. (Tęsinys): 

o DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA MARIJAMPOLĖS IR VILKAVIŠKIO 

SAVIVALDYBĖSE: LABIAUSIAI MOTYVUOJANTIS PAVYZDYS – 

ATNAUJINTI APLINKINIAI NAMAI, 

o DAUGIABUČIŲ RENOVACIJĄ IGNALINOS IR JONAVOS SAVIVALDYBĖSE 

SKATINA TIEK KAIMYNYSTĖS PAVYZDŽIAI, TIEK VALSTYBĖS PARAMA, 

o AUGANČIUS RENOVACIJOS TEMPUS AKMENĖS IR PLUNGĖS 

SAVIVALDYBĖSE SKATINA VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TEIKIAMA 

PARAMA GYVENTOJAMS, 

o ŠAKIŲ RAJONO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖSE DAUGIABUČIŲ 

RENOVACIJA SUSIDURIA SU IŠŠŪKIAIS, TAČIAU JUDA PIRMYN, 

o ŠILALĖS IR KELMĖS SAVIVALDYBIŲ PATIRTIS RODO: RENOVUOTI 

DAUGIABUTĮ DAŽNAI PASKATINA PRASTA PASTATO BŪKLĖ. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-4 priede pateikiama 

• BNS, 2020 m. rugsėjo 24 d. www.delfi.lt, VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ 

ŠILUMĄ PRADĖS GAMINTI LAPKRITĮ, 

• www.alfa.lt, 2020-09-25 Arvydas Jockus | Alfa.lt. ATLIEKŲ DEGINIMO JĖGAINĖS 

KAUNE PABAIGTUVĖS – SU SKOLŲ IR KALTINIMŲ KVAPU. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-5 priede pateikiama 

• www.vz.lt, 2020-09-24 Dalius Simėnas „Verslo žinios“ TRINKELĖS LAIMI: LĖŠŲ 

ŽALIAJAI EKONOMIKAI DNR PLANE NUMATYTA PER MAŽAI. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-6 priede pateikiama 

• www.alfa.lt, 2020-09-25 Arvydas Jockus | Alfa.lt AR LIETUVOS VALDŽIA BUVO 

SUDARIUSI SLAPTĄ SUOKALBĮ SU „ROSATOM“ DĖL ASTRAVO AE?A. 

Butkevičius apie A. Sekmoko kaltinimus: visiški kliedesiai. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200921_EnMin_atsak_i-96.pdf
http://www.delfi.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.alfa.lt/
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Šio skyriaus IS-865/590-IV-7 priede pateikiama 

• 2020-09-21 Arvydas Jockus | Alfa.lt EUROPOJE IR LIETUVOJE PASITEISINĘS 

ENERGIJOS TAUPYMO MODELIS – ANT TEISĖJŲ STALO. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-IV-8 priede pateikiama 

• 2020 rugsėjo mėn. 24 d. www.respublika.lt, SGD AFEROS NEGANA, STATYSIME 

VĖJO JĖGAINIŲ PARKĄ. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-865/590-V-1 priede pateikiama 

• EM 2020 09 21 pranešimas. Prasideda didžiausia regiono energetikos inovacijų konferencija 

- Energy Tech Summit. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-V-2 priede pateikiama 

• AM Informacija. EK organizuojama konferencija dėl Modernizavimo fondo. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-V-3 priede pateikiama 

• Energetikos ir technikos muziejaus informacija. Kvietimas knygos pristatymui. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-1 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2020-09-24 pranešimas. STENGDAMIESI NETRUKDYTI 

EISMUI, VAMZDYNUS PAMĖNKALNIO IR TAURO GATVIŲ SANKRYŽOJE 

TVARKYS NAKTIMIS IR SAVAITGALIAIS. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2020 09 24 pranešimas. IKI ŠILDYMO SEZONO SVARBU 

TINKAMAI PARENGTI PASTATŲ ŠILDYMO SISTEMAS. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-3 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2020 09 23 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ DIDINA 

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO EFEKTYVUMĄ. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA informacija. Antikorupciniai dokumentai CŠT įmonėse. 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ antikorupcinių dokumentaų paketas pateikiamas IS-865/590-

VI-4-1 priedas.zip; 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA informacija. Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-6 priede pateikiama 

• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 

THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 

THE COMMITTEE OF THE REGIONS An EU-wide assessment of National Energy and 

http://www.respublika.lt/
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Climate Plans Driving forward the green transition and promoting economic recovery 

through integrated energy and climate planning (titulinis), 

• KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis Investavimas į neutralaus poveikio 

klimatui ateitį žmonių labui (titulinis), 

• EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma poveikio 

klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 

(Europos klimato teisės aktas) (titulinis), 

• EUROPOS KOMISIJOS dokumentai: „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC 

AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS An EU-wide 

assessment of National Energy and Climate Plans Driving forward the green transition and 

promoting economic recovery through integrated energy and climate planning;“ 

„KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Platesnis Europos 2030 m. klimato srities užmojis Investavimas į neutralaus poveikio 

klimatui ateitį žmonių labui;“ „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)“ pateikti IS-

865/590-VI-6-1 priedas.zip; 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-7 priede pateikiama 

• Danfoss informacija. Šildymo sistemų administravimo ir modernizavimo tema. 

 

Šio skyriaus IS-865/590-VI-8 priede pateikiama 

• INFORMACIJA apie 2020-09-21 įvykusį LŠTA pasitarimą_ Dėl ŠTVT 

pakeitimo_sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį turės būti teikiama papildoma info; 

• Papildoma informacija po suaitikimo: 

o UAB Šilalės šilumos tinklai klausimas šios dienos susitikimui, 

o LŠTA 2020-09-25 raštas EM Nr. 103 DĖL MOKĖJIMO PRANEŠIMUOSE ŠILUMOS 

VARTOTOJAMS TEIKTINOS INFORMACIJOS, 

• INFORMACIJA apie 2020-09-28 LŠTA pasitarimą pasiruošimas 2020/2021 šildymo 

sezonui_2019 metų CŠT sektoriaus apžvalga, 

o Informacija _ LŠTA aktualijos 2020-09-25, 

o AB „Panevėžio energija“ 2020-09-24 pranešimas. BELAUKIANT NAUJO ŠILDYMO 

SEZONO. 
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IS-865/590-I-1 priedas 
 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-16 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19568 

Dokumento 

nr.: 
1018 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-21 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2020-

09-22 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-21, Nr. 

19568 
Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 

21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS 

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 15, 16, 17, 211, 22 IR 74 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ 

IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 

22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO 

PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 

STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTŲ 

PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1018 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 16, 17, 211, 22 ir 

74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 

straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos 

Seimui. 

2. Įgalioti energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, o jam negalint dalyvauti – energetikos 

viceministrą Rytį Kėvelaitį atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus 

įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime. 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis  

 

Energetikos ministras   Žygimantas Vaičiūnas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. VIII-1881 15, 16, 17, 211, 22 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 

NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 

STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

ĮSTATYMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai pateikiami IS-865/590-I-1-1 

priedas.zip; 
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IS-865/590-I-2 priedas 

 

LRV 2020-09-18 informacija. Su COVID-19 susiję ribojimai (informacija atnaujinta 2020 m. 

rugsėjo 18 d.) 

  

 
 

Birželio 16 d. 24.00 val. baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Nuo birželio 17 d. – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal kurį taikomi tam tikri ribojimai (žr. 

lentelę). Nuo rugpjūčio 1 d. privalomas apsauginių veido kaukių dėvėjimas viešajame transporte ir 

uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose. Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo galite rasti čia. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-03) 

 

JUDĖJIMO PER SIENAS KONTROLĖ: 

• Į Lietuvą leidžiama atvykti visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos 

Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – EEA) 

piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, tačiau atvykę iš paveiktų 

šalių, kur sergamumas COVID-19 infekcija per pastarąsias dvi savaites viršija 25 atvejų 100 

tūkst. Gyventojų ribą, reikės 14 dienų praleisti izoliacijoje. 

• Iš paveiktų šalių atvykstantys užsieniečiai privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki 

atvykimo į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus 

operacijų vadovo sprendime numatytas išimtis. Neigiamas tyrimo rezultatas neatleidžia nuo 

prievolės izoliuotis 14 dienų. Atvykusiems taip pat privalu laikytis kitų valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliacijos sąlygų. 

• Lietuvos piliečiams ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems žmonėms, grįžtant ar atvykstant į 

Lietuvą iš paveiktų šalių, COVID-19 tyrimas nėra privalomas, tačiau ir toliau išlieka 

privaloma 14 dienų izoliacija. 

• Tiek Lietuvos piliečiai, tiek užsieniečiai turi galimybę sutrumpinti izoliacijos laiką, ne 

anksčiau kaip po 8 dienų atlikę koronaviruso testą. Gavus neigiamą rezultatą, izoliacijos 

laikas jiems gali būti sutrumpintas iki 10 dienų. 

• Patikrinimai prie vidaus sienų vykdomi oro uostų ir valstybinio Klaipėdos Jūsų uosto 

pasienio kontrolės punktuose. Apribotas asmenų judėjimas paminėtuose punktuose, taip pat 

prie sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi bei Baltarusijos Respublika. Prie 

išorės sausumos sienos veikia 6 kelių ir 2 geležinkelių sienos perėjimo punktai. 

• Kiekvienas oro, jūrų ar sausumos transportu reguliariais, specialiais ar užsakomaisiais 

reisais į Lietuvą grįžtantis ar į ją atvykstantis keliautojas turi elektroniniu būdu pateikti savo 

asmens duomenis  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Tai 

reiškia, kad dar prieš įlipdamas į lėktuvą, keltą, autobusą ar traukinį žmogus turės užpildyti 

anketą NVSC interneto svetainėje ir gautą patvirtinimą – vadinamąjį QR kodą – pateikti 

įlaipinimo į transporto priemonę metu. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr?fbclid=IwAR2SHEQ5F3PyJN7E4bhMRbqsCLq1VipPKfxrsOcPeHRdZFpK6_JMOmM41_A
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• Tais atvejais,  kai žmogus savarankiškai keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip 

per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento elektroniniu būdu 

užsiregistruoti NVSC. 

•   Lietuvos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš 

valstybių, kuriose sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršija 25 atvejų 

100 tūkst. Gyventojų, izoliacija netaikoma. Jie informuojami ir konsultuojami, kaip elgtis, 

jei pasireikštų simptomai. 

• Keleivių kontrolė vykstant per vidaus ES sienas (Latvija, Lenkija) nevykdoma. Privaloma 

14 d. izoliacija netaikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai 

gyvenantiems asmenims, iš koronaviruso infekcijos nepaveiktų šalių tranzitu grįžtantiems 

per Lenkijos Respubliką (su išimtimis). 

• Iš trečiųjų šalių užsieniečiams atvykti galima atitinkant atvykimo sąlygas, numatytas LRV 

nutarimo nr. 152 3.3. punkto papunkčiuose, bei Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje. 

• Atnaujintą sąrašą valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis 14 dienų, galite rasti čia. 

Sąrašas peržiūrimas kiekvieną penktadienį. Interaktyvus žemėlapis. 

ŪKINĖS VEIKLOS RIBOJIMAI:  

• Paslaugos ir prekyba viešose vietose:  

o saugus atstumas tarp darbo vietų 2 metrai, gali būti mažiau, jei yra pertvara; 

o atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras; 

o dezinfekcija, prekybos vietose vežimėlių/krepšių dezinfekcija; 

o rankų higiena (plovimas ar dezinfekcija); 

o draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija; 

o privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų 

amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams. 

• Laisvalaikio ir pramogų vietos: 

o atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras; 

o dezinfekcija; 

o rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija); 

o draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija; 

o privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų 

amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams. 

• Viešojo maitinimo įstaigos (restoranai, kavinės, barai, naktiniai klubai ir kitos 

pasilinksminimo vietos): 

o saugus atstumas 2 metrai tarp asmenų, sėdinčių prie skirtingų stalų, tarp sėdinčių 

prie baro – 1 metras; 

o dezinfekcija; 

o rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija); 

o draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija; 

o veido kaukės privalomos viešojo maitinimo įstaigose, tačiau jas leidžiama nusiimti 

sėdint prie stalo ar baro; 

o neribojamas bet koks maisto pateikimas (švediškas stalas, bufetas); 

o neribojamas darbo laikas. 

• Renginiai: 

o veido kaukės privalomos kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir 

susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės 

privalomos ir aptarnaujančiam personalui, tačiau neprivalomos atlikėjams); 

o mažiausiai 1 metro atstumas tarp žiūrovų arba žiūrovai sodinami į kas antrą kėdę; 

o rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija); 

o draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija; 

o nuo rugsėjo 1 d. atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovų 

ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, jei renginio organizatoriai užtikrina bilietų 

platinimą elektroniniu būdu ir žiūrovų bei dalyvių registravimą. Jei renginio 

http://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva?fbclid=IwAR39dWdq2ynq8meV4NPIGHnCY973Hf1WxSWbj7MAvAvSi0Vys6rNlE0Snko
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-is-kuriu-grizus-butina-izoliacija-zemelapis
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organizatoriai to užtikrinti negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 

dalyvių. 

• PRIVALOMAS APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS: 

• Viešajame transporte. 

• Viešojo maitinimo įstaigose (veido kaukes leidžiama nusiimti sėdint prie stalo ar baro). 

• Uždarose ir atvirose prekybos, įskaitant prekybos centrų patalpas, ir paslaugų teikimo 

vietose. 

• Kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, organizuojamuose tiek 

atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės neprivalomos atlikėjams). 

• Atvirose ir uždarose erdvėse vykstančių aukšto meistriškumo sporto varžybų žiūrovams. 

Išimtys: 

• Kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke (pvz., barzdos 

skutimas), paslaugos teikimo metu jis galės būti be jos. 

• Sporto renginių metu arba sporto klubuose sportuojantiems asmenims, pramogų parkų 

lankytojams. 

• Visais atvejais apsauginių veido kaukių leidžiama nedėvėti negalią turintiems asmenims, 

tačiau jiems rekomenduojama užsidėti veido skydelius. 

VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ RIBOJIMAI:  

• Švietimo veikla: 

o Neribojama, jei užtikrinamos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos: 

▪ dezinfekcija; 

▪ rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija); 

▪ draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija. 

o Tęsiamos nuotoliniu būdu, jei nustatytų sąlygų užtikrinti neįmanoma. 

• Socialinės paslaugos: 

o dezinfekcija; 

o rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija); 

o draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija; 

o rekomenduojamas asmens apsaugos priemonių naudojimas. 

• Sveikatos priežiūra: 

o paslaugų atnaujinimo planas; 

o lankytojų srautų valdymas įstaigos vadovo nustatyta tvarka; 

o nuotolinių paslaugų teikimas gydytojo ir paciento bendru sutarimu; 

o sustiprinta infekcijų kontrolė; 

o aprūpinimas asmens apsaugos priemonėmis ir jų naudojimas; 

o testavimo strategija. 

  

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

http://www.koronastop.lt/
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IS-865/590-I-3 priedas 

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-18 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19497 

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-853 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-18 Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-09-19 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-18, Nr. 

19497 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. 

LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-219 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, 

PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS 

ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. O3E-853 

Vilnius 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 

31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 

straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, 

atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. 

rugsėjo 7 d. pažymą Nr. O5E-715 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 

m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto 

vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, n u t a r i a:  

5. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 

29 d. nutarimą Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, 

karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Nutarimas) ir išdėstyti jį nauja redakcija: 

„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO 

VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, n u t a r i a: 
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Patvirtinti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą 

(toliau – Aprašas) (pridedama).“ 

2. Nustatyti, kad šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektams, šilumos bazinių kainų 

(kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektams, karšto vandens kainos dedamųjų projektams ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektams, 

pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomi 2018 m. lyginamieji rodikliai (toliau – 

Rodikliai), patvirtinti Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-300 „Dėl 2018 m. šilumos 

gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo“ (toliau – 

Lyginamųjų rodiklių nutarimas) juos koreguojant ir skelbiant šia tvarka: 

2.1. Lyginamųjų rodiklių nutarimo 1.3.1 papunktyje nustatyto šilumos tiekimo veiklų 

Rodiklio indeksas nustatomas: 

 

;           

 

kd – Lyginamųjų rodiklių nutarimo 1.3.1 papunktyje nustatyto Rodiklio indeksas, vieneto 

dalimis; 

D2018 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamas 2018 m. 

ketvirto ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikloje, 

Eur; 

Dn – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamas atitinkamų 

metų ketvirto ketvirčio mėnesinis bruto darbo užmokestis garo tiekimo ir oro kondicionavimo 

veikloje, Eur. 

2.2. Lyginamųjų rodiklių nutarimo 1.3.2 – 1.3.5, 2.2, 3.2 papunkčiuose nustatyti Rodikliai 

indeksuojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamu 

atitinkamų metų vidutiniu metiniu vartotojų kainų indeksu. Indeksavimas atliekamas atitinkamą 

metinį Rodiklį dauginant iš vidutinio metinio vartotojų kainų indekso, išreikšto vieneto dalimis. 

2.3. Lyginamųjų rodiklių nutarimo 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 papunkčiuose nustatytiems Rodikliams 

indeksavimas netaikomas. 

2.4. Indeksuoti 2018 m. Rodikliai skelbiami viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 

rugpjūčio 1 d. Minėti rodikliai skelbiami tol, kol bus patvirtintos visos pagal iki šio nutarimo 

įsigaliojimo dienos pateiktus šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektus, šilumos bazinių 

kainų (kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektus, karšto vandens kainos dedamųjų projektus ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektus 

apskaičiuotos kainos (kainų dedamosios). 

3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytas Aprašas taikomas atliekant šilumos 

gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamąją analizę pagal 2019 ir vėlesnių metų ūkio 

subjektų duomenis. 

 

Tarybos pirmininkė     Inga Žilienė 

 

VERT nutarimo DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, 

KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO 

PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2020-09-19 ir ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, 

MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ 

KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS 

ANALIZĖS APRAŠAS (2020 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3E-853 redakcija) pateikiama IS-

865/590-I-3-1 priedas.zip; 
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Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-503 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, 

PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO 

PRIEMONĘ „SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR 

ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS 

ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO 

NAUDOJIMĄ“ PAKEITIMO 

2020 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-560 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 

D1-503 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos 

finansavimo priemonę „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų 

panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas pakeičiant 

iškastinio kuro naudojimą“: 

1. Papildau įsakymo dėstomosios dalies lentelę 3 punktu: 

3. 
KKS-P-3 

(2020/1.2.6./1) 

UAB „Kazlų 

Rūdos 

šilumos 

tinklai“ 

UAB „Kazlų Rūdos 

šilumos tinklai“ 

saulės elektrinė 

8087,25 

Finansavimo sutartyje 

pareiškėjas turi būti 

įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą 

pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos 

darbai bus atliekami gavus 

visus privalomus statybą 

leidžiančius dokumentus; 

3) pateikti atliktų viešųjų 

pirkimų dokumentų ir 

pasirašytų pirkimo sutarčių 

kopijas; 

4) vykdyti projekto lėšomis 

įdiegtos saulės elektrinės 

pagamintos elektros 

energijos apskaitą; 
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5) pateikti elektros energijos 

pirkimo–pardavimo ir 

paslaugų teikimo sutartį. 

2. Pakeičiu lentelės pastraipą, einančią po  punktu „IŠ VISO“, ir ją išdėstau taip:    
„IŠ VISO: 340 164,54“ 

  

 

Aplinkos ministras    Kęstutis Mažeika 

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-22 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-08-31, i. K. 2020-18198 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO 

KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „SAULĖS ENERGIJOS 

TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO 

CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI 

SKATINIMAS PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ“ 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-503 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 113 punktu, 

s k i r i u  finansavimą projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. 

sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 

3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą 

detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.4 papunkčio priemonę „Saulės energijos technologijų, 

šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos 

energijai gaminti skatinimas pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“: 

Eil. 

Nr. 
Pareiškėjas 

Paraiškos 

registracijos 

Nr. 

 

Projekto pavadinimas 

 

Maksimali 

skiriama 

subsidijos 

suma, Eur 

 

Finansavimo skyrimo sąlygos 

1. 
AB „Šiaulių 

energija“ 

KKS-P-1 

(2020/1.2.4./1) 

„Šilumos siurblio 

įrengimas dūmų 

kondensato iš AB 

„Šiaulių energija“ 

termofikacinės 

elektrinės 

kondensacinių 

ekonomaizerių 

šilumos 

išnaudojimui“ 

93 892,00 

 

Finansavimo sutartyje 

pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti techninį projektą 

pagal statybos techniniame 

reglamente (toliau – STR) 

numatytą tvarką (jei taikoma); 

2) užtikrinti, kad rangos darbai 

bus atliekami gavus visus 

privalomus statybą leidžiančius 

dokumentus (jei taikoma); 

3) pateikti atliktų viešųjų 

pirkimų dokumentų ir 

pasirašytų pirkimo sutarčių 

kopijas; 

4) vykdyti projekto lėšomis 

įdiegto kompresorinio šilumos 

siurblio pagamintos šiluminės 

energijos apskaitą. 
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2. 
AB „Klaipėdos 

energija“ 

KKS-P-4 

(2020/1.2.4./1) 

„Akumuliacinės 

talpos ir saulės 

baterijų įrengimas 

„AB Klaipėdos 

energija“ katilinėse“ 

238 185,29 

Finansavimo sutartyje 

pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti techninį projektą 

pagal  STR numatytą tvarką (jei 

taikoma); 

2) užtikrinti, kad rangos darbai 

bus atliekami gavus visus 

privalomus statybą leidžiančius 

dokumentus; 

3) pateikti atliktų viešųjų 

pirkimų dokumentų ir 

pasirašytų pirkimo sutarčių 

kopijas; 

4) pateikti leidimą gaminti 

elektros energiją; 

5) vykdyti projekto lėšomis 

įdiegtų saulės elektrinių 

pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

6) pateikti elektros energijos 

pirkimo–pardavimo ir paslaugų 

teikimo sutartį. 

3. 
KKS-P-3 

(2020/1.2.6./1) 

UAB „Kazlų 

Rūdos šilumos 

tinklai“ 

UAB „Kazlų Rūdos 

šilumos tinklai“ 

saulės elektrinė 

8087,25 

Finansavimo sutartyje 

pareiškėjas turi būti įpareigotas: 

1) pateikti statinio projektą 

pagal STR numatytą tvarką; 

2) užtikrinti, kad rangos darbai 

bus atliekami gavus visus 

privalomus statybą leidžiančius 

dokumentus; 

3) pateikti atliktų viešųjų 

pirkimų dokumentų ir 

pasirašytų pirkimo sutarčių 

kopijas; 

4) vykdyti projekto lėšomis 

įdiegtos saulės elektrinės 

pagamintos elektros energijos 

apskaitą; 

5) pateikti elektros energijos 

pirkimo–pardavimo ir paslaugų 

teikimo sutartį. 

IŠ VISO 340 164,54 
Lentelės pakeitimai: 

Nr. D1-560, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. K. 2020-19561 

 

Aplinkos ministras    Kęstutis Mažeika 

 
Pakeitimai: 
1. 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas 
Nr. D1-560, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. K. 2020-19561 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-503 „Dėl finansavimo skyrimo 

projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Saulės energijos technologijų, šilumos 

siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas 

pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9cd03160fc0411ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9cd03160fc0411ea88f28eae672e5b40
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IS-865/590-I-5 priedas 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL BIRŠTONO MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO  

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TSP-151  

Birštonas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 

30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis, Šilumos ūkio 

specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226 / D1-683 „Dėl 

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10, 17 ir 56 punktais bei 

atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės 

apskrityse 2020 m. rugsėjo 21 d. Reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 

straipsnio 5 dalies nuostatų įgyvendinimo Nr. (5.2)-TR2-34, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r 

e n d ž i a: 

1. Pradėti Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Birštono 

savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Birštono miesto šilumos ūkio 

specialiojo plano tvirtinimo“, atnaujinimą.  

2. Įpareigoti Birštono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti nuostatas, 

nurodytas šio sprendimo 1 punkte.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

Savivaldybės meras 

 

GINTAUTAS ŽILYS 

ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJAS  

 

Birštono savivaldybės tarybai 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL BIRŠTONO MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO“ 

2020-09-23 

 

Parengto projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo  

8 straipsnio 5 dalies nuostatą, kad „šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas  

7 metai, atsižvelgiant į Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytas priemones ir 

sprendinius, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, 

šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. 

Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 

Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos ar jos pakeitimų įsigaliojimo.“. 

Birštono miesto šilumos ūkio specialusis planas yra patvirtintas Birštono savivaldybės 

tarybos 2006 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo 

plano tvirtinimo“.  

Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo parengimas galėtų užtrukti 

apie 12 mėn. Birštono savivaldybės administracija šio plano atnaujinimo paslaugą pirktų viešųjų 

pirkimų procedūras reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Priėmus projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.  

Parengto sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas. 

Priėmus šį teikiamą sprendimo projektą, daugiau jokių aktų keisti nereiks.  

Parengus projektą, specialistų vertinimų ir išvadų negauta. 

Projekto iniciatorius – Birštono savivaldybės administracija. 

Projekto autorius – Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros 

skyriaus vedėjas Gintautas Žilys.  

Teisės aktui įgyvendinti reikalingos lėšos – apie 10-14 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto 

lėšų sprendimo projekte nurodyto specialiojo plano atnaujinimui parengti. 

 

 

Skyriaus vedėjas     Gintautas Žilys 
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IS-865/590-I-6 priedas 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-25 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19959 

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1-312 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 

Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-25 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-09-26 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-25, Nr. 

19959 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2013 M. KOVO 26 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-67 „DĖL METODIKŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1-312 

Vilnius 
 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 1-

67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

ĮSAKYMAS 

DĖL METODIKŲ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 

27 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis bei įgyvendindamas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 

energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo,  

t v i r t i n u pridedamas: 

1. Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių 

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodiką; 

2. Pastatų oro kondicionavimo ir kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, 

kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodiką.“ 

 

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas 

________ 

 

EM įsakymu patvirtintos „Pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo 

sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrinimo 

metodika; Pastatų oro kondicionavimo ir kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, 

kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodika.“ 

pateiktos IS-865/590-I-6- priedas.doc; 
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IS-865/590-I-7 priedas 

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-25 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19972 

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-856 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-25 Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-09-26 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-25, Nr. 

19972 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-763 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. NUTARIMO NR. 

O3-201 „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. O3E-856 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 8 straipsnio 1 

dalies 5 punktu, Centralizuotos prekybos biokuru taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182 „Dėl Centralizuotos prekybos 

biokuru taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2020 m. rugsėjo 21 d. raštą 

Nr. SD-200239 ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Šilumos ir vandens 

departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. pažymą Nr. O5E-

753 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-

763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo 

Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, Taryba 

n u t a r i a : 

Pakeisti Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių 

biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“  2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.2. nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalioja šiuo nutarimu pakeisto ir nauja redakcija išdėstyto 

Energijos išteklių biržos reglamento, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento 

tvirtinimo“, 12.6.1 3) papunkčio 2 pastraipos nauja redakcija: 

„Aukciono etapas tęsiasi 3 (tris) minutes. Jeigu per šį laikotarpį pardavėjas sumažina 

pardavimo pavedimo kainą ir toks pavedimo kainos pakeitimas padaro įtaką preliminariems bent 

vieno su pardavimo pavedimu susijusio (bent su vienu pirkimo pavedimu sudarančio preliminarų 

sandorį) pirkimo pavedimo prekybos rezultatams (pasikeičia sandorius sudarantys dalyviai ir (arba) 

sandorių kaina, ir (arba) kiekis), visų su pardavimo pavedimu susijusių pirkimo pavedimų, kuriuose 
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pardavimo pavedimo transportavimo kaštai sudaro ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų 

pirkimo pavedimo maksimalios kainos, aukciono etapai pratęsiami naujam laikotarpiui: 

i) pirmąsias 21 (dvidešimt vieną) aukciono etapo minutę kiekvienas naujas aukciono etapas 

pratęsiamas naujam 3 (trijų) minučių laikotarpiui.  

ii) vėlesnes 20 (dvidešimt) aukciono etapo minučių kiekvienas naujas aukciono etapas 

pratęsiamas naujam 2 (dviejų) minučių laikotarpiui;  

iii) vėliau kiekvienas naujas aukciono etapas pratęsiamas naujam 1 (vienos) minutės 

laikotarpiui. 

Aukciono etapas gali būti pratęsiamas neribotą kartų skaičių, bet ne ilgiau nei iki Prekybos 

sąlygose nustatyto aukciono etapo pabaigos laiko.“ 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Tarybos pirmininkė     Inga Žilienė 
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IS-865/590-I-8 priedas 

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-25 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis kodas: 2020-19989 
Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-878 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo TAR 

data: 
2020-09-25 Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 

2021-01-01 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-25, Nr. 

19989 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS 

BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO  

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. O3E-878 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 

dalies ir 364 straipsnio nuostatomis, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl 

institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 ir 12.5 papunkčiais bei atsižvelgdama į 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Techninės priežiūros departamento 

Koordinavimo ir analizės skyriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. pažymą Nr. O5E-748 „Dėl Energetikos 

objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“, 

Taryba n u t a r i a: 

1. Patvirtinti energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų 

aktų formas (toliau – patikrinimo aktai): 

1.1. 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių ir kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (1 priedas); 

1.2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(2 priedas); 

1.3. 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (3 priedas); 

1.4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(4 priedas); 

1.5. 110 – 330 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo 

aktas (5 priedas); 

1.6. 330 – 400 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(6 priedas); 
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1.7. Operatyvinio dispečerinio valdymo  skirstomojo, elektrinių ir vartotojų tinklo elektros 

įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (7 priedas); 

1.8. 110/10 kV, 110/6 kV, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų 

eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (8 priedas); 

1.9. Transformatorinių ar skirstomųjų punktų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo 

aktas (9 priedas); 

1.10. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (10 

priedas); 

1.11. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(11 priedas); 

1.12. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (12 priedas); 

1.13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (13 priedas); 

1.14. Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (14 priedas); 

1.15. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (15 priedas); 

1.16. Ūkio subjektų, kurie naudoja gamtines (ir/ar bio) dujas energijai gaminti, energetikos 

objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (16 priedas); 

1.17. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (17 

priedas); 

1.18. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(18 priedas); 

1.19. 330 – 400 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (19 priedas); 

1.20. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas (20 priedas); 

1.21. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (21 

priedas); 

1.22. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir 

techninės būklės patikrinimo aktas (22 priedas); 

1.23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo 

ir techninės būklės patikrinimo aktas (23 priedas); 

1.24. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas 

(24 priedas); 

1.25. Potencialiai sprogioje aplinkoje esančių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (25 priedas); 

1.26. Naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo 

aktas (26 priedas); 

1.27. DPS, DPP suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (27priedas); 

1.28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (28 priedas); 

1.29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (29 priedas); 

1.30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (30 priedas); 

1.31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas 

(31 priedas); 

1.32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų 

laikymosi patikrinimo aktas (32 priedas); 
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1.33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (33 priedas); 

1.34. Suskystintų naftos dujų (SND) degalinės eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (34 priedas);  

1.35. Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) degalinės eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (35 priedas); 

1.36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas 

(36 priedas); 

1.37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir 

techninės būklės patikrinimo aktas (37 priedas); 

1.38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklio eksploatavimo ir techninės būklės 

patikrinimo aktas (38 priedas); 

1.39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas  

(39 priedas); 

1.40. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės 

būklės patikrinimo aktas (40 priedas); 

1.41. Šilumos gamybos įrenginių neregistruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės 

registre eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (41 priedas).  

2. Įpareigoti: 

2.1. Tarybos Techninės priežiūros departamento teritorinių skyrių vedėjus užtikrinti, kad jų 

vadovaujamų skyrių įgalioti darbuotojai, vykdydami energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo 

ir techninės būklės patikrinimus, naudotų šio nutarimo 1 punkte nurodytus patikrinimo aktus; 

2.2. Tarybos Techninės priežiūros departamento teritorinių skyrių įgaliotus darbuotojus šio 

nutarimo 1 punkte nurodytus patikrinimo aktus registruoti Tarybos dokumentų valdymo sistemoje, 

teritorinių skyrių patikrinimų aktų registruose ir saugoti teisės aktais nustatytą terminą 

dokumentacijos plane nurodytoje byloje. Užpildant naujo dokumento registravimo kortelę, būtina 

nurodyti patikrintų energetikos įrenginių sektorių (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) 

ir prisegti skenuotą patikrinimo aktą. 

3. Pavesti Tarybos Techninės priežiūros departamento teritorinių skyrių įgaliotiems 

darbuotojams, atlikus patikrinimą, pagal patikrinimo akto formą ir nustačius teisės aktų reikalavimų 

pažeidimus, vadovaujantis 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“, 21 punktu, surašyti privalomąjį vykdyti nurodymą ir, jei 

reikia, taikyti administracinio poveikio priemones.  

4. Patikrinimo aktų klausimų peržiūra vykdoma šia tvarka: 

4.1. patikrinimo aktų klausimų peržiūra vykdoma, vertinant ūkio subjektų pasiūlymus, 

pastebėjimus, naujai priimtus teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus ir atitinkamo pagal 

kompetenciją Tarybos administracijos struktūrinio padalinio specialistų pastebėjimus dėl 

Patikrinimo aktų klausimų tobulinimo; 

4.2. jeigu priėmus naujus teisės aktus ar pasikeitus galiojantiems teisės aktams, atitinkamo 

pagal kompetenciją Tarybos administracijos struktūrinio padalinio specialistas nustato, kad yra 

būtinybė keisti šio nutarimo 1 punkte nurodytų atitinkamų patikrinimo aktų klausimus, šie 

klausimai, atsižvelgiant į naujų teisės aktų ar galiojančių teisės aktų pakeitimų įsigaliojimą, 

peržiūrimi nuo einamųjų metų gegužės 1 d. ar nuo lapkričio 1 d. Jei teisės aktai ar jų pakeitimai 

įsigalioja nuo kitų metų datų ar pastebimi neatitikimai galiojantiems teisės aktams, atitinkamų 

patikrinimo aktų klausimai turi būti peržiūrimi ir keičiami iki teisės akto įsigaliojimo ar pastebėjus 

neatitikimus, neatsižvelgiant į šiame papunktyje nurodytas datas; 

4.3. pagal ūkio subjektų raštu pateiktus pastebėjimus patikrinimo aktų klausimai peržiūrimi 

nuo einamųjų metų lapkričio 1 d.  
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5. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-233 „Dėl 

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.  

6. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.  

 

 

 

Tarybos pirmininkė Inga Žilienė 

________ 

 

ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS 

PATIKRINIMO AKTŲ FORMOS pateikiamos IS-865/590-I-8-1 priedas.doc; 



 

28 

 

IS-865/590-I-9 priedas 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-25 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19986 

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
D1-575 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-25 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-09-26 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-25, Nr. 

19986 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 3 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 

2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2020 m. rugsėjo 25 Nr. D1-575 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantį planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 1.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.1.6. Daugiabučių namų 

vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemų 

modernizavimas 

5300 100 Paramos gavėjai 

– daugiabučio 

namo, pastatyto 

pagal galiojusius 

iki 1993 metų 

statybos 

techninius 

normatyvus, 

buto ar kitų 

patalpų 

savininkai. 

Pareiškėjai: 

a) daugiabučio 

namo bendrojo 

naudojimo 

objektų 

valdytojas; 

b) savivaldybės 

paskirtas 

savivaldybės 

energinio 

30% 

kompensacinė 

išmoka  

Tęstinis“ 
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efektyvumo 

didinimo 

programos 

įgyvendinimo 

administratorius; 

c)šilumą 

tiekianti įmonė; 

d) kitas asmuo, 

įgaliotas 

daugiabučio 

namo butų ir 

kitų patalpų 

savininkų.   

 

2. Pakeičiu 1.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.1.7. Fizinių asmenų vieno ar 

dviejų butų gyvenamųjų 

namų atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę 

nei B namo energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 

skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

suvartojimo sąnaudas ne 

mažiau kaip 40 %, 

lyginant su 

skaičiuojamosios 

šiluminės energijos 

sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projekto įgyvendinimo 

3900 100 Fiziniai 

asmenys, 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės 

teise 

valdantys 

gyvenamosios 

paskirties 

(vieno arba 

dviejų butų) 

pastatą 

(dvibučių 

pastatų atveju, 

butą (-us)), 

kurių statyba 

teisės aktų 

nustatyta 

tvarka 

užbaigta ir 

pastatas 

įregistruotas 

VĮ Registrų 

centro 

nekilnojamojo 

turto registre 

(pastato 

baigtumo 

procentas 

nurodytas ne 

mažesnis kaip 

100 proc.) iki 

kvietimo 

teikti projekto 

registracijos 

formas 

dienos. 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius) 

 

Konkursas. 
 

Kvietimas 

skelbiamas 

nuo 2020 

m. 

rugpjūčio 3 

d. iki 2020 

m. rugsėjo 1 

d.“ 

 

3. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.1. Atsinaujinančių 

energijos 

išteklių (saulės, vėjo, 

18000 2000 Valstybės ar 

savivaldybių 

institucijos ir 

80 % subsidija  Tęstinis. 

Paraiškos į 

rezervinį 
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geoterminės energijos, 

biokuro ar 

kitų) panaudojimas 

visuomeninės ir 

gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių 

asmenims) paskirties 

pastatuose, kurie 

nuosavybės teise 

priklauso valstybei, 

savivaldybėms, 

tradicinėms religinėms 

bendruomenėms, 

religinėms bendrijoms 

ar centrams 

įstaigos, 

tradicinės 

religinės 

bendruomenės, 

religinės 

bendrijos ar 

centrai, 

viešosios 

įstaigos, kurių 

savininkė arba 

dalininkė yra 

valstybė, 

savivaldybė, 

tradicinės 

religinės 

bendruomenės, 

religinės 

bendrijos ar 

centrai 

sąrašą 

priimamos 

30 

kalendorinių 

dienų nuo 

paraiškų 

priėmimo 

projektų 

vertinimui 

atlikti 

termino 

pabaigos. 

Kvietimas 

skelbiamas 

nuo 2020 m. 

birželio 1 

d.“ 

 

4. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.2. Atsinaujinančių 

energijos 

išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, 

biokuro ar 

kitų) panaudojimas 

privačių juridinių 

asmenų visuomeninės, 

gamybinės paskirties 

pastatuose, kitos 

paskirties inžineriniuose 

statiniuose 

(sąvartynuose, nuotekų 

valyklų 

statiniuose), pakeičiant 

iškastinio kuro 

naudojimą 

3500 2000 Visuomeninės, 

gamybinės 

paskirties 

pastatų,  kitos 

paskirties 

inžinerinių 

statinių, kurie 

nuosavybės 

teise priklauso 

privatiems 

juridiniams 

asmenims,  

savininkai arba 

valdytojai 

30 % subsidija  
 

Konkursas. 
 

Kvietimas 

skelbiamas 

nuo 2020 

m. liepos 1 

d. iki 2020 

m. rugsėjo 

4 d.“ 

 

5. Pakeičiu 1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.8. Visuomeninio 

transporto ir kitų 

alternatyvių mažiau 

taršių judumo 

priemonių fiziniams 

asmenims skatinimas 

8000 7000 
 

Reikalavimai 

pareiškėjams 

nustatyti 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministro 2020 

m. gegužės 11 

d. įsakyme Nr. 

D1-269 „Dėl 

klimato kaitos 

programos 

priemonės 

„Visuomeninio 

transporto ir 

kitų 

Kompensacinė 

išmoka 

Tęstinis“ 
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alternatyvių 

mažiau taršių 

judumo 

priemonių 

fiziniams 

asmenims 

skatinimas“ 

kompensacinių 

išmokų 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

6. Pripažįstu netekusiu galios 1.2.10 papunktį. 

 

7. Pakeičiu 1.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.13. 

 

Atsinaujinančių 

energijos išteklių (t. y. 

šilumos siurblių: oras–

oras, oras–vanduo, 

žemė –vanduo, 

vanduo–vanduo; 

biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų 

gyvenamuosiuose 

namuosepakeičiant 

iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius (papildomas 

kvietimas) 

2900 
 

100 
 

Fiziniai 

asmenys 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės 

teise valdantys 

gyvenamosios 

paskirties 

vieno buto 

pastatą arba 

butą (-us)  

gyvenamosios 

paskirties 

dviejų butų 

arba 

daugiabučiame 

pastate (butai 

Nekilnojamojo 

turto kadastro 

įstatymo 

nustatyta 

tvarka 

suformuoti 

kaip atskiri 

nekilnojamojo 

turto objektai 

gyvenamajame 

name ir jiems 

suteikti 

unikalūs 

numeriai), 

kurių statyba 

teisės aktų 

nustatyta 

tvarka 

užbaigta ir 

pastatas 

įregistruotas 

VĮ Registrų 

centro 

nekilnojamojo 

 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius). 
 

Tinkamos 

finansuoti 

išlaidos nuo 

2020 m. 

balandžio 3 d.  
 

 

 

Konkursas. 
 

Kvietimas 

skelbiamas 

nuo 2020 

m. 

rugpjūčio 

17 d. iki 

2020 m. 

rugsėjo 14 

d.“ 
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turto registre 

ne mažiau kaip 

5 metus nuo 

kvietimo teikti 

projekto 

registracijos 

formas dienos 

(t. y. baigtumo 

procentas 

nurodytas ne 

mažesnis kaip 

100 proc.) ir 

po statybos 

pabaigos metų, 

nurodytų  VĮ 

Registrų 

centro 

nekilnojamojo 

turto registro 

duomenų 

banko išraše, 

praėję ne 

mažiau kaip 5 

metai iki 

kvietimo teikti 

projekto 

registracijos 

formas dienos. 

 

8. Papildau 1.2.14 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 
„1.2.14. Atsinaujinančių 

energijos 

išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, 

biokuro ar 

kitų) panaudojimas 

privačių juridinių 

asmenų visuomeninės, 

gamybinės paskirties 

pastatuose, kitos 

paskirties 

inžineriniuose 

statiniuose 

(sąvartynuose, nuotekų 

valyklų 

statiniuose), pakeičiant 

iškastinio kuro 

naudojimą 

10000 2000 Visuomeninės, 

gamybinės 

paskirties pastatų,  

kitos paskirties 

inžinerinių statinių, 

kurie nuosavybės 

teise priklauso 

privatiems 

juridiniams 

asmenims,  

savininkai arba 

valdytojai 

30 % subsidija  
 

Tęstinis. 
 

Paraiškos į 

rezervinį 

sąrašą 

priimamos 

30 

kalendorini

ų dienų nuo 

paraiškų 

priėmimo 

projektų 

vertinimui 

atlikti 

termino 

pabaigos. 

Papildomas 

kvietimas 

skelbiamas 

nuo 2020 

m. spalio 1 

d. iki tol, 

kol pakaks 

lėšų, bet ne 

ilgiau kaip 

iki  

2020-12-
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31. 

Tinkamos 

finansuoti 

išlaidos 

nuo 2020 

m. gegužės 

12 d.“ 

 

9. Pakeičiu 1.3 punkto pastraipą „IŠ VISO (1)“ ir ją išdėstau taip: 

„IŠ VISO (1): 163500 44500” 
 

 

10. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

3.2. 
Priemonės, pagal kurias 

mokėjimus vykdo BETA 

5000 5000  

 

10. Pripažįstu netekusiu galios 3.2.1 papunktį. 

 

11. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (3)“, einančią po 3.2.2 papunkčiu ir ją išdėstau taip: 
„IŠ VISO (3): 31335 22000” 

 

 

12. Pakeičiu 3.3 punkto pastraipą „IŠ VISO (1+2+3)“ ir ją išdėstau taip: 
„IŠ VISO (1+2+3): 198935 70600” 

 

 

Aplinkos ministras     Kęstutis Mažeika 



 

34 

 

IS-865/590-I-10 priedas 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-09-24 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Identifikacinis 

kodas: 
2020-19994 

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
D1-572 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-09-25 Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-09-26 
Paskelbta: 

TAR, 2020-09-25, Nr. 

19994 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. 

D1-143 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. D1-572 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu I lentelės „Programos praėjusio laikotarpio lėšų likutis“ 1 punktą ir jį išdėstau 

taip: 

„1. Praėjusio laikotarpio nerezervuotų lėšų likutis             113,05 “ 

 

2. Pakeičiu I lentelės „Programos praėjusio laikotarpio lėšų likutis“ 2 punktą ir jį išdėstau 

taip: 

„2. Rezervuotų pagal 2012 – 2019 m. gautas paraiškas ir 

(ar) skirtą finansavimą lėšų likutis 

23,45 “ 

 

3. Pakeičiu lentelės 1.1. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1. energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo 

didinimas: gyvenamųjų namų ir visuomeninės 

paskirties pastatų modernizavimas, kitos 

priemonės, kurios leidžia efektyviausiai sumažinti 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 

energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės 

ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse 

55,5 “ 

 

4. Pakeičiu lentelės 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„1.1.2. daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimas 

5,3 “ 

 

5. Pakeičiu lentelės 1.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1.7. fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų 

namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne 

mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir 

sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos 

suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant 

su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis 

iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo (papildomas kvietimas) 

3,9 kompensacinė 

išmoka*“ 

 

6. Pakeičiu lentelės 1.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 

skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų 

efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, 

diegimas 

122,0 “ 

 

7. Pakeičiu lentelės 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.1. atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas 

visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių 

grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie 

nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, 

tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms 

bendrijoms ar centrams 

18 iki 80 % subsidija“ 

 

8. Pakeičiu lentelės 1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.8. visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau 

taršių judumo priemonių fiziniams asmenims 

skatinimas 

8 kompensacinė 

išmoka*“ 

 

9. Pakeičiu lentelės 1.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.13. atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos 

siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo,  

vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių 

asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant 

iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 

(papildomas kvietimas) 

2,9 kompensacinė 

išmoka* 

 

10. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.3 papunkčiu: 

 IŠ VISO (1): 177,5  

 

11. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1+2)“, einančią po 2.2 papunkčiu: 

 IŠ VISO (1+2): 188,6  

 

Aplinkos ministras      Kęstutis Mažeika 
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-865/590-II-1 priedas 

 

VERT 2020-09-23 pranešimas. Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo 

metodikos pakeitimo  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti aiškesnį šilumos 

kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių, pakartotinei viešajai konsultacijai 

teikia Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimą (2009 m. redakcija ir 2018 m. redakcija) – 

pastabas ir pasiūlymus teikite iki lapkričio 2 d. (imtinai).  

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:  

• Detalizuotas suminis pastoviųjų sąnaudų vertinimas bazinės kainos nustatymo 

metu: aiškiai aprašyti suminio pastoviųjų sąnaudų vertinimo žingsniai, nurodyta, kaip 

vertinimas atliekamas planuojamoms sąnaudoms, neviršijant pagal lyginamuosius 

rodiklius apskaičiuoto dydžio ir kaip – šį dydį viršijant, paaiškintas atskirų sąnaudų 

grupių vertinimas, kai bendra planuojamų sąnaudų suma viršija pastoviųjų sąnaudų 

sumą, ir kt.).  

• Suvienodintos leistinos gauti investicijų grąžos ir leistinų gauti pajamų, dalyvaujant 

šilumos supirkimo aukcione, ribos (leistinas viršpelnis): pirmoji riba yra nuo 2 proc. 

punktų, bet ne daugiau kaip 6 proc. punktai, antroji riba – daugiau kaip 6 proc. punktai.  

• Papildomai numatyta, kaip apskaičiuojamos rezervinės šiluminės galios užtikrinimo 

paslaugos dvinarės kainos kintamosios dedamosios reguliuojamiems NŠG, kurie 

teikia tokią paslaugą.  

• Patikslinta šilumos kainos apskaičiavimo ir nustatymo procedūra konkurenciniams 

šilumos vartotojams, nustatant galimos taikyti žemiausios kainos ribą. 

⁎⁎⁎ 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 

5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. lapkričio 2 d. (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai pateikiami 

IS-865/590-II-1-1 priedas.zip; 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1495940
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1495943
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2019-metai/2019-spalis/viesoji-konsultacija-del-naujai-parengtos-silumos-kainu-nustatymo-metodikos.aspx
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-865/590-II-2 priedas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

B iudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g .  4/9,  LT-01105 Vilnius,  

tel.  (8~5) 266 3661,  faks.  (8~5) 266 3663,  el.  p. info@am.lt,  http:/ /www.am.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

AB „Achema“ 

AB „ORLEN Lietuva“ 

AB „Akmenės cementas” 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

Energetikos ministerijai 

Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija 

Lietuvos pramoninkų konfederacijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Susisiekimo ministerijai 

Teisingumo ministerijai 

 

     2020-09- Nr. (52)-D8(E)- 

    

 

 

DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ 

SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO 

 
Įgyvendinant 2019 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinamąjį reglamentą (ES) 2019/1842, kuriuo 

nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne 

nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka, parengėme 

ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 

„Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Projekto esmė pateikiama aiškinamajame rašte. 

Su visuomene konsultuojamasi Projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir pasiūlymus gali 

teikti TAIS nustatytais terminais. 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS. Negavus 

argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Įsakymo projektui pritarta. 

  PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 20 lapų. 

2. Įsakymo projekto aiškinamasis raštas, 1 lapas. 

3. Įsakymo projekto ir 2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinamojo Reglamento (ES) 

2019/1842 atitikties lentelė, 4 lapai. 

4. Įsakymo projekto ir 2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinamojo Reglamento (ES) 

2019/1868 atitikties lentelė, 3 lapai. 

5. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 1 lapas. 

6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

 

Aplinkos viceministras                                                                                             Marius Narmontas 

 

T. Aukštinaitis, 8 610 79985, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt 

 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO 

IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys 

dokumentai pateikiami IS-865/590-II-2-1 priedas.zip; 

http://www/
mailto:tomas.aukstinaitis@am.lt
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IS-865/590-II-3 priedas 

 
Tarybos 2020-09-25 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:30 val. 

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2020–2022 metų investicijų“. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė 

Dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 

Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB „Kauno energija“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo ir karšto vandens kainų 

dedamųjų. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Jurbarko rajono savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, AB 

„Kauno energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė 

Dalyvauja: UAB „Litesko“, UAB „Žemaitijos energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 

Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Petrašiūnų katilinė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės 

užduoties patvirtinimo. 

Pranešėjos – Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė, Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos auditorių rūmų, AB „Achema“, 

AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Akmenės cementas“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB 

„Panevėžio energija“, AB „Suskystintos dujos“, Kauno termofikacijos elektrinės, UAB, UAB „Dainavos 

elektra“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“, UAB „Literma“, UAB „Saurida“, UAB „Varėnos 

dujos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų 

patvirtinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistė Audronė Jurtautienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB 

„Ignitis gamyba“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, 

LITGRID AB, UAB „Ignitis“, UAB „Litesko“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9. Kiti klausimai. 

 

2020-09-23 papildomai 

6. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių 

biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/didziasalio_komunalines_paslaugos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/jonavos_silumos_tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/litesko_fil_birzu_siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/kauno_energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/zemaitijos_energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/petrasiunu_katiline.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/elektros_duju_imoniu_ataskaitu.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/technines_bukles_patikrinimo_aktu_formos.pdf


 

40 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata 

Bartašiūtė-Černevičė 

Dalyvauja: Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“, Lietuvos 

nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 

BALTPOOL UAB atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

 

2020-09-25 papildomai 

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 

„Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės 

kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Achema“, AB 

„Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Dainavos 

elektra“, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2020-09-25 posėdžio medžiaga: Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir 

techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo; Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos 

reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo; Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir 

visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo pateikiama IS-865/590-II-3-1 priedas.zip; 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/baltpool_reglamentas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2020-09-25/elektros_metodika.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt


 

41 

 

IS-865/590-II-4 priedas 

 

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 4 IR  101  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2020 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir išdėstyti ją taip: 

5) gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius skatinti šilumos gamybą iš tvariai, atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus biomasės 

tvarumo kriterijus, pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos išteklių;“ 

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas 

7. Papildyti 4 straipsnį 4 dalimi: 

„4. Vyriausybė, savivaldybės, Taryba, šilumos gamintojai, energijos išteklių biržos 

operatorius skatina šilumos gamybą iš tvariai pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos 

išteklių, siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visoje biokuro gamybos ir 

tiekimo grandinėje ir užtikrinti Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

nurodytą optimalų balansą tarp vietinės biokuro gamybos ir biomasės importo iš trečiųjų 

šalių, leidžiantį ilgalaikėje perspektyvoje biokuro rinkoje išlaikyti aukštą konkurencijos ir 

žemą rinkos koncentracijos lygmenį, taip pat skatinti energijos išteklių diversifikaciją.“ 

2. Papildyti 4 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos gamintojo įsigyjamas biokuras pagamintas iš trečiųjų šalių kilmės 

biomasės negali sudaryti daugiau nei 20 procentų per einamuosius metus šilumos gamintojo 

įsigyjamo biokuro kiekio. Vertinant šioje dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimą, šilumos 

gamintojo filialų ir (ar) atstovybių suvartojamas iš trečiųjų šalių kilmės biomasės pagaminto 

biokuro metinis kiekis vertinamas atskirai. Taryba kontroliuoja, ar įmonės tinkamai 

įgyvendina šioje dalyje nustatytus reikalavimus.” 

3. Papildyti 4 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Už šio straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų nevykdymą Taryba skiria baudą, 

siekiančią iki 10 procentų šį pažeidimą padariusio šilumos gamintojo metinių pajamų, gautų 

praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas. Jeigu šilumos 

gamintojas neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant 

padarytas pažeidimas – Taryba skiria baudą siekiančią iki 20 tūkstančių eurų.“ 

2. Papildyti 4 straipsnį 7 dalimi: 

„7. Biokuro ir (ar) biomasės gamintojas, importuotojas ir (ar) pardavėjas, kuris slėpė 

ar bandė nuslėpti biomasės kilmės valstybę ir (ar) sąmoningai teikė su tuo susijusią klaidingą 

informaciją biokuro pirkėjui, Tarybai ir (ar) energijos išteklių biržos operatoriui, energijos 

išteklių biržos operatoriaus sprendimu 1 metams pašalinamas iš prekybos biokuru energijos 

išteklių biržoje ir 1 metams netenka teisės sudaryti tiesioginius dvišalius susitarimus su 

šilumos gamintojais. Ši sankcija taip pat taikoma pažeidimą padariusio su ūkio subjektu 

tiesiogiai susijusių įmonių, įskaitant jo filialų ir (ar) atstovybių atžvilgiu.“ 

3. Papildyti 4 straipsnį 8 dalimi: 

„8. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija biokurui ir (ar) biokuro gamyboje 

naudojamai biomasei nustato tvarumo kriterijus, skatinančius biologinės įvairovės išlaikymą, 

tvarios gamybos miško ir (ar) žemės ūkio biomasės naudojimą, taip pat išmetamo šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą ir biomasės atsekamumo pagal masės balansą 

sistemą visoje biokuro gamybos ir tiekimo grandinėje.“ 

 

3 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 101 straipsnį 1 ir 2 dalimi: 

1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius – SM3 kokybės žaliavą. 

2. Papildyti 101 straipsnį 2 dalimi: 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius – SM3 kokybės žaliavą. 

1) 3) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai arba bendri šilumos ir elektros gamybos 

(kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius – SM3 kokybės žaliavą. 

2) 4) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginantys atliekas; 

3) 5) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

4) 6) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

5) 7)pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

6) 8) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

7) 9) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

8) 10) iškastinio kuro katilinės. 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 

straipsnio 5, 6 ir 7 dalies reikalavimai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. 

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vykdydama biokuro rinkos priežiūrą ir 

stebėseną bei kiekvieną ketvirtį skelbdama biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą, įvertina šio 

įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo teisinio reguliavimo 

poveikį biokuro rinkos kainai, biokuro rinkos koncentracijos ir konkurencijos rodikliams bei 

šilumos kainai, ir šioje ataskaitoje pateikia išvadą ir (ar) rekomendacijas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įvertinta šias 

rekomendacijas, ir prireikus per 2 mėnesius nuo šių rekomendacijų gavimo pateikia Lietuvos 

Respublikos Seimui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. 

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir energijos išteklių biržos operatorius vykdo 

šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 

nuolatinę stebėseną. Esant poreikiui, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir (ar) energijos išteklių biržos 

operatoriui informaciją reikalingą tinkamam šioje dalyje minėtų reikalavimų įgyvendinimui. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir energijos 

išteklių biržos operatorius iki 2020 m. gruodžio 1 d. pagal kompetenciją parengia ir priima šio 

įstatymo tinkamam įgyvendinimui reikalingus teisės aktų bei energijos išteklių biržos reglamento 

pakeitimus.  

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

Seimo nariai 

Simonas Gentvilas 

Virgilijus Poderys 
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Sergėjus Jovaiša 

Kęstutis Bacvinka 

Viktoras Rinkevičius 

Paulius Saudargas 

Juozas Imbrasas 

Petras Nevulis 

Algimantas Salamakinas 

Gintautas Kindurys 

Zenonas Streikus 

Irena Haase 

Juozas Baublys 

Algimantas Dumbrava 

 

Grupės Seimo narių teikiami LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-

1565 1 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO ir LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO  PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai pateikiami IS-865/590-II-4-1 

priedas.zip; 
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IS-865/590-II-5 priedas 

 

LŠTA INFO_ES SF 2021-2027 Investicijų programos projektas 

 

Š.m. rugsėjo 21 d. vyko nuotolinė diskusija dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų 

Programos. Diskusijos metu Energetikos, Aplinkos ir susisiekimo ministerijos pristatė prioritetui 

Nr. 2 „Žalesnė Lietuva“ priskiriamus uždavinius ir planuojamas veiklas. Pridedame susitikimo metu 

darytus pranešimus.  

Primename, kad iki rugsėjo 30 d. vyksta viešoji konsultacija su visuomene dėl diskusijoje 

aptartos programos (e.pilietis tinklalapyje). Programos projektą taip pat pridedame, jeigu turite 

pasiūlymų/pastabų galima pateikti tiesiogiai užpildant apklausą 

https://www.surveygizmo.com/s3/5753850/Apklausa-apie-2021-2027-m-ES-Investicij-program   

 

CŠT sektoriui aktualūs uždaviniai numatyti 2 Prioritete „Žalesnė Lietuva“ pagal konkrečius 

uždavinius: 

• 2.1. Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones ir mažinti 

šiltnamio dujų išmetimus (žr. 44-45 psl.) 

Įgyvendinama veikla  - Didinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo 

sistemų energijos vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas: siekiant užtikrinti šilumos tiekimo 

sistemų patikimumą, lankstumą ir prieinamumą, šilumos ūkio srityje bus diegiamos modernios ir 

aplinkai palankios technologijos, naudojančios vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius. 2020 

m. AEI dalis CŠT sektoriuje sudaro beveik 70 proc., tad siekiant iki 2030 metų mažiausiai 20 proc. 

padidinti AEI dalį centralizuotos šilumos tiekime, planuojama diegti naujas ir (ar) modernizuoti 

esamas nedidelės galios AEI naudojančias technologijas (pvz.: biokuro katilai, biokuro 

kogeneracinės jėgainės), keisti nusidėvėjusius biokuro katilus kitomis AEI naudojančiomis 

technologijomis (pvz. efektyviomis nedidelės galios biokuro kogeneracinėmis jėgainėmis, naujais 

biokuro katilais su šilumos talpyklom ar kt.), prioritetą teikiant AEI deginančių kogeneracinių 

jėgainių bei biokuro katilų su šilumos talpyklom diegimui. Bus skatinamos CŠT sistemos, kuriose 

AEI dalis šilumos gamyboje sudaro mažiau nei 90 proc.. Taip pat bus skatinamas aplinkos energijos 

panaudojimas CŠT sistemose, diegiant saulės energiją naudojančias technologijas, įrengiant šilumos 

siurblius ir trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo šilumos talpyklas, kurios padės labiau išnaudoti 

šilumos gamybos pajėgumų potencialą. Bus skatinamas liekamosios energijos (atliekinės šilumos ir 

vėsumos, susidarančios pvz.: pramonėje, vandenvalos ar atliekų sektoriuje, vėsinimo sistemose ar 

elektrinėse), panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Veikla įgyvendinama visoje 

Lietuvoje. 

 

• 2.2. Skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją (žr. 46-49 psl.) 

Įgyvendinama veikla: - Didinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai CŠT sektoriuje: 

siekiant mažinti išmetamų ŠESD kiekį centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo 

sektoriuje, bus skatinamas integruotų centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo bei trumpalaikių 

šilumos akumuliavimo bei saugojimo sistemų kūrimas, siekiant efektyviai panaudoti liekamąją ir 

aplinkos energiją (atliekinę šilumos ir vėsumos energiją). Taip pat bus skatinama modernizuoti ir 

plėsti centralizuoto energijos tiekimo vamzdynų sistemas, diegiant žemesnės temperatūros režimus 

bei technologijas, integruojant žemos temperatūros šaltinius bei skirtingus energetikos sektorius ir 

sukuriant jų sinergiją (pvz.: pramonės ir energetikos objektų liekamosios energijos panaudojimas 

šildymui bei vėsinimui, elektros sistemos balansavimui, energetinės infrastruktūros efektyvus 

panaudojimas naujų pramonės ir kitų objektų vystymui). Efektyvių integruotų energetinių sistemų 

kūrimui ir valdymui bus investuojama į išmaniųjų šilumos tinklų valdymo diegimą, įskaitant 

naudojamos šilumos, karšto vandens bei vėsumos duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemų, 

energijos apskaitos, vartojimo reguliavimo prietaisų ir sistemų diegimą energetikos objektuose bei 

http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-lietuvai-5
https://www.surveygizmo.com/s3/5753850/Apklausa-apie-2021-2027-m-ES-Investicij-program
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pastatuose, siekiant efektyviai naudoti energiją ir lanksčiai derinti vartojimo, generavimo bei 

tiekimo režimus. Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje. 

LŠTA jau yra pateikusi pastabas Programos projektui (rasite ČIA) 

 

Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 

LŠTA INFO_ES SF 2021-2027 Investicijų programos projektas susiję ir lydintys dokumentai 

pateikiami IS-865/590-II-5-1 priedas.zip; 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200911_LSTA_rastas_98_FinMin_del-2021-2027-ES_investiciju-progr.pdf
http://www.lsta.lt/
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IS-865/590-II-6 priedas 

 

Siūloma, kad asociacijų vadovais galėtų tapti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys 

2020 m. rugsėjo 24 d. pranešimas žiniasklaidai 

  

Seimas svarstys Asociacijų įstatymo ir Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso 

įstatymo pataisas (projektai atitinkamai Nr. XIIIP-448(6) ir Nr. XIIIP-4447(6), kuriomis siekiama 

pagerinti meno kūrėjų organizacijų ir asociacijų veiklą, patikslinti asociacijų valdymo organų 

funkcijas, asociacijų veiklai, tiksliniams veiklos projektams ir programoms finansuoti iš valstybės 

biudžeto lėšų skyrimo reikalavimus, užtikrinant gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį, užkardant 

galimus asociacijų vadovų piktnaudžiavimo valdžia atvejus, jų veikla galimus sukelti viešųjų ir 

privačių interesų konfliktus, kas diskredituotų asociacijos autoritetą. 

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pataisų projektu siūloma papildyti 

įstatymo 10 straipsnį, siekiant sukonkretinti reikalavimus meno kūrėjų organizacijų veiklai ir  

kūrybinių programų bei projektų finansavimui iš valstybės biudžeto gauti vadovaujantis Kultūros 

rėmimo fondo įstatymo ir Asociacijų įstatymo nuostatomis ir užtikrinti gautų lėšų panaudojimą 

pagal paskirtį.   

Asociacijų įstatyme siūloma tikslinti asociacijų vadovų skyrimo reikalavimus, įtvirtinant 

nepriekaištingos reputacijos reikalavimą. 

„Kas paskatino? Paskatino turbūt ne vieną iš mūsų pribloškiančios žinios iš tų įstaigų arba iš 

tų asociacijų, kuriose laikas nuo laiko pasigirsta įvairiausių kriminalinių istorijų, arba atsiranda 

asmenys su tikrai labai ryškiai išreikšta kriminaline praeitimi, ir iš tikrųjų tai diskredituoja tų 

asociacijų vykdomą veiklą ir meta šešėlį visai asociacijų bendruomenei“, – pristatydamas 

pakeitimus sakė vienas pataisų iniciatorių Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko 

pavaduotojas Vytautas Juozapaitis. 

Pasak parlamentaro, pakeitimai galiotų asociacijoms, kurios yra finansuojamos iš valstybės 

biudžeto: „Asociacijos gauna valstybines lėšas ir jas naudoja savo arba visuomenės reikmėms, 

tuomet mes turėtume užtikrinti, kad jas vykdo arba tomis lėšomis disponuoja asmenys, kurie neturi 

jokio kriminalinio šešėlio ir iš tikrųjų nėra jokių priežasčių įtarti juos pažeidžiant viešąjį interesą.“ 

Projektams po pateikimo vieningai pritarė visi 77 balsavime dalyvavę Seimo nariai. Seimo 

posėdyje šiuos klausimus numatoma svarstyti lapkričio 5 d. 

  

Parengė  

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro vyriausioji specialistė 

Saulė Eglė Trembo 

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt 

 

Naujausi pakeitimai – 2020-09-24 13:51   Eglė Saulė Trembo 

 
Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1969   1,  9  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU  

ĮSTATYMAS 

 

2020 m.                      d. Nr. 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIIP-4448*&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=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIIP-4447*&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=1
mailto:egle.trembo@lrs.lt
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„1. Šis Įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, 

valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus, asociacijų finansavimo 

iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – finansavimas) tikslus ir tvarką.“ 

 

2 straipsnis.  9 straipsnio pakeitimas 

Papildyti  9 straipsnį  8 dalimi: 

„8. Jeigu sudaromas vienasmenis asociacijos valdymo organas (asociacijos vadovas), jis veikia 

asociacijos vardu vadovaudamasis Civilinio kodekso 2.82 straipsnio nuostatomis ir asociacijos 

įstatuose nustatytais reikalavimais.“  

  

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu  

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu: 

„91 straipsnis. Asociacijos finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 

1. Asociacijos veiklai stiprinti, tiksliniams veiklos projektams, kūrybinėms programoms 

įgyvendinti gali būti skiriamas finansavimas konkurso būdu iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų. Finansavimą pagal įgyvendinamas programas ir priemones skiria asignavimų 

valdytojas. 

2. Asociacijos, kurios tiksliniai projektai, kūrybinės programos finansuojami iš valstybės biudžeto 

lėšų, vadovas, projekto vadovas, kolegialių valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos 

reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

1) įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl juridinio asmens nusikalstamo bankroto 

ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

2) įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusikaltimo valstybės 

tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymo ir turi 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

3) pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, fondams ar 

asociacijai ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

4) buvo uždraustos organizacijos narys ir nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai; 

5) atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, darbo 

drausmės pažeidimų ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; 

6) piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar toksines medžiagas; 

7) pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai; 

8) pripažintas šiurkščiai pažeidęs valstybės ar savivaldybės įmonės, asociacijos  veiklos ir 

etikos taisykles (Taisyklės) ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai. Taisyklių šiurkščiu 

pažeidimu laikomas du ir daugiau kartų per vienus metus įmonės, asociacijos darbuotojo padarytas 

taisyklių pažeidimas, kai toks pažeidimas žemina žmogaus orumą, diskredituoja įstaigos, asociacijos 

reputaciją. 

3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato asociacijų finansavimo iš valstybės biudžeto ir 

šių lėšų administravimo tvarką, projektų vertinimo procedūras, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už 

gautą finansavimą tvarką. Asignavimų valdytojai, įgyvendindami asociacijų finansavimo programas ir 

priemones, tvirtina finansavimo konkursų nuostatus, kuriuose nustato finansavimo kryptis, siekiamus 

tikslus ir projektų įgyvendinimo rezultatų vertinimo tvarką. 

4.  Valstybės biudžeto lėšos asociacijai negali būti skiriamos, jeigu nustatoma bent viena iš šių 

aplinkybių: 

1) asociacijos veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais; 

2) asociacijai taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui 

įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas;  

3) asociacija yra likviduojama arba pradėtos asociacijos bankroto procedūros ir išieškojimas 

galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas; 

4) asociacija, prašydama valstybės biudžeto lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis; 

5) asociacija, naudodama valstybės biudžeto lėšas, buvo neįvykdžiusi valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutarties, sudarytos su valstybės institucija, ar netinkamai ją įvykdžiusi ir tai buvo esminis 

(kaip nurodyta sutartyje) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pažeidimas; 

6) asociacija neatitinka asignavimų valdytojo patvirtintuose projektų finansavimo konkursų 

nuostatuose nustatytų reikalavimų; 
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7) asociacija teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos 

ataskaitos ir savo interneto svetainėje  viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar 

įgyvendintus projektus, kurių įgyvendinimui buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos. 

5. Jeigu šio straipsnio 2 ar 4 dalyse nurodytos aplinkybės atsiranda arba paaiškėja po 

sprendimo skirti valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti priėmimo, valstybės biudžeto lėšų 

mokėjimas sustabdomas, o šiomis aplinkybėmis išmokėtos valstybės biudžeto lėšos asignavimų 

valdytojo nustatyta tvarka per nustatytus terminus turi būti grąžintos atitinkamai į valstybės biudžeto 

lėšų naudojimo sutartyje nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Jeigu šio straipsnio 2 ar 4 dalyse nurodytos 

aplinkybės išnyksta nepasibaigus projektų įgyvendinimo terminui, valstybės biudžeto lėšų mokėjimas 

atnaujinamas projektams, kurių vykdymo terminai nėra pasibaigę, įgyvendinti. 

6. Asignavimų valdytojai savo interneto svetainėse skelbia: 

1) numatomas finansuoti veiklų sritis, kuriose veikiančioms asociacijoms bus skiriamas 

finansavimas; 

2) informaciją apie finansavimo teikimo sąlygas ir tvarką; 

3) informaciją apie asociacijas, kurios pateikė paraiškas dėl finansavimo (asociacijos 

pavadinimas, projekto pavadinimas ir prašoma skirti lėšų suma); 

4) informaciją apie asociacijas, kurios gavo finansavimą (asociacijos pavadinimas, projekto 

pavadinimas ir skirto finansavimo suma); 

5) informaciją apie asociacijų įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus. 

7. Asociacijos, kurių veiklą finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, savo interneto svetainėse 

skelbia informaciją apie įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus, nurodo jų finansavimo šaltinius.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. spalio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. rugsėjo 30 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 ir 4 dalys netaikomos asociacijai, jeigu  iš valstybės biudžeto lėšos 

gautos  iki šio įstatymo įsigaliojimo ir naudojamos pagal paskirtį. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas  

 

Teikia 

Seimo nariai    Vytautas  Juozapaitis 

    Eugenijus  Jovaiša 
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IS-865/590-II-7 priedas 

 

VERT 2020-09-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu 

susijusių metodikų  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama iš anksto sudaryti sąlygas 

rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių 

metodikų, teikia viešajai konsultacijai elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB 

„Litgrid“ parengtas Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijas. 

Pastabas ir pasiūlymus koncepcijai bei atsakymus į viešos konsultacijos klausimus teikti iki spalio 

8d. 

Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijos parengtos 

atsižvelgiant į 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus dėl 

pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo. 

Metodikų koncepcijos: 

• Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika;  

• Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodika;  

• Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika;  

• Pajėgumų perkrovos pajamų paskirstymo metodika. 

Taip pat AB „Litgrid“ pateikė siūlomus klausimus viešosios konsultacijos dalyviams. 

Pažymime, jog Dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijos bei 

siūlomi klausimai viešosios konsultacijos dalyviams pateikti anglų kalba. 

Įvertinusi suinteresuotų institucijų ir rinkos dalyvių pateiktas pastabas, VERT  kartu 

su AB „Litgrid“ parengs ir paskelbs viešajai konsultacijai pastarųjų metodikų projektus jau 

išverstus į lietuvių kalbą.  

⁎⁎⁎ 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 

213 5270, el. p. info@vert.lt  

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. spalio 8  d. (imtinai). 

Information in English 

 

Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijų projektai pateikiami IS-

865/590-II-7-1 priedas.zip; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5ccbc5402d3b11ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c2bff10e-6a37-491d-9047-6f857a224df8
https://www.vert.lt/SiteAssets/Litgrid_CRM_methodology-+Part+1+Derated+Capacity+of+Physical+Units+20200915+.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Litgrid_CRM_methodology+-+Part+2+Maximum+Entry+Capacity+20200810+.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Litgrid_CRM_methodology+-+Part+3+Auction+Target+Capacity+20200915+.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/Litgrid_CRM_methodology+-+Part+4+Congestion+Rent+Allocation+20200807+.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/LitGrid_CRM+methodology+-+Consultation+Questions_20200812.pdf
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/en/Pages/Updates/2020/2020-August_September/public-consultation-on-methodologies-related-to-the-capacity-mechanism.aspx
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IS-865/590-III-1 priedas 

 

VERT 2020-09-23 pranešimas. Šilumos kainų prognozė: spalio mėn. šilumos kilovatvalandė 

vidutiniškai kainuos 15 proc. mažiau nei pernai  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi preliminarią šilumos tiekėjų 

pateiktą informaciją apie kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) įsigijimo 

kainas, skelbia šilumos kainų prognozę šildymo sezono pradžiai: 2020 m. spalio mėn. 

prognozuojama vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 3,68 ct/kWh be PVM, t. y. 

beveik 15 proc. mažesnė nei 2019 m. spalį.  

Esminės šilumos kainos mažėjimo priežastys:  

• Vidutinė biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina per metus (2019 m. 

rugpjūtis/2020 m. rugpjūtis) mažėjo 15,65 proc.  

• Vidutinė gamtinių dujų kaina per metus (2019 m. rugpjūtis/2020 m. rugpjūtis) 

mažėjo 15,52 proc.  

• Per metus (2019 m. spalis/2020 m. spalis) iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) 

Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune superkamos šilumos kainos atitinkamai mažėjo nuo 

19 proc. iki 65 proc.  

 

VIDUTINĖ KAINA  

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šalyje metinė infliacija nuo 2019 m. 

rugpjūčio mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. sudarė 1,2 proc. Taigi, šalyje buvo fiksuojamas 

bendras kainų lygio augimas, tuo tarpu šilumos kaina per metus mažėjo: prognozuojama 

vidutinė 2020 m. spalio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 3,68 ct/kWh be PVM, 

palyginimui, 2019 m. spalio mėn. – 4,31 ct/kWh be PVM  (mažėjimas 14,62 proc.). 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2020 metais (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-09/1_pav_20200923.png
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DIDIEJI MIESTAI  

 

Prognozuojama, kad 2020 m. spalio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausiai 

mokės Kauno gyventojai. 

Per metus šilumos kainos didžiuosiuose miestuose mažėjo (proc.):  

• Kaune – 27,47 proc.;  

• Vilniuje– 20,37 proc.;  

• Klaipėdoje – 13,71 proc.;  

• Panevėžyje – 11,09 proc.;  

• Šiauliuose – 0,51 proc. 

 

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM (atsisiųskite) 

 
 

ŠILUMOS KAINOS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE (kainos su PVM) 

 

Prognozuojama, kad 2020 m. spalio mėn. mažiausiai už šilumos kilovatvalandę (kWh) 

mokės  

✓ Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujami vartotojai (2,61 ct/kWh 

su PVM) bei  

✓ Kauno gyventojai (3,01 ct/kWh su PVM),  

daugiausiai –  

✓ UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ aptarnaujami vartotojai  (8,29 ct/kWh su PVM). 

Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, 

tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo 

biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio. 

Šilumos kainų mažėjimą be jau minėtų didžiųjų miestų  

✓ (AB „Kauno energija“ vartotojams per metus kaina mažėja 27,47 proc. – nuo 4,15 

ct/kWh su PVM iki 3,01 ct/kWh su PVM,  

✓ Vilniaus vartotojams kaina mažėja 20,37 proc. – nuo 4,27 ct/kWh su PVM iki 3,40 

ct/kWh su PVM),  

taip pat pajus Vilniaus rajono vartotojai, aptarnaujami  

✓ UAB „Nemėžio komunalininkas“, – kaina mažėja nuo 6,18 ct/kWh su PVM iki 4,53 

ct/kWh su PVM (26,70 proc. kainos mažėjimas),  

✓ Panevėžio rajono vartotojai, aptarnaujami VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“, – kaina 

mažėja nuo 6,76 ct/kWh su PVM iki 5,61 ct/kWh su PVM (17,01 proc. kainos 

mažėjimas). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-09/2_pav_20200923.png
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3 pav. Šilumos kainos su PVM 2020 m. spalis / 2019 m. spalis su PVM (atsisiųskite)  

 
 

KURAS  

 

BIOKURAS: į prognozuojamas 2020 m. spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 

2020 m. rugpjūčio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 101,66 Eur/tne.  Per 

metus (nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn.) vidutinė biokuro (žaliavos kartu 

su transportavimu) kaina mažėjo 15,65 proc. (2019 m. rugpjūtį buvo 120,52 Eur/tne). 

GAMTINĖS DUJOS: į prognozuojamą spalio mėn. šilumos kainą įskaičiuota vidutinė gamtinių 

dujų kaina (305,21 Eur/tne). Vidutinė gamtinių dujų kaina per metus (nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 

iki 2020 m. rugpjūčio mėn.) mažėjo 15,52 proc. (2019 m. rugpjūčio mėn. buvo 361,27 Eur/tne).  

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-09/3_pav_20200923.png
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4 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite) 

 
 

ŠILUMOS GAMYBOS (SUPIRKIMO) AUKCIONAI 

 

5 pav. Į 2020 m. spalio mėn. / 2019 m. spalio mėn. šilumos kainas įskaičiuotų šilumos 

supirkimo kainų palyginimas (atsisiųskite) 

 
*2019 m. spalio mėn. Alytaus mieste šiluma iš NŠG nebuvo perkama 

 

Aukcione NŠG parduodamos  šilumos kainos pokytis (2019 m. spalis /2020 m. spalis) 

KAUNAS VILNIUS KLAIPĖDA 

Per metus, palyginus su 2019 

m. spalio mėn., NŠG 

parduodamos šilumos kaina 

mažėjo  64,52 proc. (2020 m. 

spalio mėn. vidutinė kaina – 

0,66 ct/kWh)*.  

Per metus, palyginus su 

2019 m. spalio mėn., NŠG 

parduodamos šilumos kaina 

mažėjo 18,49 proc. (2020 

m. spalio mėn. vidutinė 

kaina – 2,16 ct/kWh).  

Per metus, palyginus su 2019 

m. spalio mėn., NŠG 

parduodamos šilumos kaina 

mažėjo 45,45 proc. (2020 m. 

spalio mėn. vidutinė kaina – 

1,14 ct/kWh). 

* Kaune šilumos kaina yra viena žemiausių Lietuvoje. Prognozuojama, kad tokia ji išliks ir 2020 m. 

spalio mėn., žr. 3 pav.  

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-09/4_pav_20200923.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-09/5_pav_20200923.png
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        2020-09-22 

ŠT įmonių apklausa apie prognozuojamas 2020/2021 m. šildymo sezono šilums kainas 

Nr. 
Įmonės 

pavadinimas 

2019/2020 
m. šildymo 

sezono 
vidutinė 

kaina 
(ct/kWh 
be PVM) 

Prognozuojama 
2020/2021 m. 

šildymo sezono 
vidutinė 

šilumos kaina  
(ct/kWh be 

PVM) 

Pokytis 
(%) 

Įsigyta 
biokuro dalis 

ilgalaikiais 
sandoriais 
2020/2021 
m. šildymo 

sezonui 
(MWh) 

Įsigyto 
biokuro 

kaina 
(Eur/MWh) 

Planuojamo 
metinio šilumos 

kainų 
perskaičiavimo 

data 

Kiek proc gali 
padidėti šilumos 

kaina dėl 
negautų pajamų 
kompensavimo? 

Pastabos /komentarai (pvz. 
dėl kokių priežasčių 

didėja/mažėja šilumos 
kaina) 

1 
AB Vilniaus 
šilumos tinklai 

4,08 3,98 -2,60 401 941 10,9     

Šilumos kaina mažėja 
lyginant 2019/2020 ir 
2020/2021 šildymo 
sezonus dėl mažesnių 
kuro kainų bei 2020 m. 
birželio mėn įvykusio 
perskaičiavimo, kuris 
mažino pastoviosios 
kainos dedamosios dydį. 

2 
AB“Kauno 
energija“ 

4,11 3,95 -3,9 184510 10,2 2021.11   

šilumos kaina didžiąja 
dalimi priklausys nuo 
perkamos šilumos 
kainos. Su kokia kaina 
NŠG dalyvaus 
aukcionuose, nežinome 
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3 
AB „Klaipėdos 
energija“** 

4,48 4,51 0,67 121470 11,4 2021-05-01   

2020/2021 m. šildymo 
sezono kainose pastovioji 
šilumos kainos dedamoji 
analogiška 2019/2020 m. 
šildymo sezono 
pastoviajai šilumos 
kainos dedamajai. 
Prognozuojama šilumos 
kaina didėja dėl 
augančios kintamosios 
šilumos kainos 
dedamosios, kurios 
pokytį sąlygoja pagal 
bendrovės priimtas 
prielaidas 
prognozuojamos kuro ir 
pirktos šilumos kainos. 

5 
AB „Panevėžio 
energija“ 

                

6 
AB „Šiaulių 
energija“ 

4,08 3,84 -5,9 ≈ 250000 10,3 2021-02-19 - 

Reikšmingą įtaką šilumos 
kainos mažėjimui turi 
perkamo biokuro ir 
gamtinių dujų kaina. 

  
UAB „Alytaus 
šilumos tinklai“ 

4,42 4,47 1,13 78540 11,0 - - 

1.Pateiktas BK projektas 
VERT, laukiama 
patvirtinimo. 2. 
2019/2020 šildymo 
sezono pradžia spalio 3 
d., pabaiga balandžio 27 
d. 3. 2020/2021 
prognozuojama šilumos 
kaina  didesnė, kadangi 
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praeitą  sezoną  buvo 
taikoma kainą  mažinanti 
papildoma  dedamoji (-
0,45ct/kWh), bet kainos  
pokytis  nėra  dedelis dėl 
sumažėjusios gamtinių 
dujų kainos. 

7 
VĮ „Visagino 
energija“ 

5,03 4,85 -3,6 58616 10,1 2021-03-01 Neplanuojama 

Prognozuojama šilumos 
kaina mažėja dėl 
mažesnių 
prognozuojamų kuro 
kainų 

8 
UAB „Utenos 
šilumos tinklai“ 

3,67 3,69 -0,54 125057,41 9,9 

Planuojama, 
kad nuo 2021 
m. sausio 1 d. 
įsigalios nauja 
bazinė kaina. 

- 

Nuo 2020 m. spalio mėn. 
netaikoma papildoma 
dedamoji, kuri mažino 
šilumos kainą (-0,32 
ct/kWh) 

9 
UAB „Mažeikių 
šilumos tinklai“ 

4,48 4,00 -10,7 48566,88 11,5 2021 spalis   

nuo 2020 m. spalio 
įsigalioja mažesnės 
bazinės kainos 
dedamosios ir papildoma 
dedamoji  -0,29 ct/kWh 

10 
UAB „Jonavos 
šilumos tinklai“  

4,64 4,65 0 66988,8 11,0 2021-11-30 

 Lyginant su 
galiojančia 
kaina, dėl 

sąnaudų kurui 
dedamosios, 
šilumos kaina 
didėtų 16,3 

proc 

Šilumos kaina didėja dėl 
papildomos nepadengtų 
kuro sąnaudų 
dedamosios 
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11 
UAB „Šilutės 
šilumos tinklai“ 

4,22 4,21 0 
41895 
MWh 

11,1 2020 lapkritis 5 proc. 

Dėl įsigyjamo kuro 
kainos, dėl nepadengtų 
kuro sąnaudų 
perskaičiavimo 

12 
UAB „Elektrėnų 
komunalinis 
ūkis“ 

4,98 4,94 -0,8 

bendrovė 
neturi 

biokuro 
katilinių 

  

planuojam 
pateikti 2020 
spalį-lapkritį 

projektą VERT 

    

13 
UAB 
„Ukmergės 
šiluma“ 

5,39 5,22 -3,2 - - - - dėl kuro kainų 

14 
UAB „Palangos 
šilumos tinklai 

                

15 
UAB Tauragės 
šilumos tinklai 

4,8 4,76 -0,8 55056,42 9,7 

Bazinių šilumos 
kainų 

skaičiavimo 
projektas 

pateiktas VERT 
2020-07-03 

Nedidės dėl 
negautų 
pajamų 

Prognozuojama 
2020/2021 m. šildymo 
sezono kaina prie dabar 
galiojančių šilumos 
kainos dedamųjų. 
Manome, jog nepradės 
galioti VERT nustatyta ir 
patvirtinta nauja bazinė 
kaina iki 2020/2021 m. 
šildymo sezono pabaigos. 

16 
UAB „Plungės 
šilumos tinklai“ 

6,25 5,88 -5,9 16 747 11,0 2021m. II ketv -10,24% 

1) dėl pigesnio biokuro 
kainos; 2) dėl NŠG 2019 
m papildomai gautų 
pajamų 

17 
UAB 
„Radviliškio 
šiluma“ 

4,95 4,8 -3,1 - - 2021-07-23 - - 



 

59 

18 
UAB „Varėnos 
šiluma“ 

5,5 5,0 -10 27991 10,5 

Šiuo metu 
perskaičiavimas 
nagrinėjamas, 
VERT teigimu 

turi būti 
patvirtinta 

2020m. IV ketv 

  mažėjančios kuro kainos 

19 
UAB „Raseinių 
šilumos tinklai“ 

5,47 6 9,7 18422 11,1 2021-02 0 
kaina didėja dėl 
mažėjančios realizacijos 

20 
UAB „Akmenės 
energija“ 

                

21 
UAB Kretingos 
šilumos tinklai 

6,02 6,16 2,3 20097 11,4 

2021 m. sausio 
mėn. turi būti 
patvirtintos 

naujos 
dedamosios, 
pagal kurias 

perskaičiuota 
kaina būtų 

taikoma nuo 
2021-02-01 

5,2 

po perskaičiavimo 
šilumos kaina, lyginant su 
galiojančia, didėtų dėl 
sumažėjusios realizacijos 
0,16 ct/kWh arba 2,8 
proc., dėl įvykdytų 
investicijų apie 0,06 
ct/kWh arba 1 proc., dėl 
planuojamo darbo 
užmokesčio sąnaudų 
padidėjimo – 0,08 
ct/kWh arba 1,4 proc.  

22 
UAB „Trakų 
energija“ 

                

23 
UAB 
„Kaišiadorių 
šiluma“ 

5,76 5,77 0,2 16748 10,7 2020-12-01 -0,40% 

Šilumos kaina išliks 
panaši, kokia buvo 2019-
2020 m. šildymo sezono 
metu, jei nebus staigaus 
biokuro kainų augimo 



 

60 

24 
UAB „Anykščių 
šiluma“ 

5,79 5,52 -4,7 15072,48 10,1 

Projektas 
tikrinamas 

VERT, sunku 
pasakyti, kiek 

užtruks 

Dėl papildomai 
gautų pajamų 

grąžinimo 
kaina mažės 

Kaina mažėja dėl pigiau 
įsigyto kuro lyginant su 
praėjusiu šildymo sezonu 

25 
UAB „ 
Šalčininkų 
šilumos tinklai“ 

5,69 5,18 -9 17026,32 10,4 2021-08-01  -6 proc. 
mažėja dėl papildomai 
gautų pajamų grąžinimo 
vartotojams 

26 
UAB „Fortum 
Švenčionių 
energija“ 

5,27 5,40 2,5 9513,38 10,1 2020-01-01 - 
Planuojamo metinio 
šilumos kainų 
perskaičiavimo  

27 
AB „Prienų 
šilumos tinklai“ 

                

28 
UAB „Širvintų 
šiluma“ 

4,72 5,22 10,1 0   2021-01   
Kaina didėja dėl 
investicijų į šilumos ūkį 

29 
UAB „Šilalės 
šilumos tinklai“ 

4,80 4,90 2,1 14373 11,0 2021-06 0 

58 proc. biokuro 
2020/2021 m. šildymo 
sezono įsigyta ilgalaikiais 
sandoriais 

30 
UAB Ignalinos 
šilumos tinklai 

                

31 
UAB „Birštono 
šiluma“ 

4,33 4,86 12,2 6699 11,1 2021 m. - 

Šilumos kainos  
padidėjimas dėl 
prognozuojamos kuro 
kainos. 

32 
UAB „Molėtų 
šiluma“ 

5,093 5,09 0 80% 10,7 
terminas 
praėjęs 
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33 
UAB „Šakių 
šilumos tinklai“ 

6,13 7,00 14,2 - - 

2021-07-31 
teiksime 

bazinės kainos 
projektą 

Per 2020-06-
19 patvirtintą 

perskaičiavimą 
dėl 

nepadengtų 
kuro sąnaudų  

didėjo 0,41 
ct/kWh, arba 

5,7 proc. 

Per 2020-06-19 
patvirtintą 
perskaičiavimą didėjo 
dėl: infliacijos, šilumos 
realizacijos, investicijų, 
nuo mūsų 
nepriklausančių veiksnių, 
darbo užm. Augimo ir 
nepadengtų kuro 
sąnaudų 

34 
UAB „Fortum 
Joniškio 
energija“ 

6,69 6,95 3,9 8374 12,9 2020-11   

Šilumos kaina didėja dėl 
šilumos kainos 
perskaičiavimo metu 
didėjančios pastoviosios 
dedamosios 

35 
UAB „Kazlų 
Rūdos šilumos 
tinklai“ 

6,68 6,78 1,5 7536,24 10,8 

Kainos 
skaičiavimo 
projektas 

pateiktas 2019-
10-31 

  

Kaina gali mažėti, jeigu 
Kazlų Rūdos savivaldybės 
taryba priims sprendimą 
sumažinti karšto vandens 
ir šilumos energijos 
vartotojams už 
centralizuotai teikiamą 
šilumą grąžinamų 
investicijų dalį, 
išksiačiuojant ją iš 
įmonės nustatytos 
bazinės šilumos energijos 
kainos. 

36 
UAB „Pakruojo 
šiluma“ 

5,61 5,92 5,5 0 - 2021-04 0 

Lyginant su praėjusiu 
šildymo sezonu, šilumos 
kaina didėja dėl 
papildomosios kainos 
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dedamosios. 

37 
UAB „Lazdijų 
šiluma“ 

                

38 

UAB 
„Komunalinių 
paslaugų 
centras“ 

                

    5,10 5,12 0,04           

 



 

63 

 

IS-865/590-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2020-09-22 pranešimai apie BK kainas ir BK kainų indeksus 

 

 
Galutinis taškas 2020-09-22 

 

 
Galutinis taštas 2020-08-31 
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Prekyba 2020-09-22 

Biokuro prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 00 

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 

W  SM1 3 640 9.82 -0.10 % 4 200 10.19 13.90 14 350 

W  SM1W 1 050 9.97 +0.03 % 420 9.33 11.59 2 380 

W  SM2 21 840 9.13 -0.33 % 14 560 9.76 11.37 50 260 

W  SM3 19 740 7.62 +3.15 % 4 200 8.33 9.74 9 450 

M10  SM2 3 150 10.30 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

M11  SM1 0 - 0.00 % 840 9.80 11.67 2 520 

M11  SM1W 0 - 0.00 % 2 800 10.00 11.63 5 600 

M11  SM2 17 640 9.63 -12.15 % 12 600 9.88 11.10 52 640 

M11  SM3 0 - 0.00 % 1 400 9.00 10.78 16 800 

Q01  SM2 42 000 10.85 0.00 % 75 600 9.99 11.71 209 160 

Q01  SM3 16 800 9.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Q04  SM2 0 - 0.00 % 25 200 10.30 11.30 37 800 

H02  SM1 25 121 11.17 0.00 % 5 040 12.00 13.33 20 160 

H02  SM2 67 200 10.94 0.00 % 18 480 10.90 11.88 28 560 

Medienos granulės 

W  MG1 330 21.54 -0.86 % 430 27.35 30.10 830 

W  MG2 220 19.00 -0.33 % 240 23.54 25.34 460 

Lignino ir biokuro mišinys 

W  LBM 560 6.80 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

 
Biokuro prekybos rodikliai p0 aukciono 16 00 

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 

W  SM1 2 590 9.54 -2.15 % 1 400 10.30 0.00 0 

W  SM1W 490 10.00 +1.00 % 0 0.00 0.00 0 

W  SM2 25 200 9.15 +0.77 % 700 9.10 0.00 0 

W  SM3 16 800 7.73 +2.72 % 0 0.00 0.00 0 

M11  SM2 9 800 9.70 -11.34 % 2 520 9.20 0.00 0 

M11  SM3 1 400 8.10 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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M12  SM1W 3 500 10.90 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

M12  SM2 17 500 9.45 0.00 % 5 250 9.50 0.00 0 

M12  SM3 0 - 0.00 % 5 250 9.20 0.00 0 

Q01  SM2 15 960 9.93 -9.26 % 42 000 10.15 0.00 0 

Q04  SM2 8 400 10.30 +2.33 % 0 0.00 0.00 0 

H02  SM1 5 040 11.60 +3.71 % 0 0.00 0.00 0 

H02  SM2 8 400 11.00 +0.55 % 10 080 10.85 0.00 0 

Medienos granulės 

W  MG1 670 23.54 +10.15 % 0 0.00 0.00 0 

W  MG2 220 20.60 +8.03 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-865/590-III-3 priedas 

 

VERT 2020-09-25 pranešimas. VERT ragina nepriklausomus elektros energijos tiekėjus 

pasiūlymuose vartotojams aiškiai nurodyti galutinę elektros energijos kainą  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad kai kurie 

nepriklausomi elektros energijos tiekėjai vykdydami elektros energijos rinkos liberalizavimo 

reklamą savo pasiūlymuose nurodo išskirtinai tik elektros energijos, kaip produkto kainą, taip 

sudarydami įspūdį, kad galutinė mokėtina kaina už elektros energiją bus itin maža, tačiau vartotojų 

nesupažindina su kitomis elektros kainos dedamosiomis dalimis, kurios vėliau atsispindės 

sąskaitose. 

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai neužsimena arba neaiškiai užsimena apie tai, kad 

galutinę elektros energijos kainą vartotojui sudarys ne tik elektros energijos, kaip produkto 

kaina, o ir kitos elektros energijos kainos dedamosios, mokėtinos energijos skirstymo operatoriui 

– mokėtinos dalys už perdavimo, sisteminių, skirstymo, viešuosius interesus elektros energetikos 

sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP). 

Savo interneto svetainėse tiekėjai skirtingai apvalina valstybės reguliuojamos kainos 

dydžius. Taip pat netiksliai įvardina konkrečias dedamąsias (pavyzdžiui, vietoje viešuosius 

interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugų (VIAP) nurodo „Kita“). 

Vartotojai turi teisę gauti skaidrią informaciją apie taikomas kainas, tarifus ir apie visas 

sąlygas, susijusias su elektros energijos paslaugomis. Visais atvejais nepriklausomi elektros 

energijos tiekėjai turi aiškiai nurodyti, kas sudarys galutinę elektros energijos kainą vartotojui 

pateikiant informaciją apie tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo 

kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius, nurodant jų dydį ir taikymo pagrindą. 

VERT primygtinai prašo nepriklausomų elektros energijos tiekėjų: 

• Teikiant pasiūlymus konkretiems vartotojams dėl sutarties sudarymo, kartu pateikti 

sutarties dėl elektros energijos tiekimo projektą, kuriame būtų nurodyta visa privaloma 

informacija, priimant vartotojui sprendimą. 

• Į vartotojams siūlomą galutinę elektros energijos kainą įtraukti elektros energijos 

tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir 

visus mokesčius.  

• Tuo atveju, jei galutinė elektros energijos kaina negali būti apskaičiuota iš anksto, 

teikiamoje informacijoje/sutarties projekte nurodyti, jog skaičiuojant galutinę elektros 

energijos kainą bus įtraukti elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitos su tuo 

susijusių paslaugų teikimo kainos dedamųjų dalys ir visi mokesčiai, kurie turi būti 

aiškiai įvardinti (o ne žymimi „Kita“), nurodant jų dydį ir taikymo pagrindą.  

• Nurodant galutinę elektros energijos kainą ir (ar) atskiras jos dedamąsias VIAP kainą 

Eur/kWh su PVM apvalinti iki 4 reikšminių skaitmenų po kablelio. 

VERT taip pat atkreipia ir vartotojų dėmesį, kad būtų atidūs dėl asmeninių duomenų 

teikimo, norint gauti iš nepriklausomų tiekėjų pasiūlymą ar sudaryti elektros energijos pirkimo – 

pardavimo sutartį. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomiems elektros energijos 

tiekėjams, kurie jau pradėjo teikti gyventojams pasiūlymus dėl elektros energijos tiekimo, perduoda 

šiems pasiūlymams parengti reikalingus duomenis, todėl vartotojams jokių duomenų teikti 

nereikia. Daugiau informacijos rasite čia. 

 
Elektros energijos vartotojų dėmesiui: dėl teikiamų pasiūlymų pasirinkti nepriklausomą 

tiekėją  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie jau pradėjo teikti gyventojams pasiūlymus 

dėl elektros energijos tiekimo, perduoda šiems pasiūlymams parengti* reikalingus duomenis, todėl 

vartotojams jokių duomenų teikti nereikia.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2020-metai/2020-rugsejis/vartotoju-demesiui-del-teikiamu-pasiulymu-pasirinkti-tiekeja.aspx
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PASIŪLYMO TEIKIMAS  

AB „Energijos skirstymo operatorius“, vykdydamas teisės aktų reikalavimus, nepriklausomiems 

tiekėjams pateikia šiuos vartotojų duomenis: 

• objekto numerį;  

• objekto adresą;  

• kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą) (jei šiuos duomenis turi);   

• per kalendorinį mėnesį objekte suvartotos elektros energijos kiekį (12 mėn. laikotarpiu).  

SVARBU: vartotojo asmens kodas nėra reikalingas pasiūlymui parengti, todėl jo vartotojas 

neturi pateikti, norėdamas gauti pasiūlymą.  

Vartotojai, kurie patenka į I etapą (suvartoja daugiau nei 5000 kWh per metus) ir nuo kitų metų 

turės pirkti elektrą iš nepriklausomo tiekėjo, sprendimą dėl tiekėjo pasirinkimo turi priimti iki gruodžio 

10 d.   

SUTARTIES SUDARYMAS  

Vartotojui apsisprendus, iš kurio nepriklausomo tiekėjo pirks elektros energiją, tarp vartotojo ir 

tiekėjo sudaroma elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.  

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:   

Tiekėjas (pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio 

asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos buveinės adresas, VERT išduoto 

leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu tiekėjui yra išduotas leidimas), 

kontaktinė informacija (tiekėjo ar jo padalinio adresas korespondencijai, kontaktinis telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, darbo laikas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir 

atstovavimą patvirtinantys dokumentai.  

Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija 

(tel. numeris, el. pašto adresas (jeigu tokie yra), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą 

patvirtinantys dokumentai (jei sutartis sudaroma per vartotojo įgaliotą atstovą). 

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojo asmens kodas reikalingas tik sudarant sutartį, tačiau 

nepriklausomi tiekėjai jokiu būdu nereikalaus banko prisijungimo kodų ir slaptažodžių! 

Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis gali būti sudaroma 

raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. 

* Duomenys neperduodami tuo atveju, jeigu vartotojas, pagal jam priskirtą tiekėjo pasirinkimo 

etapą, likus 4 mėn. iki visuomeninio tiekėjo sutarties nutrūkimo (sausio 1 d.) kreipiasi į AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (iki rugpjūčio 31 d.) ir išreiškia nesutikimą dėl duomenų teikimo. Po rugsėjo 1 d., kai 

duomenys jau perduoti nepriklausomam tiekėjui,  apie savo nesutikimą tvarkyti duomenis, vartotojas turi 

informuoti konkretų nepriklausomą tiekėją.  

 

VERT 2020-09-25 pranešimas. VERT – kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros 

energijos tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos sutartis su visuomeniniu tiekėju?  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad buitinio vartotojo, 

patenkančio į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, elektros energijos pirkimo – 

pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju UAB „Ignitis“ bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 

1 d. Dėl šios priežasties vartotojams, kurie iki 2020 m. gruodžio 10 d. nesudarys naujos sutarties su 

pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju, nuo 2021 m. sausio 1 d. bus užtikrinta 

garantinio tiekimo paslauga, kuri, šiuo atveju, bus brangesnė nei pasirinkus nepriklausomą elektros 

energijos tiekėją, nes elektros energijos produkto kainai bus taikomas 1,25 koeficientas, t. y. 

pridedama 25 proc. prie biržoje įsigyjamos elektros energijos produkto kainos.  Garantinio tiekimo 

paslaugą vartotojams 6 mėn. užtikrins AB „Energijos skirstymo operatorius“. Jeigu per šį laikotarpį 

vartotojas nepasirinks naujo nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, garantinis elektros energijos 

tiekėjas įgis teisę nutraukti elektros energijos tiekimą vartotojui.  

Šiuo metu šie elektros energijos nepriklausomi tiekėjai teikia siūlymus buitiniams 

vartotojams: 

1. UAB Elektrum Lietuva 

2. UAB Enefit 

3. UAB Ignitis 

4. UAB Inregnum 

https://www.elektrum.lt/lt/namams
https://www.enefit.lt/privatiems/pagrindinis
https://ignitis.lt/lt/elektra
https://inregnum.lt/
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5. UAB „Perlas Energija“ 

 

 

 

 

 

https://perlasenergija.lt/
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/2020-09/visuomeninis_nutraukta_sutartis.png
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IS-865/590-III-4 priedas 
  

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininko Virgilijaus Poderio pranešimas: 

„Norėdami turėti patikimą elektros energiją Lietuvoje, turime būti pasiruošę planą A, B ir C“ 

2020 m. rugsėjo 22 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

 
  

Rugsėjo 21 d. vyko Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos (EDPK) organizuotas 

teminis seminaras-diskusija „Lietuvos elektros sistemos funkcionavimas: tipiniai darbo režimai, 

komerciniai ir fiziniai elektros srautai, tarpsisteminiai pralaidumai elektros prekybos su trečiosiomis 

šalimis kontekste“. Renginyje buvo kalbama apie tai, kaip užtikrinti, kad į Lietuvos elektros 

energijos rinką nepatektų elektra iš nesaugių trečiųjų šalių ir kaip turi būti įgyvendintas vadinamasis 

„antiAstravo“ įstatymas. 

„Šiuo metu Lietuvos elektros energijos sistema patiria didelius pokyčius. Du pagrindiniai – 

sinchronizacija su kontinentine Europa ir atsiribojimas nuo Baltarusijos Astravo atominės 

elektrinės. Norėdami turėti patikimą elektros energiją Lietuvoje, turime mažinti importą, didinti 

vidinę elektros energijos generaciją ir užtikrinti elektros energijos rezervą šalyje. Nepavykus 

užtikrinti patikimos elektros energijos gamybos šalyje ir importuojant energiją per mūsų kolegas iš 

Baltijos šalių, galime bandyti įgyvendinti sertifikatų sistemą, bet šį variantą vertinu gana skeptiškai. 

Turime pasirengti planą A, B ir C, kur numatytume savo tikslų siekimą net ir nepavykus pasiekti 

konsensuso Astravo klausimu su Latvija ir Estija“, – po diskusijos kalbėjo EDPK pirmininkas, 

diskusijos moderatorius Virgilijus Poderys. 

Seminare-diskusijoje pranešimus skaitė AB „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis 

Virbickas ir Kauno technologijos universiteto Elektros energijos sistemų katedros vedėjas 

profesorius Saulius Gudžius. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos energetikos instituto atstovas Arvydas 

Galinis, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkė Inga Žilienė, Seimo nariai: 

Dainius Kreivys, Linas Balsys, Žygimantas Pavilionis, Paulius Saudargas, Algirdas Butkevičius. 

Teminio seminaro-diskusijos iniciatoriai – Seimo EDPK ir Lietuvos elektros pardavimo 

sistemos operatorius AB „Litgrid“. 

 
Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova) 

Diskusijos vaizdo įrašą galima peržiūrėti Seimo „YouTube“ paskyroje. 

Daugiau renginio nuotraukų galima rasti Seimo „Flickr“ paskyroje. 

  

Daugiau informacijos: 

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas 

Virgilijus Poderys, mob. 8 668 42 152 

 

Naujausi pakeitimai - 2020-09-22 12:11 Monika Kutkaitytė 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6O8hsN3WLtI&fbclid=IwAR0KycyizDOvo-ASyfwvYl61fal3oIZYV95Df_wW2IQw16tONO_EyWCvokI
https://www.flickr.com/photos/97441645@N08/albums/72157716070116903
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IS-865/590-III-5 priedas 
 

2020 m. rugsėjo 30 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio darbotvarkė 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Svarstomas klausimas 

Komisijos išvados 

rengėjas, atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2020-09-30 

13.00–13.05 

III r. 108 k. 

Darbotvarkės tvirtinimas V. Poderys 

2. 

2020-09-30 

13.05–14.45 

III r. 108 k. 

Elektros rinkos liberalizavimo įgyvendinimas: eiga, 

problemos, aktualijos 

 

Kviečiami dalyvauti: 

Energetikos ir Finansų ministerijų, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos, AB ,,Ignitis grupė", 

AB ,,Energijos skirstymo operatorius", UAB ,,Ignitis", 

UAB ,,Elektrum Lietuva", UAB ,,Enefit", UAB 

,,Perlas Energija", UAB ,,Inregnum" atstovai 

V. Poderys 

Ž. Rožėnaitė 

3. 

2020-09-30 

14.45–14.50 

III r. 108 k. 

Kiti klausimai 
V. Poderys 

Ž. Rožėnaitė 

Naujausi pakeitimai - 2020-09-24 11:40 

*** 
 

Energetikos ir darnios plėtros komisijoje – aktualūs klausimai dėl elektros rinkos 

liberalizavimo: „Prisijunk ir užduok rūpimą klausimą!“ 

2020 m. rugsėjo 25 d. pranešimas žiniasklaidai 

  

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (EDPK) rugsėjo 30 d., trečiadienį, renkasi į 

posėdį, kuriame bus pristatoma elektros rinkos liberalizavimo šalyje įgyvendinimo eiga, svarbiausi 

procesai ir aktualijos – tai pravartu žinoti kiekvienam elektros vartotojui. 

„Pastaruoju metu sulaukiu nemažai klausimų tiek iš Seimo narių, tiek iš kitų kolegų, šalies 

gyventojų: iš kokių procesų susideda elektros rinkos liberalizavimas, kokią įtaką elektros energijos 

kainai turės elektros rinkos liberalizavimas, į ką atkreipti dėmesį renkantis nepriklausomą elektros 

energijos tiekėją ir pan. Todėl nusprendėme šią temą įtraukti į EDPK darbotvarkę ir suteikti 

galimybę žmonėms užduoti jiems rūpimus klausimus, į kuriuos bus atsakyta posėdžio metu“, – sako 

komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys. 

Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų 

reikalavimus. Nuo 2010 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos elektros rinkos planui, vartotojai elektrą 

Lietuvoje gali pirkti iš nepriklausomų elektros tiekėjų. Komerciniai vartotojai elektros energiją iš 

nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo  2013-ųjų. 

Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau nei 5000 kWh elektros per metus, 

turės pirkti elektros energiją iš pasirinkto nepriklausomo tiekėjo. Mažiau elektros suvartojantys 

vartotojai į „laisvą rinką“ galės išeiti palaipsniui iki 2023 m. Vartotojams patiems pasirenkant 

elektros energijos tiekėją, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuos tik apie 

pusę kainos už elektros energijos kilovatvalandę (infrastruktūros ir sisteminių paslaugų, kurias 

teikia bendrovės AB „Litgrid“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“, kainos dedamąsias). Kitą 

pusę kainos lems elektros biržos kaina ir tiekėjų konkurencija. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36164&p_k=1&p_event_id=14994
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Posėdyje pranešimus skaitys AB „Energijos skirstymo operatorius“, VERT, Energetikos 

ministerijos atstovai, diskusijoje dalyvaus ir į rūpimus klausimus atsakys nepriklausomi elektros 

energijos tiekėjai UAB „Ignitis“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Perlas Energija“  

ir UAB „Inregnum“ atstovai. 

Norintys dalyvauti posėdyje ir tiesiogiai užduoti rūpimus klausimus institucijų 

atstovams, kviečiami jungtis į posėdį per „Microsoft Teams“ programą, naudodamiesi šia 

nuoroda: Prisijungti ČIA 

Negalintys tiesiogiai dalyvauti posėdyje, bet turintys klausimų, kviečiami juos siųsti 

el.paštu zivile.rozenaite@lrs.lt ir į juos bus atsakyta posėdžio metu. Klausimų bus laukiama el. 

paštu vėliausiai iki rugsėjo 30 d. 8 val. 

  

Daugiau informacijos: 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas, 

Virgilijus Poderys, mob. 8 668 42 152 

Parengė 

Seimo kanceliarijos patarėja 

Živilė Rožėnaitė, tel. (8 5) 239 6828, el. p. zivile.rozenaite@lrs.lt 

 

Naujausi pakeitimai - 2020-09-25 07:40 Jolanta Anskaitienė 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBkMDY5ODItODMzNC00MWYwLTk0MGMtNjBhMDc3YTJkYmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cdbf591-be2d-48f8-a5c1-7a0cab84f49e%22%2c%22Oid%22%3a%22f8ef3c76-f6b4-45cb-9414-e945b7fe54a7%22%7d
mailto:zivile.rozenaite@lrs.lt
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IS-865/590-III-6 priedas 
 

EM 2020 09 21 Jau galima teikti paraiškas ir gauti finansavimą saulės elektrinėms įsirengti ir 

seniems šildymo katilams pasikeisti 

 

Nuo šiandien prasideda naujas paramos teikimo etapas gyventojams, norintiems 

įsirengti nedidelės galios (iki 10 kW) saulės elektrines arba jas įsigyti iš elektrinių parko, o 

taip pat seniems šildymo katilams pasikeisti. Teikti paraiškas bus galima visą mėnesį – iki 

spalio 21 d.  

„Per šiuos metus sukūrėme nuolatinį ir tvarų žaliosios energetikos namų ūkiuose skatinimo 

modelį. Toliau matydami didelį gyventojų susidomėjimą žaliąja energetika, šiems trims kvietimams 

dabartiniame etape skyrėm per 20 mln. eurų. Šios investicijos ne tik padės namų ūkiams pereiti prie 

tvarios ir atsinaujinančios energetikos ir mažinti sąskaitas už energetinius išteklius, bet ir prisidės 

prie ekonomikos skatinimo“, - sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

Finansinio skatinimo priemonės yra skirtos gyventojams, kurie saulės elektrines įsirengs 

savo namuose arba ją įsigys iš saulės elektrinių parko. Tam skirta 15,5 mln. eurų parama. Taip pat 

galima teikti paraiškas ir gauti finansavimą seniems neefektyviai biomasę (malkas, pjuvenų 

briketus) naudojantiems šildymo katilams pasikeisti. Tam numatyta 4,8 mln. eurų.  

Parama teikiama tiek saulės elektrinėms su inverteriu, tiek atskirai saulės elementams. 

Gyventojai, kurie ketina įsirengti saulės elektrinę toje vietoje, kur ir vartos elektros energiją, 

geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose arba elektros energijos vartojimo 

vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje, gali gauti 243 eurų arba 323 eurų kompensaciją už 1 

kW, priklausomai nuo to, ar elektrinę įrenginės su inverteriu ar be jo. Kvietimą rasite čia.  

Gyventojams, kurie įsigys saulės elektrinę iš elektrinių parko, kompensuojami 323 eurai už 

1 kW. Kvietimą rasite čia.   

Prieš įsirengdami saulės elektrines, gyventojai turi įsivertinti savo elektros vartojimo 

poreikius ir technines elektrinės prijungimo galimybes. Dėl to rekomenduojama pasikonsultuoti 

su ESO.  

Parama skiriama įsigyti iki 10 kW galios elektrinei. Gyventojai gali įsigyti ir didesnės nei 10 

kW galios elektrinę, tačiau finansavimas bus skiriamas už 10 kW.  

Jeigu parama gyventojui jau anksčiau buvo skirta mažiau nei  10 kW saulės elektrinei 

įrengti, tuomet finansavimas tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui gali būti skiriamas iki 10 

kW suminei galiai pasiekti. Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal gaminančio vartotojo 

sutartį. Jeigu gyventojas jau yra gavęs paramą 10 kW saulės elektrinei įrengti, tam pačiam įrengimo 

ar vartojimo objektui, finansavimas daugiau negali būti skiriamas. 

Taip pat paramą gali gauti žmonės, norintys senus biokuro katilus pasikeisti į naują 5 klasės 

biokuro katilą arba šilumos siurblį (oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo). Norint gauti 

paramą gyvenamojo namo, kuriame norima keisti katilą, statybos pabaigos metai turi būti ne vėlesni 

nei 2014 m. ir pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal 

Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis). Kvietimą rasite čia.  

Gyventojams, kurie ketina patys įsirengti saulės elektrinę ar pasikeisti neefektyvų katilą, 

svarbu atkreipti dėmesį, kad finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, todėl įranga gali būti 

įsigyta nuo 2020 m rugsėjo 21 d., o sumontuota tik po paraiškos finansinei paramai pateikimo.  

Šiemet pirmą kartą buvo sudarytos galimybės visoms gaminančių vartotojų grupėms – ir 

juridiniams, ir fiziniams asmenims gauti finansinę paramą. Šiemet gyventojams, verslui, 

savivaldybėms gaminančių vartotojų skatinimui numatyta skirti rekordinę sumą – iki 70 mln. 

eurų.  

Gaminančių vartotojų skaičius per paskutinius metus sparčiai augo. Šiuo metu Lietuvoje 

yra jau 7159 gaminantys vartotojai – tris kartus daugiau nei prieš metus ir net aštuonis kartus 

daugiau nei prieš dvejus metus. Gaminančių vartotojų įrengtoji galia per metus išaugo daugiau nei 

tris kartus ir šiuo metu siekia daugiau nei 66 MW.  

https://www.apva.lt/paskelbtas-kvietimas-nedideliu-iki-10-kw-galios-saules-elektriniu-isirengimui-3/
https://www.apva.lt/paskelbtas-kvietimas-nedideliu-iki-10-kw-galios-saules-elektriniu-isigijimui-is-elektriniu-parku/
https://www.apva.lt/paskelbtas-kvietimas-senu-ir-neefektyviu-sildymo-katilu-keitimui-3/
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IS-865/590-III-7 priedas 
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IS-865/590-III-8 priedas 
 

LŠTA INFO_Enmin atsakymas_į LSTA raštą_parama biokogeneracijai 

 

Jūsų žiniai persiunčiame Energetikos ministerijos atsakymą į LŠTA 2020-09-10 d. siųstą 

raštą dėl priemonės 04.4.1-LVPA-K-110-03 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ 

paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų. 

Ministerija pažymėjo, kad parama UAB „Biovatas“ teiktai paraiškai buvo skirta 

atsižvelgiant į galiojančio priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Taip pat, 

įvertinusi LŠTA išdėstytus argumentus dėl ORC jėgainių finansavimo, esant poreikiui surinkusi 

papildomą informaciją, prieš naujų kvietimų skelbimą, planuotų peržiūrėti/tikslinti Aprašą. 

 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

_________ 

 

LŠTA INFO susiję ir lydintys dokumentai pateikiami IS-865/590-III-8-1 priedas.zip; 

http://www.lsta.lt/
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IS-865/590-III-10 priedas 

 
_______ 

 

LŠTA rašto Nr 101 priedai ir susiję dokumentai pateikiami IS-865/590-III-10-1 priedas.zip; 
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IS-865/590-III-11 priedas 
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IS-865/590-IV-1 priedas 

 

EM 2020 09 23 pranešimas. Liuksemburgas ir Lietuva toliau bendradarbiaus atsinaujinančios 

energetikos srityje 

  

 
 

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir Liuksemburgo energetikos ministras 

Claude Turmes pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl abiejų šalių 

bendradarbiavimo atsinaujinančios energetikos srityje.  

Tarpusavio supratimo memorandumas numato galimybes bendradarbiauti atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) rodiklio statistinių perdavimų srityje po 2021 m. „Lietuva ir Liuksemburgas 

buvo pirmosios šalys Europos Sąjungoje (ES), kurios įrodė, kad galime sėkmingai dalytis pažanga 

atsinaujinančioje energetikoje, siekdami nacionalinių ir europinių tikslų. Toks bendradarbiavimas 

svarbus ir prasmingas ir visai ES, keliančiai vis ambicingesnius tikslus klimato srityje, ir pačioms 

valstybėms. Gautas lėšas Lietuva investuoja į tolimesnę žaliosios energetikos plėtrą ir ypač mažąją 

energetiką, kuri yra arčiausiai kiekvieno vartotojo“, – sako energetikos ministras Žygimantas 

Vaičiūnas.  

Lietuva ir Liuksemburgas 2017 m. pasirašė susitarimą dėl dalies AEI rodiklio statistinio 

perviršio perdavimo. Iki 2020 m. Liuksemburgas iš Lietuvos įsigijo AEI statistikos už daugiau nei 

10 mln. eurų ir dar planuoja įsigyti AEI statistikos 2021 m.  

Supratimo memorandume nurodyta, kad viena iš sričių, kur Lietuva ir Liuksemburgas 

planuoja bendradarbiauti įgyvendinant AEI statistinius perdavimus – tai bendri jūrinio vėjo 

projektai. Įgyvendinant tarpvalstybinius jūrinio vėjo projektus, atsiveria papildomos galimybės dalį 

svarbios ir būtinos infrastruktūros įrengimo finansuoti iš ES finansinių instrumentų, kurių šiuo metu 

dėl ES Žaliojo kurso įgyvendinimo daugėja. „Bendradarbiavimas jūrinio vėjo energetikoje yra dar 

viena sritis, kurios potencialą sutarėme įvertinti. Taip parodysime naują praktiką ir kitoms ES 

šalims“, – sako energetikos ministras. 

Pagal ES teisę, europinius tikslus atsinaujinančioje energetikoje pasiekusios šalys gali 

bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, kurios dėl įvairių aplinkybių, pavyzdžiui geografinės 

padėties ar ribotų gamtos resursų, turi mažesnį potencialą plėtoti atsinaujinančią energetiką. AEI 

plėtroje pirmaujančios šalys gali perleisti dalį savo pasiekimų kitoms valstybėms. Tai vadinama 

statistiniais energijos perdavimais. 

Sparčiai žaliąją energetiką plėtojanti Lietuva 2020 metų ES iškeltus tikslus pasiekė dar 2014 

m. 2019 m. atsinaujinančios energetikos dalis galutiniame Lietuvos energijos suvartojimo balanse 

sudarė 25,5 proc.  
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IS-865/590-IV-2 priedas 

 

IŠ EPIDEMIOLOGŲ – ŽINIA VISIEMS LIETUVOS DARBDAVIAMS DĖL NUOTOLINIO 

DARBO 

www.DELFI.lt 2020 m. rugsėjo 22 d. 

 

Lietuvoje per savaitgalį, t. y. penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, užfiksavus 249 

koronaviruso (COVID-19) atvejus, plečiantis židiniams įmonėse, organizacijose, Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras (NVSC) darbdaviams rekomenduoja darbą organizuoti 

nuotoliniu būdu, kur tai įmanoma.  

Iš epidemiologų – žinia visiems Lietuvos darbdaviams dėl nuotolinio darbo  

Pasak NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės, nors situacija 

kontroliuojama, tačiau atvejų, nustatomų per dieną, skaičius auga, užfiksuojami šeimų šventėse, 

susibūrimuose, laisvalaikiu „suliepsnojantys“ židiniai, kurie persikelia ir į darbo vietas.  

„Matome aiškius, realius pavyzdžius, kai žmonės po darbo užsiima įvairiomis veiklomis, 

tokiomis kaip šokiai, dainavimas ir kitomis, kur susirenka daugybė žmonių, su kuriais įprastai 

kiekvieną dieną nebendraujama. Na, ir viskas baigiasi jau dešimtimis skaičiuojamais infekcijos 

atvejais, jos išplitimu į darbovietes. Dėl to darbdaviams tikrai rekomenduojame, jei yra galimybė, 

leisti darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Tokio susitelkimo ir visų mūsų pastangų reikia, kad būtų 

suvaldytas COVID-19 plitimas. Visuomenės sveikatos specialistų, medikų pastangų tikrai nepakaks 

pandemijai įveikti“, – sako R. Lingienė.  

Taip pat ji pabrėžė, kad darbdaviai turėtų taikyti ir vadinamąją lanksčią „lik namuose, jei 

nesveikuoji“ politiką, tai yra darbuotojai, kurie jaučia bent menkiausius koronavirusinei infekcijai 

būdingus simptomus, turėtų galimybę neatvykti į darbą, likti namuose.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 22 d., 9 val., duomenimis:  

✓ Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 3859.  

✓ Sergančių žmonių skaičius – 1529.  

✓ Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius – 45.  

✓ Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius – 87.  

✓ Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių, – 18.  

✓ Pasveikusių žmonių skaičius – 2225.  

✓ Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų 

atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu) – 15491. 

✓ Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų – 251. 
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IS-865/590-IV-3 priedas 

 

 
BETA  Šaltinis: tv3.lt Straipsnių ciklas, kuriuo siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su 

interaktyvaus renovacijos žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos 

rodikliai atspindi ne tik energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų 

vaidmenį kuriant gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. 

(Tęsinys): 

*** 

 

 
 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA MARIJAMPOLĖS IR VILKAVIŠKIO 

SAVIVALDYBĖSE: LABIAUSIAI MOTYVUOJANTIS PAVYZDYS – ATNAUJINTI 

APLINKINIAI NAMAI 

2020.09.21 BETA Šaltinis: tv3.lt 

 

 
 

Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Suvalkijos regione, senų daugiabučių modernizacija pamažu 

įsibėgėja ir negrįžtamai keičia miestų veidus. Suvalkijos sostine tituluojama Marijampolė 

renovacijos srityje šiandien yra perkopusi 10 proc. ribą, o kaimyninė Vilkaviškio r. sav. ima 

pavyzdį ir sparčiai vejasi – šiuo metu renovuotų namų skaičius siekia 7,4 proc. Abi savivaldybės 

sutinka, kad imtis renovacijos gyventojus labiausiai motyvuoja sėkmingi kaimynystės pavyzdžiai, 

todėl svarbu stengtis dėl paties geriausio rezultato.  

Daugiabučių renovacija Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybėse  

Šiandien tiek Marijampolės m. sav., tiek Vilkaviškio r. sav. daugiabučių modernizacijos 

darbai nestovi vietoje: savivaldybėse atitinkamai yra įgyvendinami 28 ir 20 renovacijos projektai, 

rodo Lietuvos renovacijos žemėlapis.  

Pasitelkus aplikacijos filtrus, galima matyti, kad šiuo metu Marijampolės m. sav. yra 

suderinti 28 daugiabučių investiciniai planai, dėl 9 namų projektų yra gautas finansų įstaigos 

pritarimas, o 6-iems daugiabučiams jau nupirkti rangos darbai. Lygiai taip pat didžioji dalis namų 
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(20 daugiabučių) Vilkaviškio r. sav. yra pirmame renovacijos etape, kuomet derinami investiciniai 

planai. Likusiems 4-iems daugiabučiams jau yra nupirkti rangos darbai, tad darbai netrukus 

prasidės, o finansų įstaigos pritarimą turi 9 daugiabučiai.  

Geriausias pavyzdys – renovuoti kaimynų namai  

Itin dažnai pirmieji daugiabučių modernizacijos etapai būna kupini iššūkių, todėl 

savivaldybės turi svariai prisidėti prie didesnės informacijos apie renovaciją ir daugiabučių 

modernizavimo programos sąlygas sklaidos, paaiškinti gyventojams apie renovacijos privalumus ir 

galimybes.  

Marijampolės m. sav. administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė 

pasakoja, kad savivaldybė yra aktyviai įsitraukusi į daugiabučių modernizacijos procesą ir skiria 

daug dėmesio aktualios informacijos ir įgyvendintų projektų viešinimui, taip skatinant žmones 

labiau domėtis daugiabučių namų ir juos supančios aplinkos atnaujinimu. „Be jokios abejonės, 

savivaldybės įdirbis labai svarbus, tačiau matome, kad gyventojus labiausiai motyvuoja kaimyninis 

pavyzdys. Tuomet žmonės itin aktyviai domisi kokios priemonės buvo pasirinktos, kaip tam tikri 

sprendimai atrodo vizualiai ar atnaujinto namo bendruomenė yra patenkinta galutiniu rezultatu. 

Kaimynystėje esantys gerieji pavyzdžiai verčia susimąstyti apie renovaciją ir neatnaujintų 

daugiabučių gyventojus“, – pažymi B. Domarkienė.  

Panašia patirtimi dalinasi ir Vilkaviškio r. sav. administracijos Vietinio ūkio skyriaus 

vyriausiasis specialistas Vidmantas Lenčiauskas. Anot jo, tik prasidėjus daugiabučių renovacijos 

bangai Lietuvoje, gyventojų požiūris buvo gana skeptiškas, todėl jie vangiai jungėsi prie 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, tačiau pamažu situacija pasikeitė. 

„Didžiausias lūžis įvyko, kai savivaldybėje atsirado daugiau sėkmingai atnaujintų daugiabučių, 

kurie suveikė kaip geriausia renovacijos programos reklama. Savivaldybė suteikia visą reikiamą 

informaciją gyventojams, juos konsultuoja, o šie patys priima sprendimą dėl savo būsto renovacijos. 

Primygtinio skatinimo nėra, tačiau patys žmonės noriai domisi programos sąlygomis“, – sako V. 

Lenčiauskas.  

Daugiausia dėmesio energijos sutaupymams  

Naudojantis renovacijos žemėlapio įrankiais, galima rasti detalią informaciją apie 

atnaujintuose daugiabučiuose pasiektą šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimą. Šiuo atžvilgiu 

Vilkaviškio r. sav. didžiosios dalies renovuotų namų sutaupymai svyruoja tarp 50-80 proc., o 

Kybartuose esančio namo energinių sąnaudų sumažėjimas siekia net 80 procentų.  

V. Lenčiausko teigimu, renovacijos nauda yra įvairialypė, tačiau žmonės labiausiai 

koncentruojasi į energinį pastato efektyvumą bei inžinerinio patikimumo didinimą. „Būtent 

tvarkinga šildymo ar namo vėdinimo sistema, kitaip tariant, inžineriniai ir techniniai aspektai 

užtikrina didesnį gyventojų komfortą. Vizualiniai sprendimai ir estetiškai atrodantis namas glosto 

akį, tačiau svarbiausi išlieka pastato techniniai rodikliai“, – pažymi V. Lenčiauskas.  

Panašūs šiluminės energijos sutaupymai matomi ir Marijampolės savivaldybėje: didžioji 

modernizuotų namų dalis sutaupė 60-80 proc. šiluminės energijos po renovacijos, rodo aplikacijos 

duomenys. „Senų daugiabučių modernizacija daro teigiamą įtaką miesto tvarumui, o didžiausia 

nauda yra ne tik perpus ar dar daugiau sumažėjusios daugiabučių šiluminės energijos sąnaudos, bet 

ir ženkliai mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekis, kurį gausiai generuoja 

energetiškai neefektyvūs pastatai“, – sako B. Domarkienė.  

Kvartalinės renovacijos svarba  

B. Domarkienė pasakoja, kad Marijampolė m. sav. aktyviai skatina daugiabučių kvartalų 

atnaujinimą, kai sutvarkomi ne tik pavieniai namai, bet ir juos supanti infrastruktūra. Tokiuose 

kvartaluose savivaldybė teikia pirmenybę įvažiavimų į kiemus praplatinimui, šaligatvių, 

automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų infrastruktūros objektų atnaujinimo ar įrengimo darbams. 

„Renovacija socialinę miesto aplinką išties keičia teigiamai: miestas tikrai tampa gyvybingesnis, 

žmonės daugiau laiko praleidžia drauge bendrose viešosiose zonose, sutvarkytose poilsio erdvėse. 

Taip pat miestas tampa labiau pritaikytas įvairaus amžiaus ir įvairių poreikių gyventojams, o ir 

patys žmonės jaučia didesnę atsakomybę už sutvarkytą aplinką, jos tausojimą. Kompleksiškas 
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daugiabučių kvartalų sutvarkymas padeda maksimaliai išnaudoti renovacijos galimybes bei pasiekti 

ryškesnius socialinius pokyčius“, – pažymi B. Domarkienė.  

Remiantis Lietuvos renovacijos žemėlapiu, šiuo metu Marijampolėje yra suformuoti trys 

daugiabučių namų kvartalai – Draugystės kvartalas, Marijampolės miesto P. Kriaučiūno g., 

Bažnyčios g., Vytauto g. ir Marijampolės miesto Aušros g., Vytauto g., Vytenio g., Artojų g. 

kvartalai. 

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos 

žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik 

energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant 

gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos 

pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – 

parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina 

savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio 

efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.  

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: 

https://map.betalt.lt, 

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059797/daugiabuciu-

renovacija-marijampoles-ir-vilkaviskio-savivaldybese-labiausiai-motyvuojantis-pavyzdys-

atnaujinti-aplinkiniai-namai 

_________ 

 

 
 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJĄ IGNALINOS IR JONAVOS SAVIVALDYBĖSE SKATINA 

TIEK KAIMYNYSTĖS PAVYZDŽIAI, TIEK VALSTYBĖS PARAMA 

2020.09.22 BETA Šaltinis: tv3.lt 

 

 Ignalina 

 

Daugiausiai Lietuvos savivaldybių apimanti Aukštaitija atspindi platų spektrą daugiabučių 

modernizacijos patirčių. Šiame regione galima rasti tiek renovacijos lyderes šalyje, tiek lėtesnius 

renovacijos tempus demonstruojančius miestus. Visgi skatinti daugiabučių atnaujinimą labiausiai 

įkvepia gerai besitvarkančios savivaldybės.  

https://map.betalt.lt/
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059797/daugiabuciu-renovacija-marijampoles-ir-vilkaviskio-savivaldybese-labiausiai-motyvuojantis-pavyzdys-atnaujinti-aplinkiniai-namai
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059797/daugiabuciu-renovacija-marijampoles-ir-vilkaviskio-savivaldybese-labiausiai-motyvuojantis-pavyzdys-atnaujinti-aplinkiniai-namai
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059797/daugiabuciu-renovacija-marijampoles-ir-vilkaviskio-savivaldybese-labiausiai-motyvuojantis-pavyzdys-atnaujinti-aplinkiniai-namai
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Ignalinos r. sav. ir Jonavos r. sav. galėtų būti puikūs pavyzdžiai kiekvienam: šiose 

savivaldybėse renovuotų daugiabučių procentinė dalis siekia atitinkamai 34,1 proc. ir 20,8 proc., o 

užbaigus dabartinius projektus, Jonavos r. sav. šis skaičius perkops 32 procentus.  

Lietuvos renovacijos žemėlapyje pateikiama visa informacija apie šiuo metu įgyvendinamus 

renovacijos projektus ir jų eigą, todėl galima matyti, kad Jonavos r. sav. vykdomų projektų skaičius 

siekia 53 namus, o Ignalinos r. sav., kuri pagal renovuotų namų skaičių užima trečią vietą tarp 

savivaldybių visoje Lietuvoje, šiandien daugiabučių modernizacijos procesas yra sustojęs.  

Be to, kaip pastebi Jonavoje daugiabučių namų renovaciją administruojančios įmonės 

direktoriaus pavaduotojas Bronislovas Liutkus, šiandien atnaujintų daugiabučių skaičius Jonavos r. 

sav. yra didesnis nei nurodyta renovacijos žemėlapyje, kadangi dar iki 2013 m. pradėtos vykdyti 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos savivaldybėje buvo įgyvendinama 

daugiabučių renovacija, kurios metu buvo atnaujinti 45 namai.  

Tuo tarpu Ignalinos r. sav. daugiabučių modernizacijos prasidėjo 2013 m. savivaldybei 

patvirtinus „Ignalinos enervizija“ programą (vėliau projektas buvo pratęstas), kuri paskatino 

daugiabučių atnaujinimą tiek Ignalinoje, tiek mažesniuose savivaldybės miesteliuose. „Šių metų 

rugpjūtį galutinai užbaigėme „Ignalinos enervizija 2“ programos įgyvendinimą, todėl šiandien 

Ignalina yra pirmasis miestas Lietuvoje, kuriame buvo modernizuoti absoliučiai visi renovuotinų 

namų kategorijai priskiriami daugiabučiai: iš viso Ignalinos mieste ir rajone yra atnaujinti 107 

daugiabučiai namai.  

Svarbu pažymėti, kad renovacijos žemėlapyje matomą 34 proc. išraišką lemia Ignalinos 

rajono didesnėse gyvenvietėse, tokiose kaip Didžiasalis, Dūkštas ir kituose kaimuose, esantys 

nerenovuoti namai“, – paaiškina Ignalinoje daugiabučių namų atnaujinimo darbus 

administruojančios įmonės direktorius Artūras Jatulis.  

Aplinkinių pavyzdžių svarba  

A. Jatulio teigimu, spartų renovacijos darbų procesą Ignalinos r. sav. lėmė bent keli aspektai 

– savivaldybės teikiama parama, ženklūs energinių sąnaudų sutaupymai, vizualiniai pastatų 

pokyčiai bei kaimynystėje esančių renovuotų daugiabučių patirtis.  

„Visų pirma, gyventojams pasirodė patrauklios finansinės lengvatos, kadangi dalis 

daugiabučių renovacijos projekto buvo finansuojama iš Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 

fondo, o po renovacijos būsto vertė žymiai išaugdavo. Kitas labai svarbus aspektas – gerosios 

patirties sklaida iš lūpų į lūpas. Atnaujintų daugiabučių gyventojai džiaugėsi ženkliai 

sumažėjusiomis išlaidomis būsto šildymui, o tai motyvavo ir kitus žmones jungtis prie namo 

modernizacijos proceso. Taip pat didelę įtaką daro modernizuotų daugiabučių gyventojų lūkesčių 

išpildymas ir pasitenkinimas sutvarkytu būstu“, – sako A. Jatulis.  

Jonavos r. sav. patirtis byloja, kad sklandžiai daugiabučių renovacijos eigai yra reikalinga 

betarpiška komunikacija, visapusiškos gyventojų konsultacijos bei didelė informacijos sklaida.  

B. Liutkaus nuomone, prie didėjančio renovuojamų namų skaičiaus itin prisideda tokie 

aspektai kaip gyventojų sąmoningumas, poreikis rūpintis ir investuoti į savo turtą, noras siekti 

geresnės gyvenimo kokybės.  

„2013 m. prasidėjus Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinimui, nebuvo sunku įrodyti gyventojams renovacijos naudą, kadangi realūs pavyzdžiai 

kalbėjo patys už save. Tad sakyčiau, pagrindinė sparčių modernizacijos tempų priežastis – 

užkrečiantis pavyzdys“, – priduria B. Liutkus.  

Į renovaciją ateityje žiūri pozityviai  

Kaip rodo Lietuvos renovacijos žemėlapio duomenys, šiandien Jonavos r. sav. 

įgyvendinamų renovacijos projektų skaičius apima net 53 daugiabučius. Užbaigus šiuos projektus, 

daugiau nei trečdalis mieste esančių renovuotinų daugiabučių bus sutvarkyti, tačiau darbai, anot B. 

Liutkaus, nežada sustoti.  

„Įprastai kasmet renovuojame apie 20 namų, tad tikiuosi, kad toks skaičius išliks ir ateityje. 

Šiandien beveik visi mieste esantys renovuotini daugiabučiai yra priskirti savivaldybės sudarytiems 

kvartalams, kadangi kompleksinė renovacija padeda maksimaliai atnaujinti tiek ištisas namų 

grupes, tiek juos supančią infrastruktūrą ir viešuosius pastatus. Kaimo vietovėse dažniausiai 
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modernizuojami pavieniai namai, tačiau jie sudaro kokius 5 proc. visų renovuotinų daugiabučių, o 

likusi dalis priskiriama kvartalinei renovacijai“, – sako B. Liutkus.  

Tuo tarpu Ignalinos r. sav. daugiabučių modernizacijos darbai šiuo metu yra sustoję, tačiau, 

kaip paaiškina A. Jatulis, Ignalinos mieste visi daugiabučiai jau atnaujinti, o kaimo vietovėse 

daugiabučių renovacija vyksta daug sudėtingiau dėl mažo butų skaičiaus pastate ir dėl to itin 

išaugančių modernizacijos kaštų. Taip pat nemaža dalis gyventojų tokiuose daugiabučiuose 

nebegyvena, nors oficialiai tai – registruota jų gyvenamoji vieta, todėl yra sudėtinga gauti 55 proc. 

gyventojų pritarimą dėl renovacijos darbų.  

„Nepaisant visų sunkumų, Ignalinos r. sav. neatsisako tolimesnių renovacijos planų. 

Atsiradus papildomoms finansinėms galimybėms ir atsižvelgiant į valstybės skiriamą paramą 

daugiabučių namų atnaujinimui, manome, kad netolimoje ateityje atsiras galimybių įgyvendinti 

naujus renovacijos projektus, išnaudojant jau įgytą patirtį ir žinias“, – kalba A. Jatulis.  

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos 

žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik 

energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant 

gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos 

pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – 

parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina 

savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio 

efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.  

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: 

https://map.betalt.lt, 

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059967/daugiabuciu-

renovacija-ignalinos-ir-jonavos-savivaldybese-skatina-tiek-kaimynystes-pavyzdziai-tiek-valstybes-

parama 
________ 

 

 
 

AUGANČIUS RENOVACIJOS TEMPUS AKMENĖS IR PLUNGĖS SAVIVALDYBĖSE 

SKATINA VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TEIKIAMA PARAMA GYVENTOJAMS 

2020.09.23 BETA Šaltinis: tv3.lt 

 

 Renovacijos Akmenės ir Plungės savivaldybėse 

 

Kaip ir visoje Lietuvoje, Žemaitijos regionui priskiriamose savivaldybėse senų daugiabučių 

modernizacija įgauna vis didesnį pagreitį. Svarbu tai, kad daugėja aplinkinių gerųjų renovacijos 

https://map.betalt.lt/
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059967/daugiabuciu-renovacija-ignalinos-ir-jonavos-savivaldybese-skatina-tiek-kaimynystes-pavyzdziai-tiek-valstybes-parama
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059967/daugiabuciu-renovacija-ignalinos-ir-jonavos-savivaldybese-skatina-tiek-kaimynystes-pavyzdziai-tiek-valstybes-parama
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1059967/daugiabuciu-renovacija-ignalinos-ir-jonavos-savivaldybese-skatina-tiek-kaimynystes-pavyzdziai-tiek-valstybes-parama
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pavyzdžių, kurie motyvuoja gyventojus ryžtis savo daugiabučio atnaujinimui. Lygiai taip pat ir su 

savivaldybėmis: aukštesnius renovacijos rodiklius demonstruojantys miestai tampa pavyzdžiu 

kitiems.  

Šiandien Žemaitijoje esančios Akmenės r. sav. ir Plungės r. sav. mokosi viena iš kitos ir 

toliau sėkmingai tęsia renovacijos projektus: savivaldybėse įgyvendinami atitinkamai 30 ir 48 

projektai.  

Žvelgiant į Lietuvos renovacijos žemėlapio duomenis, šiuo metu Akmenės r. sav. renovuotų 

namų dalis siekia 17,4 proc. (skaičiuojant pagal kitas programas atnaujintus daugiabučius, 

procentinė dalis dar didesnė), tuo tarpu Plungės r. sav. – 13,6 proc. Galima atkreipti dėmesį, kad 

prastos būklės daugiabučių, kurios ketinama renovuoti, abejose savivaldybėse skaičius panašus: 

Plungės r. sav. – 404, o Akmenės r. sav. – 340 daugiabučių namų.  

Svarbiausia – aplinkiniai pavyzdžiai  

Jungtis prie daugiabučių renovacijos gyventojus dažniausiai paskatina noras sumažinti 

išlaidas būsto šildymui, taip pat renovuojamiems namams skiriama 30 proc. valstybės parama, 

padengianti dalį reikiamų investicijų, ir sėkmingos kitų gyventojų patirtys, kurios atspindi 

renovacijos galimybes ir naudą.  

Plungėje daugiabučių namų atnaujinimą administruojančios įmonės direktoriaus Audriaus 

Šapalo manymu, kaimynystėje, tame pačiame kvartale ar mieste renovuoti daugiabučiai – geriausias 

renovacijos pavyzdys žmonėms. „Kokybiškai renovuotas namas yra geriausia reklama 

aplinkiniams, svarstantiems apie savo namo atnaujinimą. Tuo įsitikinome ir Plungės r. 

savivaldybėje, kai dar 2005 m. iniciatyvaus daugiabučio bendrijos pirmininko dėka buvo 

renovuotas pirmas daugiabutis mūsų savivaldybėje ir vienas pirmųjų Lietuvoje. Vėliau, 2013 m. 

prasidėjusi programa, davė postūmį didžiajai daugiabučių renovacijos bangai Lietuvoje. Reikia 

pripažinti, atsiradusi aiški sistema renovacijos projektų vykdymą padarė žymiai efektyvesniu, o tai 

turėjo įtaką ir gyventojų apsisprendimui“, – kalba A. Šapalas.  

Reikalingas bendradarbiavimas  

Daugiabučių modernizacija yra platus, daug pusių – gyventojus, daugiabučių bendrijos 

pirmininkus, savivaldybę ir rangovus – apimantis procesas, kurio sklandžiai eigai būtinas glaudus 

visų bendradarbiavimas. „Geriausius renovacijos rezultatus užtikrina bendras visų darbas: 

dalijimasis gerąja patirtimi, nuolatinė komunikacija, įvairių detalių išsiaiškinimas, kad vėliau 

nekiltų nesklandumų, o, jeigu prireikia, greita ir visapusiška pagalba. Džiugu, kad savivaldybė yra 

aktyviai įsitraukusi į šį procesą ir dalyvauja parengiamuose susitikimuose su gyventojais dėl 

renovacijos bei stebi Daugiabučių namų atnaujinimo programos eigą“, – pažymi A. Šapalas.  

Panašia patirtimi dalinasi ir Akmenės r. savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto 

valdymo skyriaus vedėja Rasa Stonienė, kurios teigimu, gyventojų požiūris į renovaciją ir savo 

indėlį į visą procesą sparčiai keičiasi. „Džiugu, kad gyventojai tampa vis atsakingesni ir 

daugiabučio renovacijos procesą priima ne kaip daugiabučio renovacijos administratoriaus pareigą, 

tačiau supranta ir savo kaip gyventojų įsitraukimo svarbą. Įprastai jie stebi, kaip vykdomi darbai, 

kelia klausimus, bendradarbiauja su rangovu, techniniu prižiūrėtoju, administratoriumi ir kitomis 

institucijomis. Toks gyventojų aktyvumas iš tiesų labai prisideda prie sklandžios renovacijos eigos 

ir lūkesčius pateisinusių galutinių rezultatų“, – pažymi R. Stonienė.  

Kvartalinės renovacijos reikšmė auga  

Kaip rodo Lietuvos renovacijos žemėlapio duomenys, Akmenės r. sav. šiuo metu yra 

suformuoti du daugiabučių namų kvartalai – Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. ir Naujosios 

Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos, kurias 

savivaldybė patvirtino 2018 metais. Numatoma, kad atnaujinimo darbai šiuose kvartaluose tęsis iki 

2023 metų. „Šiandien matome, kad viena iš paskatinančių priežasčių pradėti savo namo renovaciją 

– savivaldybės prisidėjimas prie renovuotų daugiabučių kiemų sutvarkymo. Papildomos priemonės 

– viešųjų erdvių prie daugiabučių ir daugiabučių kiemų sutvarkymas itin motyvuoja gyventojus. 

Pastebime ir vis didėjantį gyventojų norą gyventi gražiame daugiabutyje: šiandien estetinis 

daugiabučio vaizdas yra dar vienas argumentas, skatinantis gyventojus pritarti renovacijai“, – 

paaiškina R. Stonienė.  
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Anot R. Stonienės, kvartalinės renovacijos metu savivaldybė daug dėmesio skiria 

automobilių stovėjimo aikštelių, žaliųjų zonų sutvarkymui, šaligatvių įrengimui, atsižvelgiant į 

judėjimo negalią turinčių žmonių poreikius. Mieste pritaikomas universalus dizainas, padedantis 

kurti patrauklesnę aplinką vietiniam verslui. Taip pat svarbus naujo apšvietimo kiemuose įrengimas, 

kadangi tinkamai apšviesti kiemai gerina gyventojų saugaus gyvenimo kokybę.  

Tuo tarpu Plungės r. sav. renovuotinų daugiabučių kvartalų nėra suformuota, tačiau namus 

supančios aplinkos ir viešųjų erdvių atnaujinimo darbai taip pat vyksta. „Šiuo metu savivaldybė 

vykdo programą, kurios metu kompensuos 40 proc. reikiamų investicijų modernizuotų daugiabučių 

kiemų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymui. Savivaldybė mato, kad gyventojai nori 

gyventi gražesnėje aplinkoje ir patys imasi iniciatyvos tvarkydami aplinką net ir už savo lėšas, todėl 

ši programa sulaukė itin didelio susidomėjimo ir gausaus paraiškų skaičiaus“, – pasakoja A. 

Šapalas.  

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos 

žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik 

energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant 

gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos 

pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – 

parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina 

savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio 

efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.  

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: 

https://map.betalt.lt .  

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060178/augancius-

renovacijos-tempus-akmenes-ir-plunges-savivaldybese-skatina-valstybes-ir-savivaldybes-teikiama-

parama-gyventojams 
________ 

 

 
 

ŠAKIŲ RAJONO IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖSE DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA 

SUSIDURIA SU IŠŠŪKIAIS, TAČIAU JUDA PIRMYN 

2020.09.24 BETA Šaltinis: tv3.lt 

 

 
Daugiabučių renovacija Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse 

 

https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060178/augancius-renovacijos-tempus-akmenes-ir-plunges-savivaldybese-skatina-valstybes-ir-savivaldybes-teikiama-parama-gyventojams
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060178/augancius-renovacijos-tempus-akmenes-ir-plunges-savivaldybese-skatina-valstybes-ir-savivaldybes-teikiama-parama-gyventojams
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060178/augancius-renovacijos-tempus-akmenes-ir-plunges-savivaldybese-skatina-valstybes-ir-savivaldybes-teikiama-parama-gyventojams
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Jau daugiau nei dešimtmetį įgyvendinamos daugiabučių modernizacijos tempai 

Lietuvos regionuose skiriasi. Nepaisant skirtingų rodiklių, svarbiausia yra besikeičiantis 

gyventojų požiūris ir savivaldybės indėlis skatinant senų daugiabučių atnaujinimą. 

Efektyviau renovacijos procesą vykdančios savivaldybės taip pat yra motyvuojantis pavyzdys, 

iš kurių patirties galima pasimokyti.  

Būtent tokia praktika vadovaujasi Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės, kuriose šiuo 

metu įgyvendinami atitinkamai 22 ir 3 daugiabučių namų atnaujinimo projektai. Šioje Suvalkijos 

regiono dalyje daugiabučių modernizacija juda gerokai lėčiau nei kituose miestuose.  

Remiantis Lietuvos renovacijos žemėlapiu, galima matyti, kad atnaujintų daugiabučių 

skaičius Šakių r. sav. šiandien siekia 3,9 proc., o užbaigus vykdomus renovacijos projektus, šis 

skaičius pasieks beveik 10 proc.  

Tuo tarpu Kazlų Rūdos sav. daugiabučių modernizacija iki šiandien dar beveik nepajudėjo iš 

pradinio taško: iš viso savivaldybėje atnaujintas tik 1 daugiabutis iš 172 potencialių renovacijai 

namų, o tai sudaro 0,6 proc. savivaldybės mastu. Pagal renovuotų daugiabučių dalį Kazlų Rūdos 

sav. rikiuojasi 57 vietoje (iš 60 savivaldybių).  

Panaši situacija susiklosčiusi ir Visagino sav., kur šiandien renovuotų namų dalis siekia 0,4 

proc.  

Vis dėlto šiuo metu Kazlų Rūdos sav. yra vykdomi dar 3 daugiabučių renovacijos projektai: 

dėl dviejų suderinti investiciniai renovacijos planai, o dar vienas projektas yra gavęs pritarimą iš 

finansų įstaigos. Kai bus užbaigti šie projektai, renovuotų daugiabučių dalis Kazlų Rūdos sav. 

perkops 2 proc. ribą.  

Darbus stabdo kelios priežastys  

Kazlų Rūdos sav. daugiabučių atnaujinimo darbus administruojančios įmonės direktorius 

Raimondas Ragauskas pažymi, kad įmonė prižiūri tik dalį savivaldybės daugiabučių: 65 iš 

potencialiai renovuotinų 172 namų. Daugiabučių namų priežiūra savivaldybėje užsiima ir kitos 

įmonės, todėl skirtingų namų daugiabučių administratorių ar gyventojų požiūris ir patirtys 

renovacijos atžvilgiu gali skirtis. „Iš savo patirties pastebime, kad dabartinę renovacijos stagnaciją 

Kazlų Rūdoje lemia bent keletas priežasčių. Visų pirma, didelė kliūtis – daugiabučių namų 

gyventojų įsiskolinimai dėl kurių negaunamas finansuotojų pritarimas. Antra, vis dar jaučiame 

gyventojų nepasitikėjimą pačiu renovacijos procesu. Galiausiai, svarbūs finansiniai aspektai: tiek 

sumažėjusi valstybės parama, tiek išaugę darbų kaštai“, – vardija R. Ragauskas.  

Tuo tarpu Šakių r. sav. daugiabučių renovaciją administruojančios įmonės atstovė Aušra 

Valinskytė atkreipia dėmesį, kad spartesnę senų daugiabučių modernizaciją paskatina didesnė 

informacijos sklaida. „Trūkstant žmogiškųjų išteklių, daugiabučių modernizacijos klausimas nėra 

prioritetinis ir šiandien santykinai apleistas. Be to, renovacijos procesas buvo ypač vangus 

pirminėse stadijose, tad ir renovuotų namų skaičius nėra aukštas. Vis dėlto, pasikeitus renovacijos 

projekto administratoriui, iš esmės pajudėjo ledai ir šiuo metu turime net 22 vykdomus daugiabučių 

modernizacijos projektus“, – dalinasi A. Valinskytė.  

Šakių r. sav. administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas 

Šlėderis priduria, kad viena dažniausių gyventojų apsisprendimą dėl renovacijos pristabdančių 

priežasčių – nerimas dėl kredito, ypač kaimiškų vietovių gyventojų, kur nekilnojamojo turto vertė 

žema. Taip pat nemaža dalis gyventojų yra vyresnio amžiaus ir nenori ar neturi galimybių 

finansiškai įsipareigoti.  

Itin svarbi informacijos sklaida  

Matydami atnaujintus daugiabučius, gyventojai žino, ko tikėtis iš renovacijos proceso, 

tačiau, A. Šlėderio teigimu, jiems vis dar reikia didesnio paskatinimo jungtis prie Daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programos. Vis dėlto daugiabučių namų administratorių ar 

savivaldybės paskatinimas bei konsultacijos dėl renovacijos yra svarbi programos dalis, užtikrinanti 

visapusišką gyventojų informuotumą ir leidžianti suprasti visas renovacijos teikiamas galimybes ir 

naudas. Lietuvos renovacijos žemėlapis yra vienas iš didesnę informacijos sklaidą užtikrinančių 

įrankių.  
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Anot R. Ragausko, tiek gyventojams, tiek patiems specialistams, dirbantiems su renovacija, 

kitų miestų patirtis yra naudinga mėginant geriau suprasti modernizacijos eigą bei veikia kaip 

motyvuojantis faktorius tęsti renovacijos darbus. „Nors maži renovacijos tempai Kazlų Rūdoje to 

neatspindi, jau ne vienerius metus bendraujame su Marijampolės, Prienų, Druskininkų ir 

Vilkaviškio daugiabučių namų modernizavimo administratoriais, kurie dalinasi savo patirtimi, itin 

padedančia planuoti ateities projektus. Kaip tik šiuo metu ruošiame vieną paraišką 100 butų namo 

renovacijai, taip pat analizuojame kitų daugiabučių situaciją, o savivaldybės paskirtas 

administratorius vykdo preliminarias apklausas dėl įsitraukimo į renovacijos procesą bei rengia 

gyventojų susirinkimus“, – pasakoja R. Ragauskas.  

Abiejų savivaldybių atstovai sutinka, kad pakankama informacijos sklaida yra kertinis 

aspektas, siekiant didinti daugiabučių modernizacijos tempus. Visapusiškos žinios užkerta kelią 

plačiai paplitusiems mitams ir gyventojų dvejonėms dėl renovacijos naudos.  

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos 

žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik 

energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant 

gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos 

pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – 

parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina 

savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio 

efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.  

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: 

https://map.betalt.lt .  

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060345/sakiu-rajono-ir-

kazlu-rudos-savivaldybese-daugiabuciu-renovacija-susiduria-su-issukiais-taciau-juda-pirmyn 
__________ 
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https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060345/sakiu-rajono-ir-kazlu-rudos-savivaldybese-daugiabuciu-renovacija-susiduria-su-issukiais-taciau-juda-pirmyn
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Žemaitijos regione modernizuotų daugiabučių, esančių Šilalės r. ir Kelmės r. 

savivaldybėse, gyventojai jau spėjo pajusti renovacijos naudą – sumažėjusias pastato 

energijos sąnaudas ir tuo pačiu mažesnes išlaidas šildymui, taip pat didesnį komfortą geriau 

kasdienius poreikius atitinkančiame būste. Panašu, kad šie privalumai skatina ir kitus gyventojus 

imtis savo daugiabučio renovacijos, tad Šilalės r. ir Kelmės r. savivaldybėse šiandien yra 

įgyvendinami atitinkamai 17 ir 4 daugiabučių renovacijos projektai.  

Nuo 2013 m. vykdomos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos metu 

Šilalės r. sav. buvo atnaujintas iš viso 31 daugiabutis, todėl šiandien renovuotų namų dalis siekia 13 

proc., o užbaigus įgyvendinamus projektus, šis skaičius perkops 20 procentų.  

Tuo tarpu Kelmės r. sav. pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 

šiuo metu yra atnaujinti 34 daugiabučiai, kurie sudaro 7,9 proc. visų potencialiai renovuotinų namų, 

rodo Lietuvos renovacijos žemėlapio duomenys. Reikia atkreipti dėmesį, kad pastarojoje 

savivaldybėje renovuotinų namų yra net 432, kai Šilalės r. sav. šis skaičius beveik perpus mažesnis 

– skaičiuojama, kad šioje savivaldybėje iš viso yra 238 renovuotini daugiabučiai.  

Dėl šios priežasties pagrindinis tikslas – ne lyginti savivaldybes tarpusavyje, o koncentruotis 

į gerąsias patirtis ir pamokas, iš kurių gali pasimokyti ir kiti miestai.  

Renovacijai pradėti – daug veiksnių  

Daugiabučių namų atnaujinimą Šilalėje administruojančios įmonės direktorius Kęstutis Ačas 

pasakoja, kad Šilalės r. sav. daugiabučių modernizaciją daugiausia skatino įsisenėję problemos dėl 

inžinerinio pastatų susidėvėjimo. „Dėl senų daugiabučių namų prastos būklės ir inžinerinių tinklų 

susidėvėjimo padaugėjo atvejų, kuomet trūksta vamzdžiai, užliejami butai, byra sienų tinkas. Taip 

pat gyvenant energetiškai neefektyviame daugiabutyje, tenka brangiai mokėti už šildymą. Šios 

priežastys iš esmės paskatino gyventojus, siekiančius gyventi komfortiškiau, domėtis renovacijos 

galimybėmis ir teikiama nauda“, – paaiškina K. Ačas.  

Jis priduria, kad dar vienas faktorius, kuris paspartino daugiabučių renovaciją Šilalės r. sav. 

– žmogiškieji ištekliai. Naujai suformuota renovacijos specialistų komanda ženkliai pagerino 

renovacijos eigą ir rezultatus.  

Rangovų paieška tampa iššūkiu  

Šiuo metu daugiabučių renovacijos darbai Kelmės r. sav. yra kuriam laikui sustoję. 

Daugiabučių namų priežiūrą administruojančios įmonės statybos inžinieriaus Tautvilo Putvio 

teigimu, didžiausias iššūkis šiandien – nesėkmingi rangos darbų pirkimai. „Sunku pasakyti, ar tokią 

situaciją sąlygoja pasikeitusi statybos darbų situacija šalyje, ar netinkamai parengti daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai, tačiau šiuo metu turime suderintus 4 

daugiabučių investicinius planus, kurių įgyvendinimas kol kas užstrigęs“, – sako T. Putvis.  

Taip pat pašnekovas pastebi, jog šiuo metu rangos darbus atliekančių bendrovių pasiūla yra 

mažesnė.  

K. Ačas taip pat pabrėžia rangovų darbo svarbą daugiabučių modernizacijos procesui: žinia 

apie nekokybiškai atliekamą rangovų darbą visuomet pasklinda itin plačiai ir tuo pačiu turi įtakos 

gyventojų susidomėjimui renovacija. „Iš pat pradžių daugiabučių renovacija Šilalėje vyko gana 

pasyviai. Tam įtakos turėjo tiek informacijos apie renovacijos naudą trūkumas, tiek nusiskundimai 

dėl nekokybiško rangovų darbo. Norėdami išvengti tokių patirčių, šiandien stengiamės glaudžiai 

bendradarbiauti su gyventojais, iškart spręsti iškilusias problemas, kad renovacijos darbai būtų 

atlikti laiku ir kokybiškai“, – pažymi K. Ačas.  

Svarbūs gerieji pavyzdžiai  

Pasak T. Putvio, pirmųjų daugiabučių atnaujinimo projektų įgyvendinimas Kelmėje buvo 

itin sėkmingas. Tuomet įgyvendintų projektų skaičius viršijo 90 proc.: iš 10-ies numatytų 

daugiabučių tik vienas nebuvo modernizuotas. „Tokie pavyzdžiai iš tiesų paskatina kitus gyventojus 

bent susimąstyti apie daugiabučio atnaujinimo galimybes. Visiškai išsklaidyti dvejones dažniausiai 

padeda renovuotų daugiabučių energijos sąnaudų sutaupymai ir tuo pačiu ženkliai sumažėjusios 

išlaidos šildymui, taip pat gyvenimo kokybės pokyčiai. Šiandien daugiausiai iniciatyvos sulaukiame 

iš Tytuvėnų miestelio gyventojų, kurie nori modernizuoti savo būstą. Tai maži, vos 8 butų 
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daugiabučiai namai, kurie yra energetiškai itin neefektyvūs ir nebeatitinkantys šiandieninių 

gyventojų poreikių“, – pasakoja T. Putvis.  

Tuo tarpu Šilalėje daugiabučių modernizaciją prižiūrinčios įmonės direktorius K. Ačas 

atkreipia dėmesį į pamažu besikeičiantį gyventojų požiūrį renovacijos atžvilgiu. „Šiandien 

gyventojai vis dažniau į renovaciją žvelgia ne tik per ekonominės naudos prizmę. Sprendimą jungtis 

prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos dažnai paskatina ir estetinis namo 

vaizdas, išaugusi turto vertė bei, žinoma, geresnė gyvenimo kokybė“, – pažymi K. Ačas.  

Abu pašnekovai sutinka, kad esminiai faktoriai, padedantys užtikrinti sklandžią daugiabučių 

renovacijos eigą bei nemažėjantį gyventojų susidomėjimą modernizacijos teikiamomis 

galimybėmis, yra pakankama informacijos sklaida ir visų pusių – gyventojų, daugiabučio namo 

bendrijos pirmininko, savivaldybės – aktyvus įsitraukimas į procesą.  

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos 

žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik 

energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant 

gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos 

pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – 

parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina 

savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio 

efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.  

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: 

https://map.betalt.lt .  

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060543/silales-ir-kelmes-

savivaldybiu-patirtis-rodo-renovuoti-daugiabuti-daznai-paskatina-prasta-pastato-bukle 

 

https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060543/silales-ir-kelmes-savivaldybiu-patirtis-rodo-renovuoti-daugiabuti-daznai-paskatina-prasta-pastato-bukle
https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1060543/silales-ir-kelmes-savivaldybiu-patirtis-rodo-renovuoti-daugiabuti-daznai-paskatina-prasta-pastato-bukle
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IS-865/590-IV-4 priedas 

 

VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ ŠILUMĄ PRADĖS GAMINTI LAPKRITĮ 

BNS, 2020 m. rugsėjo 24 d. www.delfi.lt, 

 

 Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

 

350 mln. eurų vertės valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ šiemet 

vasarą baigta statyti Vilniaus kogeneracinė jėgainė lapkritį pradės tiekti šilumą sostinės 

gyventojams.  

Rugpjūčio pabaigoje karštuosius bandymus pradėjusi jėgainė laimėjo lapkričiui skelbtą 

šilumos tiekimo aukcioną, pranešė projektą įgyvendinanti 

Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) šilumos aukcione pasiūlė mažiausią kainą – 2,18 cento 

už kilovatvalandę (kWh). Planuojama, jog lapkritį ji pagamins ir patieks apie 23 gigavatvalandes 

(GWh) šilumos. 

„Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektas įgyvendinamas dėl kelių esminių priežasčių, tarp 

kurių yra ir siekis vilniečiams užtikrinti pigesnę šilumos gamybą“, – pranešime teigia VKJ 

generalinis direktorius Saulius Barauskas. 

Jėgainei pradėjus komercinę veiklą, bendra jos elektrinė galia bus apie 100 megavatų (MW), 

o šiluminė galia – apie 240 MW. Jėgainė per metus galės pagaminti apie 40 proc. Vilniaus miestui 

reikalingos centralizuotai tiekiamo šilumos, jos užteks patenkinti apie 230 tūkst. namų ūkių 

poreikio. šilumos. 

Vilniaus jėgainėje biokuro deginimo įrenginių bendra šiluminė galia yra 175 MW, atliekų 

deginimo – 65 MW, joje bus sudeginama iki 160 tūkst. tonų atliekų per metus. Jėgainės elektros 

gamybos galia siekia 100 MW, iš kurių atliekų dalis sudaro iki 20 MW. 

„Ignitis grupės“ projektas finansuotas Europos Sąjungos (iki 140 mln. eurų), Europos 

investicijų banko paskolos (iki 190 mln. eurų) bei nuosavomis grupės lėšomis. 

„Ignitis grupė“ kartu su Suomijos energetikos koncernu „Fortum“ Kauno laisvojoje 

ekonominėje zonoje (LEZ) valdo ir 160 mln. eurų vertės kogeneracinę jėgainę. Joje nuo šių metų 

vidurio deginamos ir komunalinės, ir nepavojingos pramoninės atliekos. 

BNS  

http://www.delfi.lt/
https://g1.dcdn.lt/images/pix/vilniaus-kogeneracine-jegaine-85161197.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/kwh
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupes
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajungos
https://www.delfi.lt/temos/lez
http://www.bns.lt/


 

101 

 

 

ATLIEKŲ DEGINIMO JĖGAINĖS KAUNE PABAIGTUVĖS – SU SKOLŲ IR 

KALTINIMŲ KVAPU 

www.alfa.lt, 2020-09-25 Arvydas Jockus | Alfa.lt 

 

 Kauno kogeneracinė jėgainė.  

 

Rudenį planuotą Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) veiklos pradžią temdo dviejų rangovų 

– Prancūzijos bendrovės LAB SA ir Alytaus „Traidenio“ – nesutarimai.  

Jėgainėje sumontuota moderni teršalų išmetimo į aplinkos orą valymo sistema, kurią pagal 

LAB SA užsakymą pagamino „Traidenis“. Tačiau pastaroji, nors užsakymą įvykdė ir maždaug 1 

mln. eurų vertės gaminį pristatė į Kauną, iki šiol negauna apmokėjimo pagal sutarties sąlygas. Kol 

už įrenginį prancūzai nesumokėjo, lietuvių verslininkai atsisako atiduoti dūmų valymo įrenginių 

techninę dokumentaciją.  

Ekspertų nuomone, be šios dokumentacijos atsakingos valstybės institucijos negali patikrinti 

aplinkosaugai svarbių įrenginių kokybės ir kartu išduoti leidimo eksploatuoti jėgainę, kurioje 

deginant komunalines ir pramonės atliekas bus gaminama elektros ir šilumos energija.  

Daugiau kaip 25 metus valymo įrenginius gaminančios, į Vakarų Europos ir Azijos 

valstybes tiekiančios bendrovės „Traidenis“ vadovai teigia pirmą kartą susidūrę su rangovais, kurie 

atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus. 

KKJ atstovai teigia, kad turi visą reikalingą dokumentaciją jėgainės bandymams ir derinimo 

darbams, taip pat, kad įrenginys yra saugus ir nedarantis neigiamo poveikio žmonių sveikatai. 

KKJ per parą turėtų būti utilizuojama ir energija paverčiama apie 800 tonų atliekų, kurios iki 

šiol patekdavo į perpildytus sąvartynus. Per metus KKJ planuoja energija paversti apie 200 tūkst. 

tonų išrūšiuotų ir perdirbti netinkamų komunalinių atliekų, taip pat nepavojingų pramoninių atliekų 

bei nuotekų dumblo. 

Anksčiau skelbta, kad jėgainėje bus įdiegta šiuolaikinė moderniausia ir efektyviausia dūmų 

valymo įranga. Ji turėtų užtikrinti, kad normatyviniai taršos reikalavimai niekada nebus viršijami. 

Be to, jėgainė technologiškai turėjo būti suprojektuota taip, kad būtų eliminuotas bet koks 

žmogiškosios klaidos faktorius – įvykus mažiausiam gedimui, jėgainė turėtų būti automatiškai 

stabdoma.  

Skelbta, kad, pradėjus eksploataciją, bus vykdomas reguliarus KKJ oro taršos monitoringas, 

o emisijų rodiklių stebėjimas Kauno miesto savivaldybės aplinkosaugos specialistams bei 

visuomenei bus prieinamas tiesiogiai internetu bet kuriuo paros metu. 

Perspėjo apie pavojingus padarinius 

Dėl susidariusios padėties Kauno kogeneracinėje jėgainėje į Aplinkos apsaugos agentūrą 

(AAA), Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Aplinkos ministerijos ir 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos rugpjūčio mėnesį 

kreipėsi Inžinerinės ekologijos asociacijos (IEA) prezidentas dr. Rimantas Pranas Budrys. 

„Iš spaudoje pateikiamos informacijos žinome, kad 2020 m. rudenį savo veiklą turi pradėti 

Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje šiuo metu vykdomi paleidimo derinimo darbai. Tai labai 

http://www.alfa.lt/
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svarbus Lietuvai aplinkosauginis projektas. Sudeginus komunalines ir pramonines nepavojingas 

atliekas, taip pat nuotekų valymo įrenginiuose susidariusį dumblą, kuris užterštas sunkiaisiais 

metalais, bus gaunama šilumos ir elektros energija. Taip pat deginimo procese susidaro išlakos ir 

atliekos, kurias reikia atsakingai sutvarkyti. Degimo procese susidarys teršalų, kurie bus 

išleidžiami į aplinkos orą. Labai svarbi dalis jėgainėje yra išmetamų teršalų valymo įrenginiai, 

kurie turi užtikrinti taršos į aplinkos orą emisijas, atitinkančias galiojančių teisės aktų 

reikalavimus. Nors jėgainėje sumontuota moderni teršalų išmetimo į aplinkos orą valymo sistema, 

kuri privalo užtikrinti minimalias taršos emisijas, o jėgainės operatoriai ir kontroliuojančių 

institucijų specialistai šias emisijas turės stebėti nepertraukiamu režimu, būtent dėl šių valymo 

įrenginių mums kyla daugiausia abejonių. Mūsų žiniomis, jėgainėje sumontuota kai kuri į aplinkos 

orą išmetamų teršalų valymo įranga, pavyzdžiui, dūmų valymo įrenginiai, kuriai įrangos 

gamintojas iki šiol nepateikė techninės dokumentacijos, kuri privalo būti pateikta objekto pridavimo 

komisijai. Taip pat, mūsų žiniomis, nėra pateikta surinktų teršalų ir pelenų (galimai pavojingų) 

tvarkymo detalizacija. Mums nesuprantama, kaip įrenginys (Kauno kogeneracinė jėgainė) gavo 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, neišsprendus daugybės aplinkosaugos 

reikalavimų“, – teigiama asociacijos pareiškime. 

IEA prezidentas R. P. Budrys prašo atsakingų valstybės institucijų atlikti patikrinimą ir 

įsitikinti, ar visos įrenginio sudedamosios dalys turi gamintojų techninę dokumentaciją ir ar 

įrenginys gali būti pripažintas tinkamas saugiai eksploatacijai nedarant neigiamo poveikio žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

 
100 tonų sveriantis įrenginys gabenamas į Kauną© Organizatoriai 

Nesumokėjo pinigų už pagamintą įrenginį  

Dėl dūmų valymo įrenginių KKJ konfliktas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir 

atsiskaitymo už atliktus darbus kilo tarp jėgainės dūmų valymo įrenginių projektavimo, gamybos ir 

įrengimo darbus turėjusios atlikti Prancūzų kompanijos LAB SA ir dūmų valymo įrenginių 

gamintojos Alytaus bendrovės UAB „Traidenis“.  

Pastaroji teigia, kad LAB SA nesumokėjo paskutinės dalies, sudarančios apie 10 proc. 

įrenginio vertės, arba maždaug 100 tūkst. eurų, už pagamintą ir į statybos vietą pristatytą įrangą. 

Todėl įrangos gamintojas atsisakė pateikti valymo įrenginių, kurie sumontuoti ir yra bandomi, 

techninę dokumentaciją.  

Alfa.lt duomenimis, be tokios dokumentacijos kompetentingos valstybinės institucijos 

negalės patikrinti, ar dūmų valymo įrenginys atitinka projektinius reikalavimus, gamintojo 

teikiamas garantijas bei galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, todėl negalės išduoti leidimo 
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saugiai eksploatuoti Kauno kogeneracinę elektrinę. Dėl to gali strigti svarbios Lietuvai ir Kaunui 

energetikos ir aplinkosaugos jėgainės paleidimas.  

2017 m. tarp Kauno kogeneracinės jėgainės pagrindinių statybos darbus vykdysiančių 

rangovų buvo išrinkta ir Prancūzijos kompanija LAB SA. Ji turėjo atlikti jėgainės dūmų valymo 

įrenginių projektavimo, gamybos ir įrengimo darbus. Šiems įrenginiams gaminti prancūzai 

pasirinko šioje srityje pasižymėjusią Alytaus įmonę „Traidenis“.  

„Traidenio“ eksporto vadovas Vytenis Leonavičius Alfa.lt sakė, kad jau 8 metus dirba šioje 

srityje ir yra atsakingas už įmonės projektus Vakarų šalyse. „Tiesą pasakius, per mano karjerą tokių 

atvejų nepasitaikė. Visa istorija nuo pat pradžių keistoka. Projekte dalyvavau nuo pat pradžių. 

Siuntėme pirminį pasiūlymą pagal jų projektą. Paskaičiavome visas kainas. Važiavome į jų centrinę 

būstinę Lione. Vyko derybos. Susitarėmes dėl gamybos, dėl produkto. Viskas buvo suderinta“, – 

sakė V. Leonavičius.  

Tačiau toliau plėtojant projektą, pasak V. Leonavičiaus, pirminis projektas iš esmės 

pasikeitė ir esmingai išaugo, tačiau pirminės kainos užsakovai keisti nesutiko. „Tarpininkaujant 

„Fortum Heat Lietuva“ ir dialogo būdu kartu su prancūzų vadovybe pavyko kainą pasikeisti, nes 

2019 m. vasarą produktas jau buvo visiškai kitoks. Kainą pasikeitėme, persirašėme sutartį ir 

dirbome toliau. Produktą pristatėme, ir jie staiga sugalvojo, kad reikėtų iš naujo pasirašyti sutartį ir 

grįžti prie pirminio produkto. Turbūt labai pravartu gauti didesnį ir geresnį produktą, o susimokėti 

tiek, kiek buvo pradžioje numatę. Sakyčiau, negirdėta, nematyta“, – pasakojo V. Leonavičius.  

Pašnekovo nuomone, rangovai pasinaudojo proga, kad sunkiai transportuojamas gaminys 

buvo atvežtas į vietą, pastatytas ir įjungtas, o gamintojas, negavęs žadėto užmokečio, vargu ar 

ryžtųsi jį parsivežti atgal į Alytų. „Sunku ką nors komentuoti, kodėl su mumis neatsiskaitoma, nes 

aš logikos neįžvelgiu. Dirbame ir su „Fortum Heat Lietuva“ pagrindine įmone „Fortum“, ir su 

„General Electric“, – visur yra ir logika, ir etika, ir supratimas, bet šiuo atveju viso šito pasigendu, 

tai pirmas toks kartas“, – prisipažino įmonės eksporto vadovas.  

Kalbama, kad panašiai nuo šio rangovo yra nukentėjusios ir kitos įmonės. 

Siūlė gaminti be suderintų brėžinių 

Sutartį dėl dūmų valymo įrenginių gamybos LAB ir „Traidenis“ pasirašė 2018 m. pabaigoje, 

pristatymas buvo numatytas 2019 m. vasarą. Tačiau galutinius brėžinius ir projektą prancūzai 

patvirtino tą pačią 2019 m. vasarą. Taigi, pagal pirminę sutartį Alytaus įmonė faktiškai sudėtingą ir 

modernų valymo įrenginį būtų turėjusi pagaminti per porą savaičių. „Ir darželinukui aišku, kad tai 

prasilenkia su logika“, – sakė V. Leonavičius. 

Pasak jo, projektavimas vėlavo, nes klientas nelabai žinojo, ko jam reikia, ir buvo keičiamas 

įrenginių dizainas. 

Pavyzdžiui, pirminiame etape užsakovai neturėjo nei brėžinių, nei projekto, tik apytikrę 

vizualizaciją. Pagal tai lietuvių verslininkai sumodeliavo įrenginio prototipą, kiek galėtų sverti, kiek 

kainuoti. 

Galutinai baigus projektuoti ir suderinus konkrečius brėžinius, paaiškėjo, kad vien gaminio 

masė išaugo nuo 40 iki 110 tonų, pasikeitė vidus, dedamosios dalys, jungtys – galutinis projektas 

daugiau kaip 2 kartus viršijo prototipą. „Sutartyje buvo numatytos konkrečios kiekvieno etapo 

datos, bet jie traktavo, kad galima gaminti be brėžinių. Jau tai buvo pirmas signalas, nes pas mus 

įmonėje nuo senų laikų vadovaujamės auksine taisykle, kad gamyba nepradedama be brėžinių 

suderinimo, be aiškių sprendimų. O čia siūlo gaminti, bet kažką keičia. Tai ir užsitęsė. Tai tas 

„gaminkite be brėžinių“ nepasiteisino, ačiū mūsų patyrusiems inžinieriams, kurie derino brėžinius“, 

– sakė V. Leonavičius. 

Jis stebisi, kad į jėgainę jau vežamos ir deginamos atliekos. „Jeigu jiems normalu gamybą 

vykdyti be suderintų brėžinių, tai dabar vyksta deginimas neturint techninės dokumentacijos. Man 

visa tai kelia abejonių“, – stebėjosi V. Leonavičius. 

Iš pirmo žvilgsnio LAB SA, pasak jo, atrodė solidi, rimta, patyrusi kompanija, bet vėliau esą 

kilo daug klaustukų. „Paskui tik sužinojome, kur įsivėlėme“, – sakė V. Leonavičius. 

Pagal sutartį LAB SA inžinieriai turėjo atlikti įrenginio, kuris 2019 m. rugsėjį buvo specialia 

techninka iš Alytaus atvežtas į KKJ teritoriją, apžiūrą, tačiau, pasak V. Leonavičiaus, tai nebuvo 
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padaryta. „Labai aplaidus požiūris į tokį svarbų gaminį, kuris tik dėl mūsų inžinierių pasišventimo 

yra kokybiškai pagamintas ir veikia. Tik labai apmaudu, kad nežinome, kas jį prižiūri ir kaip 

eksploatuoja“, – stebėjosi V. Leonavičius. 

Jis baiminasi, kad panašiai be techninės dokumentacijos gali būti priimami ir bandomi 

įrenginiai ir iš kitų gamintojų. „Vaizdžiai tariant, dūmų valymo įrenginiai Kaune eksploatuojami 

neturint nei vairuotojo pažymėjimo, nei privalomosios techninės priežiūros lipduko, nei draudimo, 

– pastebėjo V. Leonavičius. – Natūralu, kad reikia atsiskaityti su gamintoju ir tada gaminio 

nuosavybės teisė pereina pirkėjui. Šiuo atveju norima nemokėti ir turėti produktą. Vakarų įmonei 

taip tikrai nedera.“ 

V. Leonavičiaus nuomone, neturint techninės dokumentacijos, negalima patikrinti, ar 

gaminys atitinka nustatytus parametrus. 

2020 m. vasario 18 d. Kauno kogeneracinė jėgainė šiluma pavertė pirmąsias atliekas, o 

pagamintą šilumos energiją patiekė į Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. 

Šių metų gegužės 28 d. jėgainė į Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklą patiekė 

pirmąsias iš atliekų pagamintas elektros energijos kilovatvalandes. „Elektros energijos gamyba 

jėgainėje yra vienas paskutinių žingsnių prieš pradedant jėgainės komercinę veiklą“, – sakė KKJ 

generalinis direktorius Ramūnas Paškauskas. 

„Ignitis grupė“ skelbia, kad naujojoje jėgainėje sumontuota moderni dūmų valymo sistema, 

kuri užtikrina minimalias emisijas ir kurios „atskirais atvejais nuo kelių iki keliolikos kartų 

mažesnės nei visoje Europos Sąjungoje taikomi normatyvai“. 

Jėgainės operatoriai ir Aplinkos apsaugos departamentas emisijas stebi nepertraukiamu 

režimu, o gyventojams kas dieną pateikiama jų ataskaita, su kuria galima susipažinti KKJ 

svetainėje. Visi jėgainės emisijų duomenys yra archyvuojami specialiuose serveriuose ir saugomi 

penkerius metus. 

Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusios jėgainės projektą kartu įgyvendina bendra 

„Ignitis grupės“ ir „Fortum“ įmonė – Kauno kogeneracinė jėgainė. Bendra projekto vertė siekia iki 

160 mln. eurų. Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m., o komercinę veiklą turėjo pradėti 2020 m. 

viduryje. 

Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu.  

 Fortum© Įmonė 

KKJ: turime visus dokumentus, jėgainė saugi 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovas viešiesiems ryšiams Andrius Kasparavičius Alfa.lt 

teigė, kad „Fortum Heat Lietuva“ yra mažasis UAB Kauno kogeneracinė jėgainė akcininkas. 

Vis dėlto A. Kasparavičius atsiunė komentarą, jį suderinęs su Kauno kogeneracinės jėgainės 

generaliniu direktoriumi R. Paškausku. „Viena iš pasaulinių lyderių dūmų valymo srityje 

Prancūzijos gamintoja LAB SA yra kompleksinės dūmų valymo technologijos kūrėja ir 

technologinių žinių, apimančių technologinius brėžinius bei eksploatavimo instrukcijas, rengėja. 

Kauno kogeneracinė jėgainė turi visą jai reikalingą dokumentaciją jėgainės bandymams ir derinimo 
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darbams, ir pasiruošusi pateikti ją visoms kompetentingoms institucijoms susipažinti“, – teigė A. 

Kasparavičius.  

Pasak jo, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas UAB Kauno kogeneracinė 

jėgainė išduotas vadovaujantis aplinkos ministro įsakyme „Dėl taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo 2013 m. 

liepos 15 d. Nr. D1-528“ numatytomis nuostatomis ir taisyklėmis. 

Į klausimą, ar „Fortum“ bando tarpininkauti sprendžiant kilusį konfliktą dėl atsiskaitymo už 

pagamintus dūmų valymo įrenginius tarp dūmų valymo įrenginių generalinio rangovo ir 

subrangovo, A. Kasparavičius atsakė: „Fortum“ nuolat domisi, kaip jėgainei sekasi įgyvendinti 

iškeltus tikslus ir, jei reikia, visuomet prisideda savo turima kompetencija.“ 

A. Kasparavičius pabrėžė, kad Kauno kogeneracinė jėgainė turi visą reikalingą 

dokumentaciją jėgainės bandymams ir derinimo darbams. „Įrenginys yra saugus ir nedarantis 

neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Atkreipiu dėmesį, kad šiuo metu vykdomi įprasti tokioms 

kompleksinėms sistemoms paleidimo ir derinimo darbai, siekiant nustatyti optimalius darbo 

režimus, įrangos technologinius kriterijus ir kitas priemones, užtikrinančias galimai mažesnes 

emisijas į aplinką“, – teigė jis.  

Pasak jo, šiuo metu jėgainė dirba bandomuoju režimu, vykdomi derinimo darbai, tam yra 

gauti visi reikalingi leidimai. „Pabaigus visus derinimo darbus ir atlikus statybos užbaigimo 

procedūrą, jėgainė gaus leidimą nuolatinei veiklai. Planuojama, kad toks leidimas bus gautas šių 

metų ketvirtą ketvirtį“, – teigė A. Kasparavičius. 

Jis pripažino, kad paleidžiant bet kurią jėgainę visuomet kyla įvairių iššūkių. „Kauno 

kogeneracinė jėgainė yra valdoma profesionalių inžinierių, kurie visus iššūkius įveikė ir šiuo metu 

jėgainė veikia be jokių problemų. Didžiausias iššūkis, žinoma, buvo COVID-19 pandemija, kurios 

metu reikėjo imtis netradicinių ir nenumatytų priemonių darbui organizuoti. Tačiau ir su šiuo 

iššūkiu buvo susitvarkyta, tai turėjo tam tikros įtakos statybos darbų organizavimui“, – teigė A. 

Kasparavičius.  
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TRINKELĖS LAIMI: LĖŠŲ ŽALIAJAI EKONOMIKAI DNR PLANE NUMATYTA PER 

MAŽAI 

www.vz.lt, 2020-09-24 Dalius Simėnas „Verslo žinios“ 

 

• EK pateikė gaires, kokiems projektams skirs 672,5 mlrd. Eur. 

• Projektus pasitvirtinti laiko skyrė iki kitų metų pavasario. 

• Lietuvai keblumų gali kelti Briuselio noras investicijas fokusuoti į klimato kaitos 

ir skaitmeninimo problemų sprendimą. 

• DNR plane dominuojančios infrastruktūros investicijos nesukurs reikalingos 

pridėtinės vertės ir pinigų ateityje. 

Europos Komisija 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje rugsėjo viduryje pateikė 

gaires, kaip valstybėms narėms pasinaudoti ekonomikos gaivinimo plano „NextGenerationEU“ 

pinigais 2020–2021 m. iš pagrindinės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės.  

Pagal šią priemonę per pirmuosius pačius svarbiausius ekonomikos atsigavimo metus 

paskolomis ir dotacijomis bus suteikta 672,5 mlrd. Eur vertės paankstinta finansinė parama. Iš šios 

sumos šiuo metu Lietuvai yra numatyta skirti 2,432 mlrd. Eur dotacijų. 

Kad galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis, Lietuva ir kitos Europos Sąjungos (ES) narės turės 

pateikti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų projektus, kuriuose turės būti 

numatytos nacionalinės reformos ir investicijos, atitinkančios ES politikos kriterijus aplinkos 

tvarumo, našumo, teisingumo ir makroekonominio stabilumo srityse. 

Valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose turės būti 

sprendžiami ekonominės politikos uždaviniai, nustatyti pastarųjų metų, pirmiausia per 2019 ir 2020 

m. ciklus, konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose. 

Planuose taip pat turės būti numatytos sąlygos valstybėms narėms padidinti savo 

ekonomikos augimo potencialą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį bei socialinį atsparumą, taip pat 

prisitaikyti prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos. 

Laiko davė iki pavasario 

Kad priemonė pradėtų veikti nuo 2021 m. sausio 1 d., dėl jos dar turi susitarti Europos 

Parlamentas ir ES Taryba. 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus valstybės narės turės pateikti nuo 2021 

m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Tačiau preliminarūs planų projektai gali būti teikiami nuo 

2020 m. spalio 15 d. 

VŽ žiniomis, nacionalinius investicinių planų pasiūlymus Europos Komisija (EK) vertins du 

mėnesius. Vadinamasis valstybių narių taupusis ketvertas – Austrija, Danija, Nyderlandai ir Švedija 

– taip pat atidžiai vertins, kad tų lėšų nepradėtų švaistyti, jų manymu, nelabai atsakingos 

šalys. Neformalūs pokalbiai tarp EK ir valstybių narių ministerijų (paprastai atsakingų už finansus) 

vyksta jau kurį laiką. Tačiau iki sausio, kai turėtų būti oficialiai priimtas ES gaivinimo fondas, tie 

pokalbiai ir liks neformalūs. 

Valdis Dombrovskis, EK pirmininko pavaduotojas ekonomikai, teigia, kad ES valstybės 

narės, norėdamos prieiti prie šios priemonės pinigų, turės pateikti ketverių metų reformų programas, 

t. y. parengti ekonomikų transformacijos planus, kurie atitiktų ES žaliosios ir skaitmeninės 

darbotvarkės tikslus. „Nacionaliniai planai turi būti nukreipti į produktyvumą ir investicijų augimą, 

taip pat neiškraipyti rinkos sąlygų“, – pažymi jis. 

V. Dombrovskis priduria, kad EK stebės, kaip skirstomi pinigai. Konkrečiai priemonės 

įgyvendinimą koordinuos Komisijos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė, 

glaudžiai bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu. VŽ šaltinių 

teigimu, pinigų išmokėjimas bus susietas su rezultatais – kiekybiniais ir kokybiniais. Tarkime, jeigu 

buvo tikslas optimizuoti universitetų sistemą, pinigai bus išmokami tada, kai bus tiek ir tiek 

nustatytų sujungimų. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/autorius/dalius-simenas
https://www.vz.lt/autorius/dalius-simenas
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Šiuo metu Lietuvos Vyriausybė rengia daugiau nei 6 mlrd. Eur ekonomikos gaivinimo planą 

„Ateities ekonomikos DNR“. 

 
DNR planas po kritikos pagerėjo 

Klaudijus Maniokas, viešosios politikos ir finansų ekspertas, UAB „ESTEP Vilnius“ 

valdybos pirmininkas, teigia, kad Lietuvos ekonomikos DNR planas atrodė laiką aplenkęs atsakas į 

atsigavimo fondo iniciatyvą.    

Atrodė, kad bent Lietuvai neturėtų kilti problemų DNR plano pagrindu Atsigavimo veiksmų 

planą greitai pateikti EK. Tačiau EK parengtos gairės rodo, kad Lietuva gali susidurti su sunkumais. 

„Didžiausių keblumų gali kelti Komisijos noras plano priemones fokusuoti į klimato kaitos 

(mažiausiai 37%) ir skaitmeninimo (mažiausiai 20%) problemų sprendimą“, – sako K. Maniokas. 
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 Klaudijus Maniokas, viešosios politikos ir finansų ekspertas.  

Jo teigimu, Lietuvos ekonomikos DNR planas nuo pavasario, kai buvo paskelbtas pirmasis 

jo variantas, gerokai evoliucionavo. 

Pirmas jo variantas buvo ideologiškai orientuotas į struktūrinius ekonomikos pokyčius, 

didesnės pridėtinės vertės kūrimą, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą. Gerokai mažiau 

dėmesio buvo skiriama klimato kaitai ir žmogiškajam kapitalui. Į jį nebuvo įtraukta sveikatos 

apsauga. 

Kritikos sulaukė plano ambicija per dvejus metus investuoti daugiau kaip 6 mlrd. eurų ir 

projektų trūkumas, taip pat menkas dėmesys žmogiškajam kapitalui. „Plano evoliucija rodo, kad 

kritika buvo teisinga ir kad į ją iš dalies atsižvelgta“, – tęsia K. Maniokas. 

Tiesa, didžioji dalis Ekonomikos DNR plano virto tiesiog anksčiau iš ES Sanglaudos fondo 

veiksmų programos finansuojamų priemonių perkėlimu į naująjį planą. Kita dalis yra iš kitų 

tarptautinių šaltinių finansuojamos priemonės, iš kurių svarbiausia yra Kaimo paramos fondas. 

Naujų priemonių atsirado ten, kur numatytos investicijos valstybės biudžeto lėšomis. 

Lėšų žaliajai ekonomikai numatyta per mažai 

Pasak K. Manioko, į akis krinta keli esminiai EK gairių neatitikimai, preziumuojant, kad į 

atsigavimo fondą galėtų pakliūti tos naujos priemonės, kurias Ekonomikos DNR plane buvo 

numatyta finansuoti nacionalinio biudžeto lėšomis. 

Pirmiausia, eksperto nuomone, labai trūksta klimato kaitos projektų: nors jie turi sudaryti 

daugiau kaip trečdalį apimties, DNR plane iš valstybės biudžeto šioms priemonėms numatyta tik 

apie 211 mln. Eur.  Pagal EK pasiūlymą turėtų būti „arti milijardo“. „O tas milijardas Lietuvos 

ekonomikos DNR plane numatytas keliams – tai tikrasis Lietuvos plano prioritetas, ypač iš visų 

naujų priemonių“, – akcentuoja K. Maniokas. 

Vyriausybės birželį patvirtintame Ekonomikos DNR plane klimato kaitai, t. y. žaliosioms 

investicijoms, numatyta daugiau nei 900 mln. Eur iš 6,3 mlrd. Eur, o tai yra kur kas mažiau nei 

ekonomikos infrastruktūrai (2,1 mlrd. Eur).  

Tiesa, Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras, pirmadienį kalbėdamas konferencijoje 

„Energy Tech Summit“ Vilniuje pateikė informaciją, kad Lietuva iš Europos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo fondo planuoja į visas su klimato kaita susijusias priemones iki 2025 m. 

investuoti papildomai 1,5 mlrd. Eur.  Rugsėjo 21 d. paskelbta apie valstybės kontroliuojamos 

„Ignitis grupės“ pirminį viešą akcijų platinimą, numatant iš privataus sektoriaus pritraukti 470,3–

585,2 mln. Eur, kurių dalis bus skirta ir žaliosioms investicijoms. 

„DNR plane, skaičiuojant ir vėlesnius metus (po 2021 m.), klimato kaitai numatyta apie 950 

mlrd. Eur, bet čia didelė dalis jau anksčiau iš ES ir kitų programų finansuojamos lėšos. Kaip visada 

daug manipuliacijų skaičiais, laikotarpiais ir pinigų šaltiniais“, – replikavo K. Maniokas. 

Lietuvos ekonomikos DNR plane K. Maniokas taip pat pasigenda naujų projektų 

žmogiškojo kapitalo plėtros srityje. Šis planas turi sąsajų su 7 pagrindinėmis EK iniciatyvomis, gal 

išskyrus vandenilio naudojimo ir duomenų saugojimo iniciatyvas, bet, pašnekovo vertinimu, joms 

aiškiai trūksta didesnio vaidmens DNR plane.  

Trinkelių ekonomika pinigų nekuria 

Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, 

ir „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas, VŽ komentavo, jog, atsižvelgiant į EK pirmininkės 

Ursulos von der Leyen metinę kalbą Europos Parlamente rugsėjo viduryje, kad iš viso gelbėjimo 

paketo 37% lėšų turi būti skirti žaliajai ekonomikai, gali būti, kad tas skiriamų lėšų santykis 

Lietuvoje nėra toks, koks turėtų būti. 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20200924/PREMIUM/200929787/EP/1/1/EP-200929787.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20200924105809&imageversion=Horizontalus
https://www.vz.lt/rinkos/2020/09/21/ignitis-grupe-per-ipo-sieks-pritraukti-iki-585-mln-eur
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LPK vadovo teigimu, svarbu įsisąmoninti, kad žaliąją ekonomiką turėtume suprasti ne kaip 

mums primetamą idėją, o kaip galimybę patiems susikurti sistemą sumažinti iškastinio kuro 

importą. 

 
„Esminis dalykas yra mūsų prekybos balansas. Jeigu kuriame žalią ateitį, tuomet naudodami 

atsinaujinančius šaltinius savo šalyje gaminame švarią energiją, o tie pinigai, kuriuos galime 

padauginti iš tų atsinaujinančių išteklių – vandens, vėjo, saulės, geotermijos, jie visi lieka Lietuvoje. 

Tad taip sukuriame savo pridėtinę vertę“, – sako V. Janulevičius. 
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 Vidmantas Janulevičius, LPK prezidentas.  

Jo teigimu, tokia sistema leidžia sukurti papildomų naudų, t. y. tausoti gamtą ir gyventi 

harmonijoje su gamta. O viską, ko reikia žmogui – šviesą, šilumą, kartais šaltį ir mobilumą, galime 

sukurti naudodami atsinaujinančius šaltinius savo šalyje.  Būtent tai ir yra žalioji energetika, žaliasis 

kursas, kur reikia investuoti. „Skirdami šiai sričiai papildomų lėšų, kur krypsta visos Europos 

investicijos, o ne investuodami jas į asfaltą ir trinkeles sukuriame pridėtinę vertę dešimtmečiams į 

priekį“, – priduria V. Janulevičius. 

LPK vadovas sutinka, kad reikia šaliai ir infrastruktūros, tačiau abejoja, ar tai duos 

papildomų pajamų ateityje. „Deja, tokios investicijos sukurs tik papildomų išlaidų, kurių reikės 

tiems keliams tvarkyti, tad rengiant planą turi būti subalansuotas požiūris. O investuoti reikia į tai, 

kas sukurs ilgalaikę, tvarią ateitį ir ilgalaikes tvarias pajamas, nes paskolos, kurios dabar yra 

paimtos ekonomikai gaivinti, reikės grąžinti jau po 10–15 metų“, – sako V. Janulevičius. 

Iššūkių kils ir dėl nacionalinių rekomendacijų 

Naujasis planas pagal EK pateiktas gaires turės atitikti 2019 ir 2020 m. EK nacionalines 

rekomendacijas. Dėl 2020 m. rekomendacijų, atrodo, keblumų kilti neturėtų – ten rekomenduotos 

atsako į pandemiją priemonės, kurių Lietuva ėmėsi, – tai ir darbo vietų išlaikymas, ekonomikos 

gaivinimas ir kt. 2019 m. rekomendacijos yra sudėtingesnės ir politiškai jautresnės. Ten Lietuvai 

rekomenduota peržiūrėti mokesčių sistemą ir pereiti prie augimui draugiškesnių mokesčių, taip pat 

ypatingą dėmesį skirti socialinei atskirčiai, regioniniams skirtumams mažinti, sveikatos 

prieinamumui ir kokybei. „Taigi, norint DNR planą laikyti atsigavimo planu pagal Komisijos 

reikalavimus gali tekti jį iš esmės koreguoti pridedant daug daugiau klimato kaitos, sveikatos 

apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo priemonių bei projektų“, – apibendrina K. Maniokas. 

Finansų ministerija skelbia, kad, rugsėjo 16 d. duomenimis, iš birželį patvirtinto 6,3 mlrd. 

Eur investicijų plano šalies ekonomikos transformacijai skatinti per antrąjį jo vykdymo mėnesį 

išmokėta 312,7 mln. Eur, o tai sudaro 4,9% 2020–2021 m. planuotų išmokėti lėšų. 

DNR plano Investicinio komiteto posėdžiuose kiekvieną savaitę aptariamos Ekonomikos 

DNR plane numatytų naujų investicijų įgyvendinimo koncepcijos. Iš viso vertinti turi būti pateiktos 

88 koncepcijos. Iki šios dienos pritarta 51 koncepcijai. Už investicijų įgyvendinimą yra atsakingos 

ministerijos pagal savo kompetencijų sritis. 

K. Maniokas apgailestauja, kad į DNR plano rengimą partneriai įtraukiami, bet daugiausia 

„parodomuoju būdu“. „Mažai kas turi laiko gilintis. O plane, deja, neatsirado bent kiek rimtesnių 

administracinių gebėjimų stiprinimo iniciatyvų“, – priduria pašnekovas. 

 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20200924/PREMIUM/200929787/EP/1/2/EP-200929787.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20200924105809&imageversion=Horizontalus
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AR LIETUVOS VALDŽIA BUVO SUDARIUSI SLAPTĄ SUOKALBĮ SU 

„ROSATOM“ DĖL ASTRAVO AE?A. Butkevičius apie A. Sekmoko kaltinimus: visiški 

kliedesiai 
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 Astravo AE  

 

Buvęs socialdemokratų Vyriausybės premjeras Seimo narys Algirdas Butkevičius teigia, jog 

kelią Astravo atominės elektrinės (AE) statyboms atvėrė ne jo, o konservatoriaus Andriaus 

Kubiliaus Vyriausybė, pro pirštus žiūrėjusi į Lietuvos pašonėje dygstantį branduolinį monstrą. 

Jeigu 2010–2011 m., kai Vyriausybei vadovavo A. Kubilius, o Astravo aikštelėje prasidėjo 

realūs darbai, Lietuva būtų užėmusi ryžtingą poziciją, nebūtų užsimerkusi prieš realybę ir būtų 

ėmusis realių veiksmų, A. Butkevičiaus nuomone, šiandien turėtume kitą situaciją.  

A. Butkevičiaus teigimu, būtent konservatorių Vyriausybė „aiškiai turėjo planų dėl Astravo 

elektros įsigijimo“, o valdžioje juos pakeitę socialdemokratai esą vykdė į Vakarus orientuotą 

energetikos politiką.  

Alfa.lt prašymu, A. Butkevičius komentavo buvusio energetikos ministro A. Sekmoko viešai 

mestus kaltinimus socialdemokratų Vyriausybei, kuri neva sudarė slaptą suokalbį, prilygstantį 

Molotovo–Ribentropo paktui ir jo slaptiems protokolams.  

Šiuo metu energetikos ekspertu prisistatantis A. Sekmokas tvirtina, kad būtent po šių 

susitarimų ir laiminant aukščiausiai šalies valdžiai Lietuvos perdavimo sistemos operatorius 

„Litgrid“ pradėjo statyti infrastruktūrą, kuria galėtų tekėti elektra iš Baltarusijos branduolinės 

jėgainės. 

Buvusiam energetikos ministrui Rokui Masiuliui A. Sekmokas prikišo, neva jis neįžvelgęs 

nieko blogo, jeigu iš Astravo elektros būtų galima uždirbti.  

A. Butkevičius: kelią Astravo AE atvėrė A. Kubiliaus Vyriausybė 

„Atvirai pasakius, man jau pabodo komentuoti pono Sekmoko hipotetinius pasvaičiojimus – 

„matyt“, „galbūt“, „tikėtina“, „galimai“... Tegul ponas Sekmokas deda faktus ar dokumentus ant 

stalo ir tada padiskutuosime, jei bus apie ką. O kol kas ponas Sekmokas gal verčiau tegul 

pakomentuoja savo ir Vyriausybės, kurioje dirbo, veiksmus ar tiksliau – neveikimą, atvėrusį kelią 

Astravui“, – Alfa.lt sakė A. Butkevičius.  

 Algirdas Butkevičius 

Jis siūlė prisiminti 2010 m. balandžio 30 d. vykusį tuometinio premjero A. Kubiliaus 

susitikimą su kolega Baltarusijos premjeru, kur „mūsų premjeras nuolankiai palinkčiojo, kad nors 

Baltarusijos parinkta vieta atominei elektrinei netinkama Lietuvai, bet pasiūlė viską išspręsti 

draugiškai“. 

Alfa.lt primena, kad po susitikimo su Baltarusijos premjeru A. Kubilius žurnalistams 

komentavo: „Mes išsakėme tam tikrus savo nuogąstavimus ir pastabas dėl pasirinktos vietos. Bet 

manau, kad šias problemas galime spręsti plėtodami bendradarbiavimą, o ne tik ginčydamiesi labai 

http://www.alfa.lt/
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karštai ir emocingai, kaip kartais susidaro vaizdas.“ „Kaip pasakė, taip ir padarė – tęsė gražų 

bendradarbiavimą. Jau visai netrukus, tų pačių metų birželio 28 d., A. Kubilius susitikimuose su 

Baltarusijos prezidentu ir premjeru pasiūlė Lietuvos atominės energetikos specialistų pagalbą 

statant Astravo AE, – teigė A. Butkevičius. – Akivaizdu, kad jau 2010 m. liepos mėn. Astravo 

aikštelėje buvo prasidėję realūs darbai, ką pripažino ir pats dviračiu ten numynęs A. Kubilius. Bet 

kam aišku, kad prasidėjusį tokio masto projektą sustabdyti buvo įmanoma tik pačioje pradžioje, kol 

dar pernelyg daug į jį neinvestuota. Bet kam stabdyti, jei, anot A. Kubiliaus, jo nebus?“ 

Jeigu tuomet Lietuva būtų užėmusi ryžtingą poziciją ir nebūtų užsimerkusi prieš realybę ir 

būtų ėmusis realių veiksmų, A. Butkevičiaus nuomone, šiandien turėtume kitą situaciją. „Reikėjo 

savo kritiškumą ir principingumą tada parodyti. O dabar patys muša, patys rėkia“, – stebėjosi A. 

Butkevičius.  

Jis priminė, kad Astravo AE statybos sutartį su Rusijos korporacija „Rosatom“ Baltarusija 

pasirašė konservatorių valdymo metu (2011 m.), kaip ir sutartį dėl 10 mlrd. JAV dolerių Rusijos 

valstybės paskolos šiam projektui (2012 m. birželį). „Būtent tai buvo lemiamas lūžis, po kurio 

baltarusiams atsitraukti, net jei ir patys būtų labai panorėję, tapo neįmanoma“, – teigė A. 

Butkevičius.  

„Projektų, susijusių su Astravo elektros importu, nebuvo ir negalėjo būti“  

Ar Vyriausybė, A. Butkevičiui esant premjeru, planavo ir rengėsi pirkti Astravo AE 

pagamintą elektrą ir iš to užsidirbti? 

„Dėl infrastruktūrinių projektų, kurie neva buvo reikalingi Astravo elektros importui – tai 

visiški kliedesiai, nėra net ką komentuoti“, – tvirtino A. Butkevičius.  

Jo teigimu, Ignalinos ir Utenos pastočių rekonstrukcija pradėta vykdyti 2018 m. ir, 

priešingai nei teigia Sekmokas, projektas kaip tik yra susijęs su sinchronizacija su žemyninės 

Europos tinklais ir priklausomybės nuo Rytų sumažinimu. Rekonstruojant jau yra atjungta viena 

linija su Baltarusija. „(A. Sekmoko – red.) pasvarstymai apie 100 MW rezervą labai nerišlūs, sunku 

net suvokti, ką buvęs energetikos ministras turi galvoje. 100 MW avarinį galios rezervą Lietuva 

garantuoja visoms BRELL šalims – ne tik Baltarusijai, bet ir Latvijai, Estijai, Rusijai. Atitinkamai ir 

šios šalys tokį pat rezervą suteiktų Lietuvai, jei to prireiktų. Tai įprasta technologinė tokio 

energetinio žiedo veikimo sąlyga. Kadangi Astravas bus paleistas anksčiau, nei spėsime 

sinchronizuotis su Europa, Lietuva jau paskelbė, kad išeina iš šio susitarimo dėl rezervinės pagalbos 

ir šiuo metu derina galimybes avarijos atveju apsirūpinti energija su Lenkijos ir Švedijos pagalba“, 

– dėstė A. Butkevičius.  

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad elektros perdavimo linijos Visaginas–Kruonis idėja kilo dar 

konservatorių valdymo metu, kaip ir Visagino atominės elektrinės projektas, su kuriuo ji buvo 

susijusi. „Dar kartą pabrėšiu – jokių infrastruktūrinių projektų, susijusių su Astravo elektros 

importu, man vadovaujant Vyriausybei, nebuvo ir negalėjo būti“, – tvirtino A. Butkevičius.  

Apkaltino suokalbiu su „Rosatom“ vadovais 

Rugsėjo 17 d. transliuotoje LRT radijo laidoje „Svarbus pokalbis“ A. Sekmokas pareiškė, 

esą „labai tikėtina“, kad 2013 m. susitikęs su „Rosatom“ vadovais A. Butkevičius derino Ignalinos 

ir Utenos pastočių rekonstrukciją ar galimų kelių iš Baltarusijos ar Kaliningrado atominių srautus.  

Alfa.lt primena, kad 2013 m. vasario 22 d. viešėdamas Ignalinos AE susipažino su atominės 

jėgainės eksploatacijos nutraukimo projektais bei iškilusiomis problemomis. Atominės jėgainės 

eksploatacijos nutraukimo proceso eigą tuo metu stabdė nesutarimai su darbų rangovu 

„GNS/Nukem“, o projektų įgyvendinimas gerokai atsiliko nuo terminų. Dėl iškilusių problemų 

2012 m. gruodį Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas kartu su šalimis donorėmis nusprendė 

stabdyti didžiausio IAE uždarymo projekto finansavimą. 

Vizito jėgainės branduolinių objektų aikštelėse A. Butkevičius susitiko su „Nukem“ akcijas 

valdančios korporacijos „Rosatom“ atstovais. Apie šį susitikimą buvo skelbiama viešai.  

A. Sekmokas minėtoje laidoje neigė, kad „Nukem“ turėjo kažkokių problemų, ir leido 

suprasti, kad susitikimas su „Rosatom“ vyko visai kitais, galbūt slaptais, tikslais. „Tuo metu jokių 

problemų dėl Ignalinos uždarymo „Nukem“ neturėjo. Kaip neturi ir dabar. „Nukem“ yra pagrindinis 

dalyvis visų Ignalinos AE uždarymo projektų. O Astravo elektrinės projektas buvo kaip tik 
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pradėtas, ir buvo neabejotinai svarbu užtikrinti, kad Astravo elektra tekėtų į Europos Sąjungos šalis, 

visų pirma, į Lietuvą, būtų išnaudojama Lietuvos elektros perdavimo infrastruktūra ir už tai 

pajamos tekėtų į Astravo atominę, grąžinti paskolas. Iš vienos pusės finansiškai užtikrinti Astravo 

egzistavimą, iš kitos pusės, įgyvendinti geopolitinį projektą“, – radijuje dėstė A. Sekmokas.  

Į klausimą, ar „Rosatom“ šio susitikimo metu užsitikrino, kad Lietuva rekonstruos Ignalinos 

ir Utenos pastotes, ir tai buvo žalia šviesa, kad Lietuva neprieštaraus, kad būtų statoma Astravo AE, 

A. Sekmokas nedvejodamas atsakė: „Manau, kad tai ir buvo lūžio taškas, kuris rodė, kad Lietuva 

visgi yra pasirengusi įsileisti Astravo elektrą, mokėti už ją. Galimai uždirbti, kaip sakė R. Masiulis. 

Ir tai buvo garantija Astravo projekto įgyvendinimo ir jo ekonominio gyvybingumo garantija.“  

Buvusius Lietuvos politikų galbūt slaptus susitarimus su „Rosatom“ A. Sekmokas palygino 

su Molotovo–Ribentropo paktu. „Turime suprasti labai aiškiai, kad Astravo AE yra dešimties 

milijardų projektas. Ne tik energetinis, bet ir geopolitinis projektas, skirtas išlaikyti Baltijos šalis 

Rusijos energetinėje sistemoje, neleisti joms sinchronizuotis. Tai 10 milijardų geopolitinės svarbos 

projektui dedamos didžiulės palaikymo, lobizmo, galimai papirkimo, įtakų pastangos, kad toks 

projektas būtų įgyvendintas“, – dėstė A. Sekmokas.  

„Vyriausybė turėjo į Vakarus orientuotą energetikos strategiją“ 

„Iš pono Sekmoko pasisakymų matyti, kad ponas Sekmokas geriausiai žino, kur ir su kuo aš 

kaip premjeras susitikau, apie ką kalbėjau ir ką dariau, nors jo paties ten nebuvo. Mūsų Vyriausybė 

turėjo aiškią, į Vakarus orientuotą energetinę strategiją, tvirtą poziciją, todėl pasiūlymai iš Rytų 

pusės dėl bendradarbiavimo mūsų nedomino. Priešingai. Aš viešai ne kartą pareiškiau, kad Lietuva 

nesiruošia pirkti elektros iš Astravo AE. Tai galima lengvai patikrinti žiniasklaidos pranešimuose“, 

– tvirtino A. Butkevičius.  

Jis priminė, kad, 2015 m. lapkritį gavusi Baltarusijos energetikos ministerijos oficialų 

prašymą sudaryti galimybę ateityje naudotis Kruonio HAE kaip Astravo AE rezervu, Vyriausybė 

aiškiai atsakė, kad tokios galimybės nėra. „Mes raginome ir kaimynines valstybes nepirkti elektros 

iš Baltarusijoje ir Rusijos Kaliningrado srityje statomų AE. 2016 m. energetikos ministras R. 

Masiulis tuo tikslu kreipėsi į Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos ministrus. Dar mūsų 

Vyriausybės užsakymu buvo pradėtos nagrinėti techninės galimybės riboti elektros tiekimą iš 

Baltarusijos“, – tikino A. Butkevičius.  

Planų dėl Astravo elektros įsigijimo turėjo konservatorių Vyriausybė  

Buvęs premjeras teigia, kad konservatorių Vyriausybė „aiškiai turėjo planų dėl Astravo 

elektros įsigijimo“, ir tai esą rodo faktai.  

2009 m. birželio 18 d. A. Sekmoko vadovaujamos ministerijos rašte, adresuotame 

Vyriausybės kanceliarijai, nurodoma, kad Baltarusija yra išreiškusi savo suinteresuotumą 

eksportuoti elektros energiją į Lietuvą nuo 2010 m. ir ateityje, todėl siūloma „paspartinti darbą, 

organizuojant prekybą elektra tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos“, o tuo tikslu „Lietuvos ir 

Baltarusijos ūkio subjektams konsultuotis, teikiant sistemines paslaugas, taip pat ir suteikiant galios 

rezervą bei panaudojant šalių elektrinių reguliacines galimybes“.  

Galiausiai konstatuojama, kad „Lietuva ir Baltarusija planuoja statyti atomines elektrines, 

todėl interesas tokiam bendradarbiavimui yra abipusis“.  

Pasak A. Butkevičiaus, dėl elektros energijos importo iš Baltarusijos buvo nuosekliai 

dirbama ir vėliau, pavyzdžiui, tariamasi 2010 m. birželio 28 d. A. Kubiliaus susitikime su 

Baltarusijos prezidentu. 

Kodėl pinigai už Ignalinos AE uždarymą papildė rusišką kapitalą?  

„Paneigsiu dar vieną pono Sekmoko išsakytą melą, neva jokių problemų dėl Ignalinos 

atominės elektrinės (AE) uždarymo nebuvo. Buvo. Ir kas gi jas sukėlė?” – intriguojantį klausimą 

uždavė A. Butkevičius.  

Jis priminė, kad Vokietijos „Nukem“ kompanija konkursą laimėjo 2005 m. Vyriausybei 

pradėjus vadovauti A. Kubiliui, 2009 m. Ignalinos AE uždarymo darbai buvo sustabdyti. Iš pradžių 

prasidėjo derybos tarp Energetikos ministerijos ir „Nukem“. Po to nuo 2010 m. pavasario iki 2011 

m. vidurio derybos su „Nukem“ visiškai nutrūko.  
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Pasak A. Butkevičiaus, Europos Komisija tuomet nusprendė pati įsikišti į derybas kartu su 

Energetikos ministerijos atstovais, nes Lietuva jau buvo įspėta, kad finansavimas, skirtas Igalinos 

AE uždaryti, gali būti visiškai nutrauktas. „Tokių perspėjimų buvo ir iš Europos Komisijos, ir iš 

Donorų asamblėjos, ir iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB). Į Lietuvą tuomet buvo 

atvykęs vienas ERPB departamento vadovų. Būdamas opozicijoje kartu su kai kuriais kitais Seimo 

nariais dalyvavau susitikime, kur teko išgirsti labai griežtą jo perspėjimą Lietuvai: arba jūs sugebate 

išspręsti problemas, arba finansavimas bus nutrauktas. Vėliau ir man – tuomet ėjusiam ministro 

pirmininko pareigas – dvišaliame susitikime su Vokietijos kanclere Angela Merkel 2013 m. 

pavasarį buvo aiškiai pabrėžta: gal galite pagaliau išspręsti „Nukem“ problemą dėl IAE uždarymo, 

nes gali kilti problemų dėl 2014–2020 m. finansinei perspektyvai skiriamų lėšų“, – pasakojo A. 

Butkevičius.  

Pasak jo, sutartis buvo atnaujinta tik 2013 m., kai jau dirbo socialdemokratų Vyriausybė, o 

visi konservatorių Vyriausybės „užstrigdymai“ valstybei papildomai kainavo 73 mln. eurų. Per tą 

uždelstą laiką vokiečių kompaniją „Nukem“ nupirko Rusijos kompanija „Rosatom“, ir pinigai už 

Ignalinos AE uždarymą, taip pat ir už delsimą sumokėti, papildė jau rusišką kapitalą. „Taigi, gal jau 

metas baigti kalbėti prielaidomis. Kalbėkime faktais, o jie šioje istorijoje visiškai aiškūs. Žmonės – 

ne kvailiai, atskirs, kur yra tiesa, o kur kliedesiai dėl siekio bet kokia kaina išsiskalbti savo 

mundurą“, – apibendrino A. Butkevičius.  

Priminė R. Masiulio norą uždirbti iš baltarusiškos elektros 

Energetikos ekspertas A. Sekmokas savo ruožtu tvirtino, kad Astravo AE projekto 

įgyvendinimui lemtingi buvo maždaug 2013–2016 m., kai dirbo A. Butkevičiaus Vyriausybė. 

„Lūžio taškas, ko gero, įvyko anksčiau, bet pokyčio požymis pasirodė tada, kai pradėti vykdyti 

Ignalinos ir Utenos pastočių rekonstrukcijos projektai“, – LRT radijo laidoje sakė A. Sekmokas.  

Konservatorių Vyriausybėje energetikos ministru 2009–2012 m. dirbęs A. Sekmokas 

svarstė, kad šie projektai buvo skirti užtikrinti patikimus elektros srautus iš Astravo AE į Lietuvą. 

„Matyt, buvo kažkokie tuometinės Vyriausybės susitarimai ar planai, ką patvirtino 2015 m. 

gruodžio mėnesio pokalbis tarp tuometinio laikinai einančio pareigas ministro R. Masiulio ir Seimo 

nario Dainiaus Kreivio, kai R. Masiulis pasakė, kad ar būtų blogai, jeigu iš Astravo elektros 

perdavimo ar iš Astravo elektros būtų galima uždirbti“, – sakė A. Sekmokas.  

 Rokas Masiulis 

R. Masiulis atsisakė Alfa.lt bet ką komentuoti, teisindamasis, kad yra privatus asmuo ir turi 

teisę nekalbėti su žiniasklaida. Į pastabą, kad norėtume komentaro apie jo veiklą einant energetikos 

ministro pareigas, R. Masiulis atsakė, kad vis tiek nekalbės. „Ne, nenoriu, esu privatus asmuos, 

turiu tokią teisę“, – tarė jis ir nutraukė telefono pokalbį. 

Seimo narys D. Kreivys Alfa.lt tvirtino, kad tokio „asmeninio pokalbio“ iš viso nebuvo. „Ne, 

nebuvo tokio pokalbio“, – telefonu sakė Seimo narys. D. Kreivys pripažino, kad su R. Masiuliu yra 

dalyvavęs vienoje radijo laidoje. „Bet ji buvo toli gražu ne tokio turinio. Čia labai plačios (A. 

Sekmoko – red.) interpretacijos“, – teigė jis.  

Interviu su „Litgrid“ generaliniu direktoriumi Daiviu Virbicku portale Alfa.lt skaitykite 

pirmadienį.  

 

 



 

115 

 

IS-865/590-IV-7 priedas 

 

EUROPOJE IR LIETUVOJE PASITEISINĘS ENERGIJOS TAUPYMO MODELIS – ANT 

TEISĖJŲ STALO 

2020-09-21 Arvydas Jockus | Alfa.lt 

 

 Centralizuotas šildymas  

 

Lietuvos apeliacinis teismas spalio mėnesį skelbs nutartį, kuria gali sukurti precedentą 

žlugdyti šiuo metu pagal ESCO modelį įgyvendinamus energijos taupymo, tiekimo bei 

visuomeninių pastatų rekonstrukcijos projektus bei atgrasyti investuotojus ateityje dalyvauti 

tokiuose ES teigiamai vertinamuose ir Lietuvoje pasiteisinusiuose projektuose.  

Efektyvus energijos naudojimas yra viena iš prioritetinių ES ir Lietuvos energetikos 

strateginių tikslų, todėl šalies valdžia itin skatina įgyvendinti energiją tausojančius projektus 

viešuosiuose pastatuose. 

Vienas iš būdų tokius projektus įgyvendinti yra Europoje pasiteisinęs ir Lietuvoje plačiai 

diegiamas energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT), geriau žinomas kaip ESCO (angl. Energy 

Service Company) modelis, kai ESCO paslaugos teikėjas – privati bendrovė – investuoja į 

materialines bei organizacines priemones, padedančias gerinti užsakovo pastato energinį 

efektyvumą. 

Pastato valdytojas moka tik už energetinę paslaugą, todėl jam nereikia rūpintis nei projekto 

finansavimu, nei įgyvendinimu. Kadangi investuotojo pelno marža priklauso nuo energijos 

sutaupymo, ESCO modelis skatina pasiekti kuo didesnį energijos sutaupymo efektą. 

Pagal šį modelį dirbantis verslas taip pat yra skatinamas dirbti sąžiningai ir kokybiškai, mat 

paslaugų teikėjas paprastai atsako ne tik už įdiegtų taupymo priemonių kokybę, kurios turėtų 

pagerinti pastato energetinę būklę, bet ir už garantuojamą energijos kiekį, kurio įsipareigojo 

neviršyti užsakovui. 

Išlaikyti aukštą darbų kokybę bei užtikrinti tinkamą statinio eksploataciją pagal ESCO 

modelį dirbantis paslaugų tiekėjas yra suinteresuotas net ir po statybos darbų garantinių terminų 

pabaigos, nes prisiima energijos vartojimo riziką. 

Todėl pagrįstai manoma, kad pastato energijos taupymo projektų vykdymas ir paslaugų 

įsigijimas pagal ESCO modelį yra pranašesnis už tradicinį, kai ilgalaikiai ir realūs energijos 

sutaupymai nėra garantuojami. 

Be to, ESCO yra suinteresuotas disciplinuoti pastatuose dirbančių asmenų elgesį, kadangi 

nuo to priklauso, ar pavyks pasiekti įsipareigotą energijos suvartojimo dydį. 

Rinktis Europoje pasiteisinusį ESCO modelį energijos efektyvumo projektams viešąsias 

įstaigas iki šiol skatino ir šalies valdžia. 

Tačiau viešųjų įstaigų skelbtus konkursus laimėjusios ir energijos taupymo bei valdymo 

projektus įgyvendinusios verslo įmonės atsidūrė prokurorų akiratyje. O po to – ir teismuose. 

Modelį nurodė taikyti buvęs energetikos ministras 

Siekdama vykdyti ES duotus įsipareigojimus iki 2020 m. pasiekti minimalius viešųjų pastatų 

energinio naudingumo reikalavimus Vyriausybė 2014 m. patvirtino Viešųjų pastatų energinio 

efektyvumo didinimo programą, kuria buvo įtvirtintas ir energijos taupymo paslaugų teikėjo 
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(ETPT) taikymas renovuojant viešuosius pastatus ar vykdant juose energijos efektyvaus vartojimo 

projektus. 

Programai finansuoti 2015 m. pradžioje buvo įsteigtas Energetinio efektyvumo fondas 

(ENEF), o valdžios įstaigoms, siekiančioms pasinaudoti šio fondo lėšomis, taikyti ETPT 

rekomendavo tuometis energetikos ministras Rokas Masiulis. 

2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu R. Masiulis patvirtino Teikėjo atrankos energijos taupymo 

paslaugų teikimui viešosios paskirties pastate skelbiamų derybų būdu sąlygas ir rekomendavo 

būtent jomis vadovautis įgyvendinant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių 

šildomų arba vėsinamų administracinės, kultūros, mokslo, sporto, gydymo, specialiosios ir 

gyvenamosios (vaikų namai, prieglaudos, globos namai) paskirties pastatų energinio efektyvumo 

didinimo projektus. 

Ministro R. Masiulio įsakymu patvirtintuose dokumentuose įtvirtinta vadinamųjų 

dienolaipsnių metodika. Jos esmė ta, kad už tinkamai per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas 

energijos taupymo paslaugas mokamas fiksuotas mėnesinis atlyginimas. 

Pagal šią metodiką į energijos taupymo paslaugų sudėtį įeina investicijų dalis, monitoringo 

paslaugos vykdymas ir sutaupymo užtikrinimas. 

Ar įsipareigojimas pasiektas, vertinama kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu, tai yra po 12 

energijos paslaugų teikimo mėnesių pagal dienolaipsnių metodiką. 

Jeigu įsipareigotas energijos kiekis, palyginti su baziniu skaičiuojamuoju dydžiu, pateiktu 

sutartyje, ataskaitiniu laikotarpiu viršytas, taikoma išskaita iš mokėtino atlyginimo. 

Jeigu valdžios įstaiga, kurioje privatus investuotojas vykdė energijos taupymo projektą, po 

darbų pabaigos sutaupo daugiau, negu numatyta sutartyje, skirtumas lieka investuotojui. 

Tarkime, iki projekto įgyvendinimo pradžios viešoji įstaiga už šildymą mokėjo 100 eurų per 

mėnesį. Energijos taupymo paslaugų teikėjo konkurso sąlygose ji nurodo, kad įgyvendinus projektą 

turėtų už paslaugą mokėti ne daugiau kaip 80 eurų per mėnesį. 

Jeigu užbaigus ESCO projektą užsakovas per mėnesį už šildymą moka ne 80, o 70 eurų, 10 

eurų tenka investuotojui. Jei užsakovas už šildymą sumoka 90 eurų, 10 eurų perviršį apmoka 

energijos taupymo paslaugų teikėjas. 

Tokiu būdu privatus verslas yra skatinamas diegti pažangiausias energijos valdymo 

technologijas bei prižiūrėti, kad darbai būtų atlikti itin preciziškai ir kokybiškai. 

Energijos efektyvaus vartojimo projektuose taikant ESCO modelį laimi ir viešasis sektorius, 

ir verslas.  

Nemoralu gauti mažesnes sąskaitas už šildymą?  

Tačiau pagal ES puikiai užsirekomendavusį ir ministro R. Masiulio vėliau viešiesiems 

projektams rekomenduotą modelį energijos taupymo projektus Vilniuje įgyvendinusi koncernui 

„Icor“ priklausanti bendrovė „City service“ atsidūrė prokurorų akiratyje ir jau kelerius metus mina 

teismų slenksčius. 

Prokurorams užkliuvo pagal ESCO modelį 2002 m. birželį ir 2010 m. lapkritį „City service“ 

su Vilniaus savivaldybe pasirašytos sutartys. 

Remiantis jomis, „City service“ privalėjo prižiūrėti sostinės mokyklų ir darželių šilumos ūkį. 

Sutartyje verslininkai taip pat įsipareigojo garantuoti konkurso būdu sutartą energijos išteklių kiekį 

bei užtikrinti higieninius normatyvus.  

Visą sutarties laikotarpį ir daugiau kaip ketverius metus jam pasibaigus Vilniaus miesto 

savivaldybė „City service“ jokių priekaištų nei dėl sutarties vykdymo, nei darbų kokybės, nei dėl 

higienos normų laikymosi nereiškė. Priešingai – suskaičiuota, kad dėl inovatyvių įmonės sprendimų 

pavyko sutaupyti apie 20 mln. eurų. 

Situacija iš esmės pasikeitė, kai apie „Icor“ koncerną, kuris valdė bendrovę „City service“, 

vis dažniau pradėjo neigiamai pasisakyti tuometė šalies vadovė prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Antai 2014 m. skaitydama metinį pranešimą Seime, ji pareiškė, kad „Icor“ yra plėšikaujantis 

grobuonis ir apiplėšinėja žmones ne mažiau negu „Gazprom“. 

Po tokių viešų pareiškimų specialiosios tarnybos pradėjo uolius patikrinimus ir ikiteisminius 

tyrimus, ypatingą dėmesį skirdamos Vilniaus miesto savivaldybės sutartims su „City service“. 
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Tyrimų metu nerasta jokių pažeidimų, o Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad minėtos 

sutartys yra teisėtos. 2017 m. Generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą. 

Tačiau tais pačiais metais, jau suėjus senaties terminui tariamai žalai išieškoti, viešojo 

intereso gynimo pretekstu Generalinė prokuratūra kartu su Vilniaus savivaldybe pateikė bendrovei 

20 mln. eurų ieškinį. 

Vienas pagrindinių ieškinio argumentų buvo tas, kad „City service“ privalėjo nesilaikyti 

sutarties sąlygų ir prašyti, kad savivaldybė apmokėtų tik dalį patirtų išlaidų. 

„Prokurorų ir savivaldybės įsivaizdavimu, mokėti verslui pagal pasirašytą sutartį yra 

nemoralu. Tai ne juokai. Būtent nemoralu, – Alfa.lt pasakojo vienas su byla susipažinusių 

teisininkų. – Nemoralu yra gauti iš tuometės „Vilniaus energijos“ mažesnes nei vidutines sektoriuje 

sąskaitas už šildymą. Todėl reikia viską perskaičiuoti.“  

Teisininkas situaciją prokurorų ir savivaldybės iškeltoje byloje „City service“ lygino su 

individualaus namo statybomis: „Įsivaizduokite, kad statybininkai už sutartyje nustatytą kainą 

pastato namą, įrengia šildymą, elektros instaliaciją, padaro apdailą, o namo šeimininkas, gavęs 

sąskaitą, pareiškia: palaukite, medžiagos kainavo daug mažiau, negu aš turėčiau jums mokėti pagal 

sutartį. Aš mokėsiu tik už medžiagas.“  

Pasak teisninko, savivaldybė šiuo atveju iš esmės taip pat reikalauja nesilaikyti sutarties, 

kurią pati pasirašė. „Kadangi projekto vykdytojas laikėsi sutarties, jis padarė žalą“, – prokurorų ir 

savivaldybės logika stebėjosi teisininkas. 

Pašnekovo nuomone, „dar linksmesnis momentas“ šioje byloje tas, kad senatis skaičiuojama 

ne nuo konkretaus įvykio, o nuo „žalos suvokimo momento“. Tai yra ne nuo fakto datos, o nuo 

supratimo laiko, tai yra nuo tada, kada savivaldybė ir prokurorai „suvokė, kad yra padaryta žala“. 

„Jeigu tu 17 metų nesuvokei, tai ir nėra senaties. Nes, keičiantis penkioms miesto 

valdžioms, nebuvo nei supratimo apie žalą, nei nesusiskundimų – nieko. Senatis skaičiuojama nuo 

tada, kada kažkuri savivaldybės valdžia suvokė“, – juokėsi teisininkas. 

Prokurorų ir savivaldybės logikai suvokti jis pateikė tokį pavyzdį: „Tarkime, jūs 

išsikviečiate ir įsėdate į pavėžėjimo paslaugą teikiantį „Bolt“ ar „Uber“ automobilį. Vairuotojas 

jums pasako, kad kelionė kainuos 5 eurus, ir paklausia, ar tinka. Sutikus su nurodyta suma, jus 

nuveža į nurodytą vietą, jūs sumokate 5 eurus ir gaunate čekį. Po trejų metų jūs staiga prisimenate 

tą kelionę, susirandate čekį, patikrinate, kad benzinas už kelionę tada kainavo 1 eurą. Galvojate: 

pala pala, kaip tai 5 eurai? Kodėl iš manęs reikalavo 5 eurų, kai benzinas kainavo 1 eurą? Nieko 

nesuprantu, prašom grąžinti 4 eurus. Nesvarbu, kad susitarėte, kad suderėjote, kad sumokėjote, gal 

net davėte rašytinį sutikimą.“ 

Tai, kad prokurorų reikalavimai „City service“ iškeltoje byloje nepagrįsti, iš pradžių leido 

suprasti ir bylą pradėjusi nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė. 

Vėliau ji buvo perkelta į aukšesnės instancijos teismą, o bylą perėmusi iš žemesnės 

instancijos teismo atėjusi teisėja Renata Volodko, prieš tai daugiausia teisėjavusi skyrybų bylose ir 

dvejus metus praleidusi vaiko priežiūros atostogose, priėmė Generalinei prokuratūrai ir Vilniaus 

miesto savivaldybei palankų sprendimą – įpareigojo bendrovę sumokėti 10 mln. eurų. 

Šiuo metu šią teismo nutartį nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas. 

Sprendimas šioje byloje jau turėjo būti skelbiamas birželio 28 d. Tačiau netikėtai kolegija 

pareiškė atnaujinanti bylą kitu pagrindu – ne dėl padarytos žalos Vilniaus mieso savivaldybei 

atlyginimo, o dėl galimo „City service“ nepagrįsto praturtėjimo. 

„Galbūt kolegija suprato, kad priteisti esą padarytą žalą, kaip nusprendė Vilniaus apygardos 

teismas, būtų akivaizdus teisės pažeidimas. Mat žala priteisiama tik tuomet, kai šalis pažeidžia 

įstatymus. Kadangi „City service“ nieko nepažeidė – buvo sugalvotas būdas, kaip kitais metodais iš 

bendrovės atimti pinigus“, – mano su šia byla susipažinęs teisininkas. 

Ateičiai svarbus Apeliacinio teismo sprendimas 

Šiuo metu ESCO projektus pagal su verslu sudarytas energijos vartojimo efektyvumo 

paslaugų teikimo sutartis įgyvendina Šiaulių, Panevėžio ir Kauno apskričių vyriausieji policijos 

komisariatai, Kelmės profesinio rengimo centras, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Valstybinio 

socialino draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius ir kitos įstaigos. 
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Jeigu Apeliacinis teismas patenkintų ieškinį, būtų sukurtas precedentas šioms institucijoms 

nutraukti pasirašytas sutartis, o pagal ESCO modelį projektus anksčiau įgyvendinusioms įstaigoms 

kreiptis į teismą ir reikalauti lėšų, kurios atiteko šių institucijų skelbtų konkursų laimėtojams, 

įvykdžiusiems pažangius energijos vartojimo efektyvumo projektus nepripažįstant jokių, išskyrus 

šiluminę energiją, patirtų kaštų.  

Valdžios įstaigų partneriai – privataus verslo bendrovės – galėtų būti verčiami susimokėti už 

tai, kad vykdė sutartinius įsipareigojimus.  

Kuri verslo įmonė po tokių akibrokštų sutiks dalyvauti bendruose su valstybe ar savivaldybe 

projektuose? 
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IS-865/590-IV-8 priedas 

 

SGD AFEROS NEGANA, STATYSIME VĖJO JĖGAINIŲ PARKĄ 

2020 rugsėjo mėn. 24 d. www.respublika.lt, 

 

Vyriausybė pasišovė Baltijos jūroje pastatyti vėjo elektrinių parką. Tai, preliminariais 

paskaičiavimais, kainuotų apie milijardą eurų. Bepigu politikams regzti tokius planus, nes jiems 

nereikės rūpintis, iš kur paimti pinigų - parkas būtų statomas pakėlus elektros tarifą, t.y. iš vartotojų 

kišenių. Ekspertai įspėja, kad tokia investicija niekada neatsipirks, o kiti politikai tiesiai šviesiai 

rėžia, kad taip bus išplauti pinigai, o plano iniciatoriai gaus milžiniškus „atkatus". 

Planas - branginti elektrą 

Pagal Energetikos ministerijos planus, vėjo jėgainių parką turėtų statyti Lietuvos elektros 

perdavimo sistemos operatorius „Litgrid" - viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) 

lėšomis, kurias moka tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, besinaudojantys elektra. Lėšų būtų 

pririnkta pakėlus elektros tarifą maždaug 0,22 cento už kilovatvalandę. Planuojama tarifą didinti dar 

iki to, kai jėgainių parkas ims veikti - panašiai kaip buvo su SGD terminalu: vartotojai mokėjo už jo 

statybą, kai dar nebuvo gavę jokios naudos. Tai yra, mokėjo už nieką. Pasak Energetikos 

ministerijos, vienas iš statybų finansavimo šaltinių galėtų būti ir Lietuvos ateities ekonomikos DNR 

planas. 

Vyriausybė dar birželį nutarė apie 40 km nuo kranto Baltijos jūroje iki 2030 m. pastatyti 

parką, kuris pagamintų apie 2,5-3 TWh per metus. Tai yra maždaug ketvirtadalis šiuo metu mūsų 

šalyje suvartojamo elektros kiekio. Visas projektas kainuotų apie milijardą eurų. 

Tiesa, vakar energetikos viceministras Rytis Kėvelaitis Seime jau kalbėjo, kad ta 1 mlrd. 

eurų vertės investicija galėtų būti privati, tačiau tinkamą infrastruktūrą nutiesti turėtų elektros 

perdavimo sistemos operatorius „Litgrid", finansuojant ją iš europinės paramos. „Jei jos nebūtų, 

galima finansuoti ir iš VIAP lėšų", - ramiai kalbėjo R.Kėvelaitis. 

Niekada neatsipirks 

Energetikos ekspertas prof. Vidmantas Jankauskas, „Vakaro žinių" paklaustas, ar vėjo 

jėgainių gaminama elektra yra žymiai pigesnė ir per kiek laiko investicijos atsipirktų, „nugesino": 

neatsipirktų niekada. 

 prof. Vidmantas Jankauskas 

„Apie atsipirkimą sunku net kalbėti, nes vėjo elektra jūroje yra gerokai brangesnė už bet 

kokią kitą - už saulės gaminamą, už vėjo gaminamą ant kranto ir t.t. Tai - pats brangiausias dalykas, 

nes milžiniškus pinigus kainuos įrengti, paskui prijungti prie sausumos tinklų. Pagalvokite, ką tai 

reiškia. Vėjo elektrinės juk neplaukioja jūroje. Jas reikia jūroje ant tvirto pagrindo statyti, su krantu 

sujungti kabeliu, einančiu jūros dugnu, ir t.t.", - vardino profesorius. 

Pasak energetiko, ekspertai diskutuoja, kad jūroje esančios jėgainės galbūt galėtų ne tiesiai į 

krantą tiekti elektrą, o gaminti vandenilį. „Tačiau iš karto galiu pasakyti, kad tai - itin brangi idėja. 

Kam Lietuva iš viso tai planuoja? Visa ES turi didžiulių planų - kad būtų panaudojama didesnė 

dalis atsinaujinančių išteklių. Ant žemės esančios geriausios vietos vėjui daugelyje šalių jau 

išnaudotos, todėl ketinama panaudoti jūrą", - paaiškino V. Jankauskas. 

Mokėsime už nieką 

Profesorius ragina politikus nedaryti klaidos ir papildomai neapmokestinti vartotojų, kol 

jūros jėgainių parkas nepradės veikti, kaip kad buvo su suskystintų gamtinių dujų terminalu. 

https://www.respublika.lt/#nuotraukos
http://www.respublika.lt/
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„Vyriausybė dėl terminalo vėliau buvo atšaukusi savo sprendimą, nes mokėti už tai, ko dar nėra... 

Nelabai gražiai skamba. Panašiai buvo finansuojama ir „LitPollink" - kažkur po 20 mln. eurų per 

metus vartotojai sumokėdavo, o kabelio dar net nebuvo. Pas mus jau priprato iš anksto imti pinigus, 

nors jei kas apskųstų teismams, tikrai bylą laimėtų", - įsitikinęs V.Jankauskas. 

Kaip su terminalu 

Ekspertas sako, kad, jei būtų sprendimus priiminėjantis politikas, paragintų kolegas 

neskubėti su tokiais gigantiškais projektais. „Visų pirma mes dar viso vėjo nesame išnaudoję 

sausumoje - nesame apsikaišę elektrinėmis, kaip kokia Vokietija. O tai - žymiai pigiau. 

Prisiminkime, kad privačios įmonės buvo sugalvojusios pačios jūrą išnaudoti vėjo jėgainėms. 

Tačiau Vyriausybė sugalvojo viską paimti į savo rankas ir net įvairius tyrimus užkrauti ant vartotojų 

pečių, nors viską pasiryžę atlikti buvo privatininkai. Panašiai buvo su dujų terminalu. Pas mus yra 

per didelis valstybės kišimasis. Terminalą juk norėjo pasistatyti Bronislovas Lubys, nes tik 

„Achemai" jis iš principo tebuvo reikalingas. Neleido. Tada valstybė turėjo kišti šimtus milijonų 

eurų ir tebekiša", - reziumavo prof. V. Jankauskas. 

Nepakeliama našta 

Mišrios Seimo narių grupės atstovas Artūras Skardžius sako, kad tokiam grandioziniam 

energetiniam projektui dabar ne laikas visų pirma todėl, kad mes privalome sukaupti apie 2,5 mlrd. 

eurų, kurių reikės giluminiam atliekynui. Jame privalės būti palaidotas Ignalinos AE esantis 

panaudotas branduolinis kuras, todėl dar vienas milijardinės vertės projektas būtų per didelė našta. 

Mūsų politikai nuolat viešai deklaruoja, kad Ignalinos uždarymui išleisime apie 3,316 mlrd. 

eurų, iš kurių maždaug pusę duos ES bei kiti donorai, ir 2038-aisiais pagaliau maratonas baigsis. 

Tačiau tai toli gražu ne visiška tiesa. Ir po 2038-ųjų tam leisime pinigus, nes dar reikės ir giluminio 

atliekyno radioaktyvioms atliekoms. Jis kainuos apie 2,5 mlrd. eurų, o šiuos pinigus turėsime 

sukrapštyti patys. 

 Artūras Skardžius 

„Tačiau tiems valstybiniams strategams tai visai nerūpi. Jų tikslas - sužaisti Trojos arklį, 

kaip kad buvo sužaista su „Fortum" atėjimu. Atliekų deginimo įmonė atvesta į Lietuvą, 

Vyriausybės nutarimu paskelbiant, kad tai yra valstybinės reikšmės projektai. Lyg pati Lietuva 

negalėtų pasistatyti gamyklų. Tačiau ne, geriau įsipareigoti 20 metų mokėti pinigus ir leisti 

pumpuoti juos į Suomiją. Noriu priminti, kad jūrinių vėjo jėgainių parkas jau seniai turėjo atsirasti 

pagal Seimo dar 2011 m. priimtą įstatymą. Statybos turėjo prasidėti dar 2013 m. Būtų statę privatūs 

investuotojai. Tačiau „Lietuvos energija" (dabar „Ignitis", - aut. past.) gyvena pagal savas taisykles, 

jai įstatymai negalioja, todėl vėjo jėgainėms taiko tokį pat modelį, kokį pritaikė „Fortumui". 

Atsitemps kokią nors užsienio kompaniją, valstybė iš naujo rengs poveikio aplinkai vertinimą, nors 

tai yra mūsų vartotojų pinigų taškymas", - piktinosi A.Skardžius. 

„Pasišildys" rankas 

Politikas įtaria, kad projektas reikalingas tik tam, jog prie jo prieinantys galėtų „pasišildyti" 

rankas. „Tokius projektus gali įgyvendinti privatūs investuotojai, kurių yra „N". Jie be remiamo 

tarifo po to galėtų prekiauti elektra už rinkos kainą. Tačiau kaip ir „Fortum" atveju, statybas norima 

atlikti vartotojų sąskaita, o tada tas pasirinktas užsienio investuotojas, kurį pasirinks „Lietuvos 

energija", galės tik imti pinigus už elektrą. 

Mano įsitikinimu, tai yra ne kas kita, kaip pinigų plovimo schema - padaryti investicijas 

mūsų vartotojų sąskaita, o paskui pinigus „atplauti" per pasirinktą partnerį - gauti „atkatus". 

Tereikia vietiniam verslui uždegti žalią šviesą", - akcentavo A. Skardžius. 
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IS-865/590-V-1 priedas 
 

EM 2020 09 21 pranešimas. Prasideda didžiausia regiono energetikos inovacijų konferencija - 

Energy Tech Summit 

 

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas šiandien atidarė savaitę truksiančią 

virtualią energetikos technologijų ir inovacijų konferenciją Energy Tech Summit 2020. Tai 

vienas iš didžiausių energetikos ir mobilumo technologijų renginių regione.  

„Dar visai neseniai Lietuva buvo įvardijama kaip „energetinė sala“. Iš jos išsivadavę mes 

išsikėlėme tikslą tapti regiono energetikos inovacijų centru. Lietuva sukaupusi brandžią saulės 

technologijų, biomasės inovacijų ir mokslinių tyrimų patirtį, tačiau didelis potencialas atsiveria ir 

kitose srityse – kaupimo technologijos, išmanieji tinklai, elektromobilumas arba vandenilio 

technologijos, į kurias krypsta valstybių žvilgsniai ir kur bendradarbiavimas tampa ypač svarbus. 

Esame pasirengę suteikti papildomą impulsą ne tik atskirų šalių, bet ir mokslo bei verslo 

bendradarbiavimui, nes pirmiausia čia gimsta inovacijos“, – sveikindamas renginio dalyvius sakė 

energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

Ministras pažymėjo, kad saulės energetikos ir biomasės technologijų pasiekimai jau tapo 

Lietuvos vizitine kortele. Lietuva įsitvirtina Europoje ir kaip viena iš lyderių Europoje, sudariusių 

ypač palankias sąlygas gaminančių vartotojų plėtrai, ypač sudarydama sąlygas elektros energiją iš 

atsinaujinančių išteklių pagaminti vienoje vietoje, o vartoti – kitoje.  

Taip pat ministras akcentavo, kad neseniai patvirtintas Lietuvos energetikos srities inovacijų 

ekosistemos sustiprinimo planas sudarys sąlygas šalyje kurti naujus produktus ir paslaugas, 

atliepiančias naujausias pasaulines tendencijas, tokias kaip išmanūs tinklai, reguliavimas apkrova, 

energijos kaupimo ir balansavimo sprendimai, elektromobilių infrastruktūros plėtra, vandenilio 

technologijos. Pirmasis toks energetikos inovacijų planas skirtas kryptingai sutelkti valstybinės 

institucijas, mokslą ir verslą, siekiant reikšmingo proveržio energetikos inovacijų srityje.   

Ministras atkreipė dėmesį, kad precedento neturinti COVID-19 krizė nesutrukdė ES 

kryptingai siekti klimatui neutralios energetikos ir ekonomikos tikslų – jie tampa dar ambicingesni 

ir investicijos į žaliąsias technologijas yra spartinamos. Tokiu pačiu keliu žengia ir Lietuva – 

Lietuvos Ateities DNR ekonomikos skatinimo plane numatyta 359 mln. eurų papildomų ir naujų 

investicijų klimato kaitos ir energetikos srityje. Papildomos reikšmingos investicijos ateis ir iš šiuo 

metu planuojamo Europos ekonomikos gaivinimo finansinio instrumento.  

Ministras sveikinimo kalboje akcentavo Lietuvoje sukurtą palankią teisinę energetikos 

inovacijų bandomąją aplinką ir atsivėrusias galimybės energetikos inovacijų kūrėjams realioje 

aplinkoje išbandyti savo kuriamus produktus ar verslo sprendimus. 

Kasmetinis Energy Tech Summit renginys organizuojamas jau trečią kartą. Tai yra 

didžiausia energetikos ir mobilumo technologijų konferencija, pritraukianti rinkos lyderius ne tik iš 

Baltijos ir Šiaurės Europos šalių regiono, bet ir iš viso pasaulio.  
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IS-865/590-V-2 priedas 
 

AM Informacija. EK organizuojama konferencija dėl Modernizavimo fondo. Modernisation Fund: 

reminder email on 28th September events 

 
From: Romualdas Brazauskas <romualdas.brazauskas@am.lt>  

Sent: Friday, September 25, 2020 11:23 AM 

To: sekretroriatas@lpk.lt; martynas@nagevicius.lt; info@chemija.lt; info@statybininkai.lt; nlea@nlea.lt; nlea@nlea.lt; 

office@linava.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; leea@leea.lt 

Cc: sekretroriatas@lpk.lt; inga@dvi.lt; Aplinkosaugos koalicija <info@akoalicija.lt>; domantas@circulareconomy.lt; 

domantas@circulareconomy.lt; inga@dvi.lt; Golovačiova Ilona <Ilona.Golovaciova@eimin.lt>; Rytis Kėvelaitis 

<rytis.kevelaitis@enmin.lt>; finmin@finmin.lt; vincas.buda@gamtc.lt; Violeta Kauneliene 

<violeta.kauneliene@ktu.lt>; paulius.rapalis@ku.lt; martynas@nagevicius.lt; inga.Konstantinaviciute@lei.lt; 

nerijus.z@glis.lt; Algis Gaižutis <algis@forest.lt>; reda.cimmperman@lmt.lt; sekretoriatas@lpk.lt; Algis Baravykas 

<a.baravykas@ZUR.LT>; MATUSEVIČIŪTĖ Rasa Liucija <rasa.matuseviciute@lrs.lt>; agne.kazlauskiene@lsa.lt; 

laurynas.buzys@sumin.lt; odeta.vitkuniene@sam.lt; jurate.vlascenkiene@smm.lt; nerija.bedinskiene@urm.lt; Lina 

Bartaševičiūtė <lina.bartaseviciute@vrm.lt>; raimondas.grubliauskas@vgtu.lt; Arūnas Bukantis 

<arunas.bukantis@gf.vu.lt>; antanas.maziliauskas@vdu.lt; giedrius.surplys@lrv.lt; Saulius Jasius <SauliusJ@zum.lt>; 

Marius Brazlauskas <M.Brazlauskas@achema.com>; klimato_kaita@am.lt; Tomas Vasilevskis 

<tomas.vasilevskis@litbre.eu> 

Subject: Persiųsta: Modernisation Fund: reminder email on 28th September events 

 

Laba diena Nacionalinio KKK nariai, NVO ir kiti suinteresuotieji, 

persiunčiame žemiau pateiktą informaciją dėl EK organizuojamos konferencijos dėl 

Modernizavimo fondo, kuri vyks  š. m.   rugsėjo 28 d.  (11.00- 13.30 val. vietos laiku). 

Žiniai informuojame, kad 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas Modernizavimo fondas (Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB 10d 

str.) skirtas paremti investicijas, susijusias su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) 

mažinimu 10-yje mažesnes pajamas gaunančių ES valstybių narių (Bulgarija, Čekija, Kroatija, 

Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Slovakija) energetikos sistemų 

modernizavimui ir energijos efektyvumo gerinimui visuose ūkio sektoriuose. Paramą gaunančios 

VN pačios privalo nustatyti veiklos sritis, į kurias norima investuoti ir ekonomiškiausiu būdu 

mažinti ŠESD. Pažymėtina, kad Modernizavimo fondas apima prioritetines sritis – elektros 

energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tokios energijos vartojimas, energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas, energijos kaupimas ir energetikos tinklų modernizavimas, įskaitant 

centralizuoto šilumos tiekimo į vamzdynus, elektros perdavimo tinklus ir VN tarpusavio jungčių 

skaičiaus didinimą, taip pat skatinamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą didinimą 

transporto, pastatų, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose.  

Prašome suinteresuotus asmenis dalyvauti šioje konferencijoje. Apie savo dalyvavimą tiesiogiai 

informuokite ir pateikite savo kontaktinius duomenis   žemiau nurodytu el. paštu, t. y.  CLIMA-

MODFUND@ec.europa.eu 

Daugiau detalesnės info apie Modernizavimo fondą rasite 

tinklalapyje: https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en 

 
Pagarbiai, 

Romualdas Brazauskas 

Klimato politikos grupės 

patarėjas 

El. paštas: romualdas.brazauskas@am.lt 

Tel.: 370-706-63498 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

Tel. 8 706 63661, El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt 
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Dear Modernisation Fund National Contact Points and Members of the Climate Change Committee, 

  

We would like to provide some clarifications concerning the two invites for events related to the 

Modernisation Fund that we sent in the past few days. 

28 September Modernisation Fund conference 

This is an online conference which will be accessible to confirmed participants (national 

administrations, companies, NGOs, various stakeholders) via web-streaming.  

This event will be particularly useful for a broader set of participants – other public 

administrations, companies, NGOs etc. - as the Modernisation Fund will be presented in more 

details, explaining at the occasion other complementary funds and initiatives, the role of the 

European Investment Bank, different types of eligible investments and their prioritisation as well as 

facilitate an exchange of best practices on how to implement the Fund.  

That is why we have kindly asked you to forward the invitation (attached) to your stakeholders 

so they receive this useful information.  

Thanks if you have already done so, and please encourage your stakeholders to register for the 

event by sending an email to CLIMA-MODFUND@ec.europa.eu.  

We are pleased to inform you that DG Climate Action organises a conference on the 

Modernisation Fund, a new instrument driving the transition towards climate neutrality in Central 

and Eastern Europe, planned for 28 September 2020 between 10.00-12.30h.   

During the event, this new mechanism will be presented in more details, explaining at the occasion 

other complementary funds and initiatives, the role of the European Investment Bank, different 

types of eligible investments and their prioritisation as well as facilitate an exchange of best 

practices on how to implement the Fund.   

  

The agenda is:  

10:00 – 11:10 Roundtable 1: Modernisation Fund functioning and governance   

Moderated by DG CLIMA  

·       Intro & presentation of the Modernisation Fund (DG CLIMA)  

·       Role of the EIB in the Modernisation Fund (EIB)  

·       State aid considerations in the Modernisation Fund (DG COMP)   

·       Q&A   

11:10 – 12:15 Roundtable 2: How do Member States intend to use Modernisation Fund and 

interactions with other programmes   

Moderated by DG CLIMA  

·       Presentation by Poland   

·       Presentation by Czechia   

·       Interactions of the Modernisation Fund with other funding instruments:  

o   Just Transition Fund (DG REGIO)   

o   Coal Regions in Transition (DG ENER)  

·       Q&A   

12:15-12:20 Conclusions and next steps   

To reach a broader audience and promote effectively the Fund, we would be grateful if you pass 

this invitation to relevant stakeholders that could be interested in this event.  

Please note that the connection details will be provided upon the registration of the participants.   

You can sign up for the event by sending an email to CLIMA-MODFUND@ec.europa.eu by 23 

September.   

With kind regards,  

The Modernisation Fund team  

*** 

 

mailto:CLIMA-MODFUND@ec.europa.eu
mailto:CLIMA-MODFUND@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
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MODERNISATION FUND 

 

Policy 

The Modernisation Fund is a dedicated funding programme to support 10 lower-

income EU Member States in their transition to climate neutrality by helping to modernise 

their energy systems and improve energy efficiency.  

The beneficiary Member States are Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, 

Lithuania, Poland, Romania and Slovakia. 

 
The Modernisation Fund will support investments in: 

• Generation and use of energy from renewable sources 

• Energy efficiency 

• Energy storage 

• Modernisation of energy networks, including district heating, pipelines and grids 

• Just transition in carbon-dependent regions: redeployment, re-skilling and upskilling of 

workers, education, job-seeking initiatives and start-ups 

The Modernisation Fund is recognised in the European Green Deal Investment Plan as one 

of the key funding instruments contributing to the objectives of the European Green Deal. 

Size of the Modernisation Fund 

The Modernisation Fund is funded from 

• revenues from the auctioning of 2% of the total allowances for 2021-30 under the EU 

Emissions Trading System (EU ETS) 

• additional allowances transferred to the Modernisation Fund by beneficiary Member 

States – 5 opted to do so (Croatia, Czechia, Lithuania, Romania and Slovakia). 

The total revenues of the Modernisation Fund may amount to some €14 billion in 2021-30, 

depending on the carbon price. 

Objectives 

The Modernisation Fund will contribute to the significant investment needs of the 10 lower-

income Member States to modernise their energy systems. The Modernisation Fund will: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en#tab-0-0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/news/five-beneficiary-member-states-opt-transfer-additional-allowances-modernisation-fund_en
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• Help the beneficiary Member States meet the 2030 climate and energy targets and 

play an active role in EU transition to climate neutrality 

• Increase energy security in the beneficiary Member States by supporting increased 

interconnections and modernisation of energy networks 

• Enhance thefinancing of renewable energy sources 

• Help make the economies and the energy sectors of the beneficiary Member States 

greener and cleaner 

• Promote exchange of best practices among the beneficiary Member States. 

Financing an investment from the Modernisation Fund 

The Modernisation Fund will operate under the responsibility of the beneficiary Member 

States, who will work in close cooperation with the European Investment Bank (EIB), the 

Investment Committee set up for the fund and the European Commission. 

Key steps in the financing process: 

• Member States select the investments they wish to submit for Modernisation Fund 

support. No direct applications by project proponents can be sent to the EIB or the 

Commission. 

• Member States submit the proposed investments to the EIB, the Investment 

Committee and the Commission. Submissions can be made on a rolling basis, but the 

Investment Committee will meet twice a year, as of 2021. 

• The EIB confirms if the investment is a priority investment as defined by the ETS 

Directive. For non-priority investments, the EIB conducts a technical and financial due 

diligence assessment and the Investment Committee assesses the proposal and makes 

its recommendation on its financing. 

• The Commission takes a disbursement decision once an investment is confirmed as 

priority by the EIB, or recommended for financing by the Investment Committee as 

non-priority. There will be two disbursement decisions per year, covering investments 

in all beneficiary Member States. 

• The EIB transfers the resources to the beneficiary Member States in accordance 

with the disbursement decision within 30 days. 
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Governance of the Modernisation Fund 

The ETS Directive foresees that the Modernisation Fund shall operate under the 

responsibility of the beneficiary Member States. The ETS Directive defines the roles and 

responsibilities of the beneficiary Member States, European Investment Bank (EIB), the Investment 

Committee and the European Commission. 

Beneficiary Member States 

The beneficiary Member States are responsible for: 

• Implementing the Modernisation Fund on their territory 

• Selecting the investment proposals they would like to support from their 

Modernisation Fund share 

• Submitting an indicative overview of their planned investments to the Commission, 

EIB and the Investment Committee 

• Submitting the investment proposals for confirmation by the EIB or the Investment 

Committee, and providing the information needed for their assessment 

• Paying off the support to the project proponents or scheme managing authority(ies) 

upon the disbursement decision of the Commission 

• Participating in the Investment Committee 

• Monitoring and submitting annual reports on the implementation of the Modernisation 

Fund investments, including notifying the Commission of any discontinued 

investments and recovered funds as appropriate 

• Auditing the project proponents or scheme managing authorities, submitting the 

results of these audits to the EIB and the Commission 

• Taking appropriate measures to ensure that the financial interests of the Modernisation 

Fund are protected, including recovery actions 

European Investment Bank 

The European Investment Bank is responsible for: 

• Auctioning the allowances which provide the resources of the Modernisation Fund; 

these allowances will be auctioned in equal annual volumes from 2021 to 2030, in 

accordance with the Auctioning Regulation 

• Confirming whether an investment is a priority or a non-priority one 

• Conducting financial and technical due diligence of non-priority investments, 

including an assessment of the expected emission reductions 

• Managing the assets of the Modernisation Fund 

• Transferring the respective resources to the beneficiary Member States following the 

disbursement decision of the Commission, and keeping track of the use of Member 

State resources 

• Providing the secretariat of the Investment Committee 

Investment Committee 

The Investment Committee will meet twice a year to assess non-priority investment 

proposals and discuss any other business relevant for the operation of the Modernisation Fund. 

It will be composed of: 

• 10 representatives, one per beneficiary Member State 

• 3 representatives from non-beneficiary Member States, elected by all non-beneficiary 

Member States 

• 1 representative from the EIB 

• 1 representative from the Commission (chair) 

Non-beneficiary Member States can join the Investment Committee also as observers. The 

members of the Committee will serve on a pro-bono basis, need to be free from conflict of interest 

and their CVs will be published. 

The Investment Committee is responsible for: 

• Issuing recommendations on the financing for non-priority investments 

• Providing an annual report of its activities 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en#tab-0-1
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European Commission 

The European Commission is responsible for: 

• Taking the disbursement decision once an investment has been confirmed by the EIB or 

recommended for financing by the Investment Committee 

• Chairing the Investment Committee 

• Ensuring compliance with the ETS Directive and the implementing act on the 

Modernisation Fund 

Conditions for financing 

To obtain financing, the beneficiary Member State has to: 

• demonstrate that the investment complies with the ETS Directive requirements 

• have sufficient funds available on its Modernisation Fund account 

• provide evidence that the investment proposal is in line with the State aid rules 

• confirm that the investment complies with any other applicable requirements of Union 

and national law 

• confirm that there is no double funding of the same costs with another Union or national 

instrument. 

Priority investments have to fall into a priority area as defined by the ETS Directive, with 

the EIB confirming this. 

The share of the funds allocated to priority investments has to be at least 70% of the total 

amount of funds used by the beneficiary Member State. The Commission will check this for each 

beneficiary Member State before issuing each disbursement decision. 

Type of support and synergies with other instruments 

The Modernisation Fund leaves the beneficiary Member States the freedom to decide on the 

form of support: they can use grants, premium, guarantee instruments, loans or capital injections. 

The support granted by Member States using Modernisation Fund resources needs to be 

compliant with the State aid rules. 

Co-financing from private and public entities is possible, as long as State aid rules are 

respected and the same costs are not already funded by another Union or national instrument (no 

double funding). 

Member States could draw on existing national funds and/or European instruments, such as: 

• InvestEU programme 

• Connecting Europe Facility, including its energy projects (Projects of Common Interest) 

• European Structural and Investment Funds, including the Cohesion Fund and the 

European Regional Development Fund 

• Just Transition Fund 

 
 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
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IS-865/590-V-3 priedas 
 

Energetikos ir technikos muziejaus informacija. Kvietimas knygos pristatymui 

 
From: Vilius Saduikis <vilius.saduikis@gmail.com>  

Sent: Wednesday, September 23, 2020 10:42 AM 

To: Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija <nlea@nlea.lt>; Lietuvos saulės energetikos asociacija 

<saules.asociacija@gmail.com>; Senjorai-energetikai@googlegroups.com; LEEA/administracija <info@leea.lt>; info 

<info@ambergrid.lt>; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Lietuvos verslo konfederacija <info@lvk.lt> 

Subject: Kvietimas knygos pristatymui 

 

Gerbiami kolegos ir bendraminčiai, 

Kviečiame į knygos "Lietuvos energetika" VIII t. pristatymą rugsėjo 29 d. (antradienį) Energetikos 

ir technikos muziejuje (Rinktinės  2). 

Dalyvaus knygos autoriai:  Anzelmas Bačauskas, Saulius Kutas, Vytautas Miškinis, Vilius Šaduikis 

ir kt. 

 

Laukiame Jūsų  muziejuje. 

 

Pagarbiai 

Vilius Šaduiki 

Lietuvos energetikų senjorų klubo prezidentas 

 

 
 

 

 

mailto:vilius.saduikis@gmail.com
mailto:nlea@nlea.lt
mailto:saules.asociacija@gmail.com
mailto:Senjorai-energetikai@googlegroups.com
mailto:info@leea.lt
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:info@lvk.lt
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IS-865/590-VI-1 priedas 

 

 AB Vilniaus šilumos tinklai 2020-09-24 pranešimas.  

 

STENGDAMIESI NETRUKDYTI EISMUI, VAMZDYNUS PAMĖNKALNIO IR TAURO 

GATVIŲ SANKRYŽOJE TVARKYS NAKTIMIS IR SAVAITGALIAIS 

 

 
 

Sostinės centre AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) skubiai pradeda vamzdyno remonto 

darbus. Atliekant hidraulinius bandymus buvo nustatyta, kad Pamėnkalnio ir Tauro g. sankryžoje 

vamzdynas yra nesandarus, pastebėtas termofikacinio vandens nutekėjimas. Šis gedimas neleis 

gyventojams tiekti atitinkamos temperatūros karšto vandens bei šildymo. Iki šildymo sezono 

pradžios įmonė skubos tvarka turi pakeisti 42 m sutrūkusio vamzdyno. Tik tokiu būdu bus galima 

užtikrinti kokybišką, saugų ir patikimą šilumos tiekimą daugiau nei šešiasdešimčiai pastatų – 

gyvenamųjų namų bei įstaigų. 

Vamzdyno pakeitimui bus reikalingas eismo ribojimas itin judrioje centro sankryžoje bei 

Pamėnkalnio ir Tauro gatvėmis. Stengdamiesi nesukelti nepatogumų vilniečiams ir miesto svečiams 

dienos metu, VŠT remonto darbus planuoja atlikti naktimis ir savaitgaliais. Atsiprašome gyventojų 

už triukšmą naktį. 

Pridedame artimiausių dienų remonto darbų planą, kuris bus nuolat atnaujinamas pagal 

situaciją. 

Nuo 2020-09-23 nuo 9 val. iki 2020-09-24 17val. UAB „Caterva“  pradeda pasiruošimo 

avarinio šilumos tiekimo tinklų vamzdyno remonto darbus. Šaligatvio zonoje vyksta paruošiamieji 

darbai (dangų ardymas, komunikacijų atkasimas, grunto išvežimas). 

Nuo 2020-09-25 19val. iki 2020-09-26 24val. prasideda pagrindiniai darbai vienoje Tauro g. 

juostoje į Tauro kalno pusę. Išardomas asfaltbetonis kasamos tranšėjos, keičiamas vamzdynas, 

atstatomas pravažiavimas eismo juosta. 

https://chc.lt/data/public/uploads/2020/09/iliustracija.jpg
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Nuo 2020-09-26 24val. iki 2020-09-27 24val. prasideda darbai kitoje Tauro g. juostoje į 

Tauro kalno pusę. Išardomas asfaltbetonis kasamos tranšėjos, keičiamas vamzdynas, atstatomas 

pravažiavimas eismo juosta. 

Asfaltbetonio dangą numatoma atstatyti 2020-09-28  nuo 9val. iki 13val. 

Nuo 2020-09-24 iki 2020-09-27 numatomas pamaininis nepertraukiamas darbas, kuris vyks 

dieną ir naktį visą savaitgalį, kad darbo savaitę būtų išvengta automobilių srauto spūsčių dėl gatvių 

uždarymo. Minėtomis naktimis galimas statybos darbų triukšmas. 

2020-09-23 – 2020-09-28 bus atlikta tik dalis (pusė) reikalingų remonto darbų, kita dalis 

avarinio remonto darbų bus atliekama 2020-10-02 – 2020-10-05 panašiu principu su daliniais eismo 

apribojimais Pamėnkalnio/Tauro g. sankryžose. Darbai bus vykdomi taip pat pamainomis, tiek 

dieną, tiek naktį. 

Plačiau apie 2020-10-02 – 2020-10-05 darbus informuosime kitos savaitės pradžioje, jei 

sėkmingai bus atlikti šio savaitgalio numatytos remonto apimtys. 
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IS-865/590-VI-2 priedas 

 

AB „Kauno energija“ 2020 09 24 pranešimas.  

 

IKI ŠILDYMO SEZONO SVARBU TINKAMAI PARENGTI PASTATŲ ŠILDYMO 

SISTEMAS 

 

 
 

Kaunui ir Jurbarkui šilumą tiekianti bendrovė „Kauno energija“ primena, kad iki 

šildymo sezono pradžios svarbu tinkamai parengti pastatų šildymo ir karšto vandens 

sistemas. 

Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke iš viso yra 4203 pastatai, kurių šilumos ir karšto vandens 

tiekimo įrenginiai privalo būti parengti šildymo sezonui. Jų šildymo ir karšto vandens sistemas 

prižiūrintys asmenys iki šildymo sezono privalo: 

• atlikti šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų hidraulinius bandymus, 

• patikrinti vamzdynų, jų atšakų, jungčių bei įrenginių būklę, 

• atlikti kitus teisės aktuose nurodytus darbus. 

Juos atlikus, su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovu pasirašomas pastato 

šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas. Tik turint šį aktą, galima įjungti šildymą 

pastate. 

Apie pastatų parengtumą šildymo sezonui, sistemas prižiūrintys asmenys privalo pranešti ir 

šilumos tiekėjui. 

Kaip žinome, šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro 

temperatūra yra žemesnė už +10° C. Ir nors už lango mus lepina dar pakankamai šilti vasariški orai, 

tačiau atvėsti gali bet kada. Pavyzdžiui, pernai šildymo sezonas Kaune buvo pradėtas jau spalio 3 

dieną. 

Atkreipiame dėmesį, kad nors oficialią šildymo sezono pradžią skelbia savivaldybės, 

gyventojai ir verslo organizacijos gali pradėti šildytis ir anksčiau, nepažeisdami nustatytų 

higienos normų. 
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IS-865/590-VI-3 priedas 

 

AB „Panevėžio energija“ 2020 09 23 pranešimas. 

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ DIDINA ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO 

EFEKTYVUMĄ 

 

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ įgyvendina 16 investicinių projektų Panevėžio, 

Rokiškio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Zarasų rajonuose ir miestuose. Iš viso bus rekonstruota 

apie 40 km centralizuotų šilumos tinklų, pastatytos naujos 2,6 km ilgio šilumos trasos, 

rekonstruotos trys katilinės. Į šilumos ūkio modernizavimą bus investuota apie 21 mln. eurų, dalis 

lėšų skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. 

Visų projektų įgyvendinimas siejamas su efektyviu šilumos tiekimu kuo mažesnėmis 

sąnaudomis ir mažesne tarša, užtikrinant centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patikimumą, ir 

galimybe mažinti šilumos kainą vartotojams. 

Biokuro plėtra katilinėse 

Šiais metais baigtos Panevėžio, Pasvalio ir Narteikių (Pasvalio r.) katilinių rekonstrukcijos. 

Pastatyti trys nauji biokuro katilai ir du ekonomaizeriai, naudojantys išmetamų dūmų temperatūrą 

papildomos šilumos gavimui. Gamtinių dujų pakeitimas biokuru leis didinti atsinaujinančių išteklių 

vartojimą, mažinti šilumos gamybos sąnaudas, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – 

CO2 išmetimus į aplinkos orą. Į katilinių rekonstravimą investuota daugiau nei 5 mln. eurų. 

Projektams įgyvendinti gauta 2,3 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 

Naujų šilumos trasų statyba  

Panevėžyje, Rokiškyje, Zarasuose ir Kėdainiuose baigiami trys naujų šilumos tinklų 

statybos projektai. Iš viso 2,6 km ilgio naujos šilumos trasos jau prijungtos prie miestų centralizuotų 

šilumos tiekimo sistemų, su galimybe naujiems vartotojams tapti Panevėžio energijos klientais. 

Bendra investicijų suma sudaro daugiau nei 0,83 mln. eurų. 

Rekonstruoti šilumos tinklai  

Siekdama užtikrinti saugų ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, iki metų pabaigos AB 

„Panevėžio energija“ planuoja baigti septynis tęstinius šilumos tinklų rekonstravimo projektus 

visuose šilumos ūkį eksploatuojamuose rajonuose. Projektų vykdymo metu jau atnaujinta apie 26 

km šilumos tiekimo vamzdynų. Susidėvėję vamzdžiai pakeisti naujais, poliuretanu izoliuotais, 

turinčiais gedimų kontrolės sistemą. Atnaujinti vamzdynai mažins kuro išlaidas, aplinkos taršą, bus 

patiriami mažesni šilumos praradimai - per metus bus sutaupoma apie 7 tūkst. MWh šilumos, o tai 

sudarytų dešimties daugiabučių namų (po 45 butus) visą šilumos suvartojimą per metus. 

Rekonstrukcijų investicijos siekia 10 mln. eurų. 

Seni šilumos vamzdynai bus atnaujinti  

Panevėžyje šiais metais pradėtas vykdyti 2,79 mln. eurų vertės, didelės apimties projektas. 

Dėl susidėvėjusios vamzdynų izoliacijos bus pakeista 7,8 km šilumos tiekimo vamzdynų Staniūnų, 

Velžio kelio, Aukštaičių, Beržų, Žiemgalių, Ukmergės, Nemuno, Pilėnų, Ramygalos, Žemaičių 

gatvių zonose. Šilumos tinklų rekonstravimo darbai bus tęsiami ateinančią vasarą, nes nėra kitų 

galimybių pakeisti vamzdynus, neatjungus šilumos tiekimo į pastatus. 

2020–2021 metais daugiau nei 5 km šilumos tinklų bus atnaujinta Kėdainiuose, Kupiškyje, 

Noriūnuose (Kupiškio r.), Šepetoje (Kupiškio r.), Rokiškyje, Pasvalyje ir Zarasuose. Vykdomo 

projekto „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų šilumos tinklų rekonstravimas“ 

investicijos sudarys daugiau nei 1,6 mln. eurų. 

Naujos technologijos šilumos ūkyje  
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AB „Panevėžio energija“ žengia dar vieną žingsnį ir sieks modernizuoti šilumos ūkį, 

diegiant pažangias technologijas. Pradedamas vykdyti daugiau nei vieno milijono vertės projektas 

„Absorbcinio šilumos siurblio ir saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“. Panevėžio katilinėje prie 

esamų biokuro katilų bus įrengtas šilumos siurblys, kuris leis mažinti iš katilų išeinančių degimo 

produktų temperatūrą, o papildomai gautą šilumą tiekti vartotojams. Ant katilinės pastatų įrengta 

150 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė didins elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

gamybos dalį. Šiam projektui įgyvendinti Aplinkos ministro įsakymu skirta iki 412 tūkst. eurų 

parama iš Klimato kaitos programos lėšų. 

Pasak AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, diegiant naujausias 

technologijas šilumos gamyboje, sieksime mažesnių gamybos sąnaudų, mažesnės oro taršos. 

Katilinių ir šilumos tinklų rekonstravimo projektų nauda turi įtakos visiems regiono savivaldybių 

centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams, nes šilumos kaina nustatoma vienoda visiems. 

Panevėžio energijos įgyvendinti techniniai sprendimai leidžia naudoti pigų biokurą, tačiau šilumos 

kaina mažės tik tuomet, jei biokuro kainos ateityje nedidės. Bendrovė planuoja, kad 2020 metais 

metinė šilumos gamyba bendrovėje, naudojant biokurą, išaugs iki 90 proc. 
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IS-865/590-VI-4 priedas 

 

LŠTA informacija. Antikorupciniai dokumentai ŠT įmonėse. 

 

Siunčiu žiniai VŠT turimus antikorupcinius dokumentus. 

Siūlau LŠTA padaryti pavyzdinius antikorupcinius dokumentus ir visoms CŠT įmonėms paplatinti 

projektus. 

Tik gal juos pavadintume kitaip. Tai gali būti Nulinės tolerancijos korupcijai politika ir Darbuotojų 

elgesio kodeksas, kurie būtų antikorupcinės veiklos diegimo į CŠT įmonės organizacinę kultūrą 

sudėtinė dalis. 

 
Su pagarba, 

Tomas Gėdrimas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Teisininkas 

Tel. +370 5 2667094 

www.lsta.lt 

 
________ 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ antikorupcinių dokumentaų paketas pateikiamas IS-865/590-VI-4-1 

priedas.zip;  

http://www.lsta.lt/
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IS-865/590-VI-5 priedas 

 

LŠTA informacija. Looking for experts on DHC regulation/topics in Lithuania 

 

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 by 9th October 2020. 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 

  

--------------------------------------------------------------- 

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 

*** 

 

„Öko-Institut“ ir kiti Europos mokslinių tyrimų institutai Europos Komisijos (DG ENER) vardu 

šiuo metu vykdo projektą „Centralizuoto šildymo ir vėsinimo rinkų bei reguliavimo sistemų 

apžvalga pagal atnaujintą atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą“ (sutartis ENER / C1 / 2018-

496 ). 

Vykdydami projektą, mes dažniausiai atliekame internetinį klausimyną keliomis su DHC 

susijusiomis temomis 

• Rinkos duomenys / centralizuoto šildymo ir vėsinimo statistika 

• Centrinio šildymo ir vėsinimo reglamentas (ypač TPA, apskaitos, kainodaros, ataskaitų teikimas) 

• Statybos taisyklės ir miestų planavimas bei jų ryšys su DHC 

Apklausą galima rasti adresu https://ww3.efs-survey.com/uc/main/d1d3/. 

Būsime dėkingi, jei galėtumėte užpildyti Lietuvos apklausą iki 2020 m. Spalio 9 d. kiekvienai daliai 

reikia vienos valandos. Žinoma, mes būtume dėkingi, jei galėtumėte atsakyti į klausimus visomis 
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apklausos temomis, tačiau taip pat galima sutelkti dėmesį į savo kompetencijos sritį (svarbiausia 

apklausos reguliavimo dalis). Jei manote, kad turėtume peržiūrėti ir konkrečius dokumentus (pvz., 

Teisinius tekstus, gaires ir pan.), Mums būtų malonu, jei juos atsiųstumėte el. Paštu. 

Žinoma, mes griežtai laikysimės visų privatumo, duomenų jautrumo ir konfidencialumo nuostatų, 

kurių gali prašyti dalyvaujanti organizacija, ir neskelbtini ar neskelbtini duomenys. 

Jei turite klausimų ar norite aptarti konkrečias temas / dalis, nedvejodami bet kuriuo metu 

susisiekite su manimi ar mano kolega Benjaminu Köhleriu! 

Labai ačiū už jūsų paramą ir linkėjimus, 

_______ 

 

Letter of support for the data collection activities of Tilia GmbH for the purposes of the Directorate-

General for Energy, European Commission 

 

To whom it may concern, 

This is to inform you that Tilia GmbH is conducting a study on behalf of the Directorate General 

for Energy of the European Commission (DG ENER) under contract ENER/C1/2018-496 on 

district heating and cooling. 

The purpose of the study is to investigate modern district heating and cooling systems that make use 

of renewable energy, waste heat and cold sources. Case studies will be performed in different 

regions of the European Union to explore what enable the use of such heat and cold sources, what 

could be best practices for inspiration for and possible replication by other Member States. 

In the light of the above, DG ENER endorses the data collection activities and interviews of Tilia 

GmbH carried out in the context of this study. We recognise that your time is valuable and hope 

that you agree to bring a contribution to this important matter. 

DG ENER will strictly abide by any privacy, data sensitivity and confidentiality provision your 

organisation might request. DG ENER will not publish any sensitive or confidential data. If your 

organisation wishes to do so, it is possible to sign a confidentiality agreement directly with DG 

ENER. 

We will be happy to share the final report with you. 

*** 

 

Paramos laiškas „Tilia GmbH“ duomenų rinkimo veiklai Europos Komisijos Energetikos 

generaliniame direktorate, 

 

Kam tai gali būti aktualu 

Tai praneša jums, kad „Tilia GmbH“ Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato 

(ENER GD) užsakymu atlieka tyrimą pagal sutartį ENER / C1 / 2018-496 dėl centralizuoto šildymo 

ir vėsinimo. 

Tyrimo tikslas - ištirti šiuolaikines centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemas, kuriose naudojama 

atsinaujinanti energija, atliekų šiluma ir šaltis. Atvejų tyrimai bus atliekami skirtinguose Europos 

Sąjungos regionuose, siekiant išsiaiškinti, kas leidžia naudoti tokius šilumos ir šalčio šaltinius, 

kokia galėtų būti geriausia patirtis įkvepiant ir galint jas pakartoti kitose valstybėse narėse. 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, ENER GD pritaria šio tyrimo kontekste atliktai „Tilia 

GmbH“ duomenų rinkimo veiklai ir interviu. Mes pripažįstame, kad jūsų laikas yra vertingas, ir 

tikimės, kad sutiksite prisidėti prie šio svarbaus klausimo. 

ENER GD griežtai laikysis visų jūsų organizacijos prašomų privatumo, duomenų jautrumo ir 

konfidencialumo nuostatų. ENER GD neskelbs jokių neskelbtinų ar konfidencialių duomenų. Jei 

jūsų organizacija to nori, galima tiesiogiai pasirašyti konfidencialumo susitarimą su ENER GD. 

Mes mielai pasidalinsime su jumis galutine ataskaita. 
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IS-865/590-VI-6 priedas 

 

 
*** 

 

 
*** 

 



 

140 

 
________ 

 

EUROPOS KOMISIJOS dokumentai: „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO 

THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS An EU-wide assessment of 

National Energy and Climate Plans Driving forward the green transition and promoting economic 

recovery through integrated energy and climate planning;“ „KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ 

REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Platesnis Europos 2030 m. klimato srities 

užmojis Investavimas į neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių labui;“ „EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma poveikio klimatui 

neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės 

aktas)“ pateikti IS-865/590-VI-6-1 priedas.zip; 
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IS-865/590-VI-7 priedas 

 

Danfoss informacija. Šildymo sistemų administravimo ir modernizavimo tema 

 

From: Justas Rutkauskas <Justas.Rutkauskas@danfoss.com>  

Sent: Monday, September 21, 2020 11:03 AM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Prašau pasidalinti su savo partneriais ar nariais kam tai gali būti naudinga 

 

 

 
 

Visiems, kam aktuali šildymo sistemų administravimo ir modernizavimo tema 

Kviečiame prisijungti prie Facebook grupės, kuri skirta diskusijoms ir konsultacijoms apie 

renovaciją bei daugiabučių šildymo sistemų modernizavimą.  

UAB Danfoss projektų vadovas Justas Rutkauskas trumpuose video įrašuose pateikia 

naudingus patarimus šildymo sistemų administravimo ir modernizavimo klausimais.  

Norėdami prisijungti prie Facebook grupės, spauskite šią nuorodą: 

https://www.facebook.com/groups/1509625152545448     

Norėdami stebėti video įrašus YouTube kanale, spauskite šią nuorodą: 

https://www.youtube.com/channel/UC0exGgqflrxFAkvt4tQRLpg?view_as=subscriber 
   

    

  

Daugiau informacijos: 

birute.paplauskaite@danfoss.com 

mailto:Justas.Rutkauskas@danfoss.com
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
https://www.facebook.com/groups/1509625152545448
https://www.youtube.com/channel/UC0exGgqflrxFAkvt4tQRLpg?view_as=subscriber
mailto:birute.paplauskaite@danfoss.com
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IS-865/590-VI-8 priedas 

 

INFORMACIJA apie 2020-09-21 įvykusį LŠTA pasitarimą_ Dėl ŠTVT pakeitimo_sąskaitose už 

šilumą ir karštą vandenį turės būti teikiama papildoma info 

 

Kvietimas į 2020-09-21 LŠTA pasitarimą_Dėl ŠTVT pakeitimo_sąskaitose už šilumą ir karštą 

vandenį turės būti teikiama papildoma info 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. (pirmadienį) 14.00 val. Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijoje (V. Gerulaičio g. 1 Vilnius) vyks šilumos tiekimo įmonių, LŠTA ir ekspertų 

pasitarimas nuotoliniu būdu, per MS TEAMS platformą, prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Join Microsoft Teams Meeting  

Learn more about Teams | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
Prašome jungtis anksčiau – 13.50 val. Gali būti daromas vaizdo įrašas. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl įsigaliojusio Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimo įpareigojančio 

sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį pateikti papildomą informaciją: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/b36b3050f0d811eaa12ad7c04a383ca0  

Šilumos tiekimo įmonėms kyla klausimų dėl praktinio šių Taisyklių pakeitimų įgyvendinimo, 

tam kad visi vieningai suprastų ir išsiaiškintų kokia būtent informacija turi būti pateikiama 

(pvz. kokias mato vnt ir t.t), kviečiame jungtis šilumos tiekimo įmonių specialistus bendram 

pasitarimui. Susitikime taip pat dalyvaus: Mindaugas Stonkus (Energetikos ministerija), 

VERT atstovai: Evaldas Šmaukšta, Renata Bartašiūtė-Černevičė, Aleksandr Nasyr. Taip pat 

pakvietėm Lietuvos energetikos agentūra (kol kas dalyvavimo nepatvirtino). 

Tuo pačiu prašome atsiųsti aktualius klausimus, kad galėtume iš anksto perduoti 

Energetikos ministerijai (pradinis klausimų sąrašas pridedamas). Klausimus siųskite el.p. 

ramune@lsta.lt 

2. Informacinės suvestinės apžvalga. 

3. Kiti klausimai 
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

*** 

 

Papildoma informacija po susitikimo: 

 

UAB Šilalės šilumos tinklai klausimas šios dienos susitikimui 

From: UAB Šilalės šilumos tinklai <danute@silalessilumostinklai.lt>  

Sent: Friday, September 18, 2020 2:50 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Šilalės šilumos tinklai ??? 

 

Laba diena, kausimas? Jeigu bendrovės svetainėje yra Vartotojų informacinėje sistemoje paskelbta 

detali informacija pagal įsigaliojusį teisės aktą ar būtina papildomai popierinį variantą pridėti prie 

sąskaitos ? 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQxNjEwNDgtZDY4My00MmFhLTlhMjUtZDMxODU5NWUyZTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%2263976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=63976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZjQxNjEwNDgtZDY4My00MmFhLTlhMjUtZDMxODU5NWUyZTdm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b36b3050f0d811eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b36b3050f0d811eaa12ad7c04a383ca0
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:danute@silalessilumostinklai.lt
mailto:ramune@lsta.lt


 

144 

Pagarbiai, 

Danutė Vidžigalskytė 

Ekonomistė šilumos apskaitai 

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 

Tel. 8 449 74489 

*** 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 1 

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 

 

  

Šių metų rugsėjo 8 d. įsigaliojo LR energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 

„Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), kuris inter 

alia numato sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį papildomai vartotojams tiektiną informaciją (tai 

turės atsispindėti jau už rugsėjo mėnesį išrašomose sąskaitose). 

Įsakyme šilumos tiekėjams numatyti nauji informaciniai įpareigojimai. Šilumos vartojimo 

pirkimo-pardavimo sutartyse, interneto svetainėse ir pranešimuose vartotojams būtina pateikti šią 

informaciją: 

1. Informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir 

nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą ir išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  

2. Vartotojo suvartojamos energijos kiekio palyginimą su atitinkamos kategorijos šilumos 

tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu (šilumos tiekėjo buitinių vartotojų, gyvenančių 

daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m., suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2, šilumos 

tiekėjo buitinių vartotojų, gyvenančių atnaujintuose (modernizuotuose) arba pastatytuose po 1993 

m. daugiabučiuose, suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2).  

3. Nuorodas į vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus nagrinėjančių valstybės institucijų 

interneto svetaines ir ginčių nagrinėjimo procedūras. 

2020 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo pasitarimą dėl 

Įsakymo įgyvendinimo, kuriame dalyvavo LR energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, centralizuoto šilumos tiekimo įmonių (toliau – CŠT) atstovai. 

Minėto pasitarimo metu konstatuota, kad numatyti papildomi informaciniai įpareigojimai 

CŠT įmonėms sudarys papildomą administracinę naštą: darbuotojų darbo laiko sąnaudos, 

programavimo darbai bilingo programų koregavimui, viešųjų pirkimų procedūros, kurios užtrunka. 

Pažymėtina, kad ne visi šilumos tiekėjai disponuoja informacija apie faktinę iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų (toliau – NŠG) superkamos šilumos kuro struktūrą (ypač iš nereguliuojamų 

NŠG). Minimi informaciniai įpareigojimai įsigaliojo kitą dieną nuo Įsakymo paskelbimo, 

įsigaliojimas nebuvo atidėtas protingam terminui. 

Atkreipiame dėmesį, kad Įsakyme nurodytas 129.25 punktas numato inter alia viešojo 

sektoriaus vartotojų ir vartotojų, vykdančių ūkinę ir/ar komercinę veiklą, suvartojamos šilumos 

vidurkių nurodymo CŠT įmonių interneto svetainėse privalomumą, o 2018 m. gruodžio 11 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, tokių kategorijų nenumato. Pasitarimo metu, 

LR energetikos ministerijai 

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 
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išklausius jo dalyvių pateiktą informaciją, paaiškėjo, kad CŠT įmonės neturi dalies informacijos. 

Pavyzdžiui, šilumos tiekėjai komerciniams vartotojams dažniausiai šilumą pateikia iki įvado, 

informacijos apie tų pastatų plotą neturi, nes tokia informacija niekada nebuvo reikalinga, kadangi 

negyvenamosios paskirties pastatuose įprastai netaikomi nei šilumos paskirstymo metodai, nei 

reikalavimai vidaus patalpų temperatūros užtikrinimui, kurie taikomi gyvenamosios paskirties 

pastatams. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome LR energetikos ministerijos atidėti Įsakymo 

įsigaliojimą 2021 metų sausio mėnesiui ir nedelsiant patvirtinti šiuos 2020 m. rugsėjo 21 d. 

pasitarime suformuotus išaiškinimus, kurių laikysis CŠT įmonės: 

1. Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir 

nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą nurodoma procentais (%) . Pvz., 15% - iškastinis 

kuras, 70 % - AEI, 15 % - kitas kuras . Šilumos tiekėjai, neturintys informacijos apie iš NŠG 

superkamos šilumos faktinę kuro struktūrą, nurodo tik savo gamybos šaltiniuose naudoto kuro 

struktūrą. 

2. Praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis skaičiuojamas CO2 ekvivalentu, t. y. CO2 emisijų kiekis 1 MWh šilumos pagaminti, 

(tonos CO2/MWh). 

3. Darant daugiabučių gyvenamųjų namų vartotojo suvartojamos energijos kiekio 

palyginimą su atitinkamos kategorijos šilumos tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu, 

lyginti reikia tik šilumos kiekį, priskirtą butams ir kitoms patalpoms šildyti, o šilumos kiekio 

vandeniui šildyti ir temperatūrai palaikyti įtraukti nereikia. Kitiems pastatams šilumos tiekėjui, 

neturint galimybės atskirti šilumos kiekio šildymui ir atskirai karštam vandeniui, nurodomas 

bendras šilumos kiekis patiektas į pastatą. 

4. Šilumos tiekėjai, neturintys informacijos apie šildomą plotą (m2) viešojo sektoriaus, 

komerciniuose (verslo/pramonės) pastatuose apskaičiuodami tos kategorijos suvartojamos šilumos 

vidurkį  kWh/m2 už ataskaitinį laikotarpį, tokių pastatų (apie kurių šildomą plotą pastato savininkas 

informacijos nepateikė) į skaičiavimus neįtraukia.  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prašome patvirtinti, kad CŠT įmonių 

išlaidas, kurios bus patirtos minėtiems informaciniams įpareigojimams įgyvendinti, bus leista 

įtraukti į šilumos kainas. 

 

Prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

T. Gėdrimas, tel. (8 5) 266 7094, el. p.: tomas@lsta.lt 

________ 
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Informacija apie 2020-09-28 LŠTA pasitarimą_pasiruošimas 2020/2021 šildymo sezonui_2019 

metų CŠT sektoriaus apžvalga 

 

Kvietimas į 2020-09-28 LŠTA pasitarimą_pasiruošimas 2020/2021 šildymo sezonui_2019 metų 

CŠT sektoriaus apžvalga 

 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. (pirmadienį) 14.00 val. Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijoje (V. Gerulaičio g. 1 Vilnius) vyks šilumos tiekimo įmonių, LŠTA ir ekspertų 

pasitarimas nuotoliniu būdu, per MS TEAMS platformą, prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Join Microsoft Teams Meeting  

Learn more about Teams | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
Prašome jungtis anksčiau – 13.50 val. Gali būti daromas vaizdo įrašas. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Artėjančio šildymo sezono tendencijos ir prognozės, pastatų paruošimas šildymo 

sezonui, 2019 metų šilumos ūkio sektoriaus techninių-ekonominių rodiklių apžvalga. 

Į susitikimą taip pat pakviesti VERT, Energetikos ministerijos, Baltpool, Energetikos 

agentūros atstovai 

1. Informacinės suvestinės apžvalga. 

2. Kiti klausimai 
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

*** 

 

Informacija _ LŠTA aktualijos 2020-09-25 

 

Gerbiami šilumos tiekimo įmonių vadovai, 

 

Trumpa svarbesnių naujienų apžvalga ir komentarai: 

1. VERTa pagaliau paskelbė ilgai reikalautą atnaujintą Šilumos kainų metodikos projektą. Į 

kai kuriuos mūsų siūlymus atsižvelgė, bet dar nepakankamai. Dabar reikia apsispręsti: ar 

teikti daug kritikos, pastabų ir procesas gali vėl užsitęsti, ar geriau tiesiog skubinti greičiau 

priimti ir toliau nuosekliai ją tobulinti. Žinoma, siūlant padaryti kelis svarbiausius 

pakeitimus paskelbtame projekte. Reikia įvertinti, kad labai radikalių ir didelės apimties 

reformų nepriima nei valdininkai nei politikai.      

2. Su Energetikos ministerija (VŠT ir TGS) bandoma tartis dėl radikalaus kainodaros 

pakeitimo, reformuojant Šilumos ūkio įstatymą, tačiau ministerijai užklausus VERT 

nuomonės, pastarieji priešinasi didesnėms permainoms.     

3. Labai žemos dujų kainos didina dujinio šildymo konkurencingumą, gali suaktyvėti 

atsijungimai, pereinant į dujinį šildymą (kai kuriuose miestuose jau yra precedentų). 

Kreipėmės į EM dėl šios rizikos, išaiškinant galimas pasekmes CŠT vartotojams. Situacijai 

suvaldyti kažkiek gali padėti specialieji šilumos ūkio planai. Tačiau ir jie kai kuriose 

savivaldybėse negalioja arba jų nesilaikoma. Tuo tikslu kreipėmės į LRV atstovus 

apskrityse, kad jie užtikrintų Šilumos ūkio įstatymo laikymąsi. Kai kurie atsakė, kad jau 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQxNjEwNDgtZDY4My00MmFhLTlhMjUtZDMxODU5NWUyZTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%2263976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=63976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZjQxNjEwNDgtZDY4My00MmFhLTlhMjUtZDMxODU5NWUyZTdm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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paragino savivaldybes atnaujinti specialiuosius planus. Žinoma, šiuo požiūriu reikia šilumos 

tiekėjų aktyvaus bendravimo su savivaldybėmis.    

4. Grupė Seimo narių užregistravo Šilumos ūkio įstatymo pataisas, reikalaujančias, kad visi 

šilumos gamintojai (tame tarpe CŠT įmonės) nepirktų daugiau kaip 20 % biokuro iš 

trečiųjų šalių. Pažeidus šį reikalavimą grėstų iki 10 % nuo metinių pajamų bauda. Pataisa 

papildyta reikalavimu, kad biokogeneracinės elektrinės degintų tik SM3 kurą ir t.t. Reikia 

suplanuoti poziciją ir veiksmus šiuo klausimu.   

5. Toliau aktyviai svarstomos ES investicinės paramos kryptys 2021-2027 metų laikotarpiui. 

Žinoma, kad labiausiai reikalinga parama vamzdynų projektams ir susidėvėjusių 

biokuro katilų keitimui.  Valdininkai nenori finansuoti šių projektų, bet atrodo, kad 

pradeda priprasti prie minties, kad tai neišvengiama. 

6. Trečiadienį grupė šilumos tiekimo įmonių atstovų dalyvavo STT mokymuose. Pabandysime 

išgirstas rekomendacijas apibendrinti ir padalinti LŠTA nariams, kad galėtumėte pasinaudoti 

kasdienėje veikloje.  

7. Ketvirtadienį vyko „saulininkų“ asociacijos 10-mečio minėjimas. Politikai, Aplinkos ir 

Energetikos ministerijos vadai labai remia saulės „įdarbinimą“, o entuziastai vis garsiau 

agituoja saulės elektrines kombinuoti su šilumos siurbliais ir taip apsirūpinti ne tik elektra, 

bet ir šiluma (vėsuma).  

Rugsėjo 28 dieną (pirmadienį) 14 val bandysime apžvelgti CŠT sektoriaus veiklos rezultatus ir 

paanalizuoti jų priežastis. Pakvietėme prisijungti EM, VERT, Baltpool ir t.t. atstovus, kad jie 

tiesiogiai išgirstų sistemines reguliavimo ir kainodaros problemas, kurios lemia sektoriaus būklę. 

Gerai būtų, kad ir įmonės konkrečiais pavyzdžiais (su skaičiais) parodytų kainodaros trūkumus ir 

pasiūlytų, kaip juos galima būtų pašalinti jau dabar priimant paskelbtą Šilumos kainų metodiką. 

 

Kviečiame pasitarime aktyviai dalyvauti įmonių vadovus ir ekonomistus. 

 

Su šiltais linkėjimais  

Valdas Lukoševičius 

8 6993 2069 

*** 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2020-09-24 pranešimas. 

 

BELAUKIANT NAUJO ŠILDYMO SEZONO 

 

Artėjant naujam šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ jau pasiruošusi tiekti šilumą 

savo vartotojams, tačiau bendrovės duomenimis, iki šiol dar ne visi pastatai paruošti ją priimti. 

Pastatų valdytojai ir prižiūrėtojai turėtų suskubti užbaigti visus pasiruošimo šildymo sezonui 

darbus, kad atšalus orams, būtų išvengta nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie 

centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas ir gyventojams netektų šalti namuose. 

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato šilumos 

įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama. 

• Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato 

savivaldybės institucija. 

• Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios  nepažeidžiant 

nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms 

šildymo sezono pradžia nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais. 

• Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, 

nusprendė pradėti  savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų 
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nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o 

šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina. 

• Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams 

ir kitoms patalpoms šildyti. 

• Kompensacijos gyventojams už šildymą ir karštą vandenį pradedamos skaičiuoti 

savivaldybei paskelbus šildymo sezono pradžią. 

2019–2020 m. šildymo sezonas buvo pradėtas: 

Panevėžio m. - rugsėjo 24 d., 

Kėdainių r. - rugsėjo 26 d., 

Pasvalio r. - rugsėjo 30 d., 

Kupiškio r. - rugsėjo 30 d., 

Panevėžio r. - spalio 1 d. 

Rokiškio r. - spalio 1 d. 

Zarasų r. - spalio 1 d. 

 
 


