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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-899/624 

2021-05-20/2021-05-24 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-899/624-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 360 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5211 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. IX-2023 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5212, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 4 IR 101 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5211, lyginamasis 

variantas, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. IX-2023 

191 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5212, lyginamasis 

variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-I-2 priede pateikiama: 

• LRV 2021-05-20 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

• LRV 2021 05 19 pranešimas. Duomenų apžvalga: daugiau nei 85 % mirčių nuo COVID-19 

sudaro neskiepytų asmenų mirtys, TN: tn. 

o LRV nutarimo DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-05-24, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-I-3 priede pateikiama: 

• VERT 2021 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. O3E-578 DĖL ATESTAVIMO ĮSTAIGŲ 

KOMPETENCIJOS VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, ir ATESTAVIMO 

ĮSTAIGŲ KOMPETENCIJOS VERTINIMO TAISYKLĖS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-I-4 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. gegužės 14 d. įsakymas  Nr. D1-294 DĖL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS „TARŠIŲ TECHNOLOGIJŲ KEITIMO MAŽIAU 

TARŠIOMIS SKATINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS 

LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIOSE ĮMONĖSE“ VALSTYBĖS 

PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO, ir KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS „TARŠIŲ TECHNOLOGIJŲ KEITIMO MAŽIAU 

TARŠIOMIS SKATINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS 

LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIOSE ĮMONĖSE“ VALSTYBĖS 

PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-I-5 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. D1-287 DĖL LIETUVOS APLINKOS 

APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021–2023 M. 

FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ 

NAUDOJIMO 2021–2023 M. FINANSAVIMO KRYPTYS, TN: tn. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/474defa0b93411eb8c24980b2b0e0fef
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4ea079e0fcc811eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-779zkfcim
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/26382060fcc911eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-779zkfcim
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-daugiau-nei-85-mirciu-nuo-covid-19-sudaro-neskiepytu-asmenu-mirtys
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/qEvZnXhTpf?jfwid=-779zkhiug
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da97b061b74611ebb83ad5fbec9dd554?positionInSearchResults=18&searchModelUUID=5718d345-2859-455c-9ada-96679aec2748
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/921c1602b74611ebb83ad5fbec9dd554?positionInSearchResults=38&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/401c27d0b7b611eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/401c27d0b7b611eb8371ea260d59d64b
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-1 priede pateikiama; 

• LŠTA 2021-05-20 raštas EM Nr. 52 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO, TN: tn, 

• VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA, 2021-05-19 raštas Nr. 

4E-13044 EM DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• SAM 201-05-20 raštas EM Nr. 10-3173 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS 

ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• AB „Kauno energija“ 2021-05-20 raštas LŠTA, EM Nr. E20-599 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 17, 20 IR 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMŲ, TN: tn, 

• VšĮ “Bendruomenių UNIVERSITETAS”, 2021-05-18 raštas EM Nr. M-21/01 DĖL 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ NUOSAVYBĖS IR PRIEŽIŪROS 

IŠLAIDŲ, TN: tn, 

• AM 2021-05-21 raštas EM Nr. (14)-D8(E)- 3528 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn,  

• AB „Šiaulių energija“ 2021-05-18 raštas LŠTA Nr. SD-1538 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 

32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys 

dokumentai: TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-05-21 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-05-21 posėdžio: „9. Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo“; „10. Dėl 

Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių 

dujų biržoje vykdymo 2020 m.“; „11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių 

teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“; „12. Dėl UAB „Prienų energija“ planinio patikrinimo.“; „13. 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 

O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas)“; „13. Dėl prognozuojamos 

elektros energijos rinkos kainos 2021 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas)“; 

„15. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams 

perskaičiavimo (papildomas klausimas)“; medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-05-19 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Ilgo laikotarpio vidutinių 

padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio, TN: tn, 

o Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210520_52_LSTA-rastas_EM_del-SUI_SP_prieziura.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/581de240b93911eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/352a73c0b95711eb91e294a1358e77e9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210520_Kauno_Pasiulymai-del-SUI-keitimo-projekto-kompensacija-uz-rezerva-ir-SP.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210518_R.Zabarauskas_EM_del-silumos-punktu-nuosavybes.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/39f96970ba3211eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=10&searchModelUUID=6ba9e429-256e-4dd1-96c2-f2bcddc095f3
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210520_52_LSTA-rastas_EM_del-SUI_SP_prieziura.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/651b8051b3d111eb813da437131bc1ee
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-19/Viesoji-konsultacija-del-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-19/Viesoji-konsultacija-del-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
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Šio skyriaus IS-899/624-II-4 priede pateikiama:  

• AM teikimas LRV dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo Nr. IX-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20 straipsnių, 1 ir 2 

priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo 

projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. IX-

329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo 

projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-5 priede pateikiama:  

• Baltpool 2021-05-17 raštas LŠTA, EM Nr. SD-210103 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 277 PAKEITIMO PROJEKTO, 

TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-6 priede pateikiama:  

• AM teikimas LRV dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų 

pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo” ir jį keitusių nutarimų pripažinimo 

netekusiais galios” pakeitimo projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 

m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 

programos patvirtinimo” ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios” 

pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-7 priede pateikiama:  

• EIM 2021-05-20 teikimas LRV Nr. (4.5-82)-3-2403 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ 

IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

TEIKIMO, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR 

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2021-05-21 teikimas Nr. R2- (ŠGK)-3594 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) 

SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS 

NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, TN: tn, 

o ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠO PAKEITIMO projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-899/624-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-05-18 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-05-14 pranešimas. NUO ŠIOL GALIMA PREKIAUTI SBP 

SERTIFIKUOTU BIOKURU, TN: tn. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ffe5b0b86d11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ffe5b0b86d11eb91e294a1358e77e9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210517_BALTPOOL_atsak_i-31_Del-operatyvaus-biokuro-pirkimo.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50c69cb0b47c11eb9624b75b084fae15?positionInSearchResults=35&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50c69cb0b47c11eb9624b75b084fae15?positionInSearchResults=35&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b08a3e90b95911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-779zkgz3s
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b08a3e90b95911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-779zkgz3s
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c7ccf530ba2011eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybfrs
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c7ccf530ba2011eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybfrs
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/nuo-siol-galima-prekiauti-sbp-sertifikuotu-biokuru/
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Šio skyriaus IS-899/624-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2021-05-20 pranešimas. Pakeista elektros energetikos sektoriaus kainų viršutinės 

ribos nustatymo metodika, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Perskaičiuota prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 

2021 m. II pusmečiui, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Mažėja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina, 

TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Pakeistas Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų 

patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Pakeistas Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir 

paslaugų kokybės rodiklių aprašas, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. VERT skyrė baudą UAB „Intergas“ už reguliuojamos 

veiklos pažeidimą, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Alytaus r. įmonei SĮ „Simno komunalininkas“ skirta bauda 

už reguliuojamosios veiklos pažeidimą, TN: tn, 

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Keičiasi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika, TN: tn, 

• VERT 2021-05-17 pranešimas. VERT skelbia gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą, 

TN: tn, 

o VERT 2020 m. II pusm. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-III-3 priede pateikiama  

• LRS 2021 m. gegužės 26 d. Ekonomikos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-III-4 priede pateikiama  

• LEA 2021-05-20 raštas Nr. SD-218 DĖL APKLAUSOS APIE ENERGETIKOS 

INOVACIJAS ir Klausimynas apie energetikos inovacijas.  

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-899/624-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2021 05 20 pranešimas. Premjerė: pandemija – galimybė problemas spręsti greičiau, 

TN: tn, 

o KAIP SUKURSIME NAUJOS KARTOS LIETUVĄ? MINISTRĖ PIRMININKĖ 

INGRIDA ŠIMONYTĖ pranešimo skaidrės Lietuvos ekonomikos konferencija 2021 m. 

gegužės 20 d., TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2021 05 17 pranešimas. Gaminančių elektros vartotojų – jau 10 tūkstančių, TN: tn, 

• EM 2021 05 20 pranešimas. Akcininko lūkesčių raštas EPSO-G: įgalinti Lietuvos energetinę 

nepriklausomybę ir inovatyvios žaliosios energetikos plėtrą, TN: tn, 

o Raštas DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ 

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „EPSO-G“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-IV-3 priede pateikiama 

• EIM 2021 05 17 pranešimas. Galimybių paso ir ES skaitmeninio žaliojo pažymėjimo 

skirtumai, TN: tn, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-20/Pakeista-elektros-energetikos-sektoriaus-kain%C5%B3-vir%C5%A1utin%C4%97s-ribos-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/-Perskaiciuota-prognozuojama-elektros-energijos-rinkos-kaina-2021-m--II-pusmeciui.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Mazeja-viesuosius-interesus-atitinkanciu-paslaugu-kaina.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/pakeistas-gamtiniu-duju-imoniu-teikiamu-paslaugu-patikimumo-ir-kokybes-rodikliu-ju-ivertinimo-tvarkos-aprasas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Pakeistas-Elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-ir-paslaug%C5%B3-kokybes-rodikli%C5%B3-aprasas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/VERT-skyre-bauda-UAB-%E2%80%9EIntergas%E2%80%9C-uz-reguliuojamos-veiklos-pazeidima-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Alytaus-r--imonei-S%C4%AE-%E2%80%9ESimno-komunalininkas%E2%80%9C-skirta-bauda-uz-reguliuojamosios-veiklos-pazeidima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/keiciasi-geriamojo-vandens-apskaitos-prietaisu-isigijimo-irengimo-ir-eksploatavimo-uzmokescio-apskaiciavimo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-17/VERT-skelbia-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-17/VERT-skelbia-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://lrv.lt/lt/naujienos/premjere-pandemija-galimybe-problemas-spresti-greiciau
https://lrv.lt/lt/naujienos/premjere-pandemija-galimybe-problemas-spresti-greiciau
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/gaminanciu-elektros-vartotoju-jau-10-tukstanciu
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/akcininko-lukesciu-rastas-epso-g-igalinti-lietuvos-energetine-nepriklausomybe-ir-inovatyvios-zaliosios-energetikos-pletra
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/akcininko-lukesciu-rastas-epso-g-igalinti-lietuvos-energetine-nepriklausomybe-ir-inovatyvios-zaliosios-energetikos-pletra
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-paso-ir-es-skaitmeninio-zaliojo-pazymejimo-skirtumai
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• EIM 2021 05 20 pranešimas. Galimybių pasas: ką svarbu žinoti verslui, TN: tn, 

• EIM 2021 05 20 pranešimas. Galimybių paso svetainė – gpasas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-IV-4 priede pateikiama 

• ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO SPRENDIMO GRĄŽA RAJONO 

ĮSTAIGOSE, 2021-05-19 Rokiškio rajono savivaldybės informacija 

FacebookGmailLinkedInTwitter, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-IV-5 priede pateikiama 

• IR VĖL MOKESČIAI... KAIP JUOS MOKĖTI PAPRASČIAU? 2021-05-20 Matas 

Miknevičius „Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-899/624-V-1 priede pateikiama 

• EM 2021 05 17 pranešimas. Su visuomene bus diskutuojama kaip paspartinti AEI plėtrą, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-V-2 priede pateikiama 

• AM INFO. Gegužės 21 d. žaliesiems pirkimams skirtas socialinių partnerių penktadienis. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-899/624-VI-1 priede pateikiama 

• EUROPOS ŠILUMININKŲ KONGRESE „EUROHEAT & POWER“ - IŠSKIRTINIS 

DĖMESYS LIETUVOS ŠILUMOS ŪKIUI, BNS spaudos centras, TN: tn arba tn, 

• Europos šilumininkų kongrese „Euroheat & Power“ - išskirtinis dėmesys Lietuvos šilumos 

ūkiui, PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI, 2021 m. gegužės 17 d. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-VI-2 priede pateikiama 

• .ENERGIJA“ VADOVAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_2021-05-17 d. LSTA webinaro medžiaga_žemetemperatūrinių tinklų 

projektavimo ir įrengimo sąlygas, 

o 2021-05-17 d. LSTA webinaro medžiaga, (šie dokumentai saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma: IS-899/624-VI-3-1 priedas 2021-05-24.zip) 

• LŠTA INFO. 2021-05-24 d. webinaras šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose 

Saulės kolektoriai CŠT gamybos šaltiniuose. 

• LŠTA INFO. Planuojamas 2021-06-14 LŠTA pirmadienio_webinaras_žematemparatūriniai 

tinklai_VŠT patirtis. 

 

Šio skyriaus IS-899/624-VI-4 priede pateikiama 

• EM INFO. AIE įstatymo projekto aptarimas, 

• SVARBU_EM pasitarimas _Biokuro tvarumo kriterijų perkėlimas_AEI direktyva, 

• INFO_EM 2021-05-20 d.pasitarimas _Biokuro tvarumo kriterijų perkėlimas_AEI direktyva, 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasas-ka-svarbu-zinoti-verslui
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-paso-svetaine-gpasas-lt
https://www.rokiskiosirena.lt/#facebook
https://www.rokiskiosirena.lt/#google_gmail
https://www.rokiskiosirena.lt/#linkedin
https://www.rokiskiosirena.lt/#twitter
https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/aktualijos/energetinio-efektyvumo-didinimo-sprendimo-gra-rajono-staigose
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/mano-pinigai/2021/05/20/ir-vel-mokesciai-kaip-juos-moketi-paprasciau
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/su-visuomene-bus-diskutuojama-kaip-paspartinti-aei-pletra-lietuvoje
https://sc.bns.lt/view/item/381905
https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-lietuvos-silumos-ukiui/
https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-lietuvos-silumos-ukiui/
https://www.senergija.lt/naujienos/apdovanotas-ab-siauliu-energija-vadovas/
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• Energetikos ministerijos informacija dėl biokuro tvarumo 

 

Šio skyriaus IS-899/624-VI-5 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 9 2021-

05-14 (titulinis ir turinys) 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 9 

2021-05-14 (šie dokumentai saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-

899/624-VI-5-1 priedas 2021-05-24.pdf) 
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Priėmimo 

data: 
2021-05-12 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 4 IR 

101 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5211 IR LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. IX-2023 

191 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5212 

 

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 360 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo 

Nr. SV-S-20 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 3 ir 4 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

n u t a r i a: 

Pritarti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 4 ir 101 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5211 ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. IX-2023 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5212 (toliau ‒ Įstatymų 

projektai) tikslui– skatinti šilumos gamybą iš tvariai pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos 

išteklių, tačiau nepritarti siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms dėl šių priežasčių: 

1. Nurodyto Įstatymų projektų tikslo ir uždavinių turėtų būti siekiama neribojant 

konkurencijos Lietuvos biokuro rinkoje. Lietuvos biokuro gamintojų konkurencingumo skatinimo 

priemonės, įvertinant biokuro rinkos perspektyvas, turi būti subalansuotos, nedidinančios šilumos 

kainų ir neribojančios konkurencijos. Remiantis energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL 

UAB duomenimis, 2020 metais Lietuvoje biomasės importas iš trečiųjų šalių siekė 1,036 mln. tonų 

ir buvo 12,33 procento mažesnis, palyginti su 2019 metais. Importuotas biokuras sudarė apie 

26 procentus visos biokuro rinkos Lietuvoje. 2021 m. vasario 22 d. Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos paskelbtoje biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje nurodoma, kad Lietuvos 

biokuro rinkos koncentracijos lygis pagal Herfindalio ir Hiršmano indeksą išlieka nedidelis, 

2020 m. IV ketvirtį šilumos gamintojai biokurą pirko iš 107 biokuro tiekėjų, iš kurių 17 tiekėjų 

produkcija iš viso sudarė 75,38 procento rinkos, o didžiausią biokuro kiekį pardavęs tiekėjas užėmė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/474defa0b93411eb8c24980b2b0e0fef


 

 

18,97 procento rinkos, antras daugiausia pardavęs tiekėjas – 12,78 procento; 2019 m. IV ketvirtį 

šilumos gamintojai biokurą pirko iš 117 tiekėjų, tuo pat metu 2018 metais rinkoje veikė 114 tiekėjų, 

2017 metais – 87 tiekėjai. Pažymėtina, kad 2022 metais Lietuvoje pradės veikti Vilniaus 

kogeneracinė elektrinė, kuri padidins vietinio biokuro paklausą. Įvertinus esamą situaciją Lietuvos 

biokuro rinkoje, biokuro paklausos ir biokuro kainų augimo prognozes, Įstatymų projektais 

siūlomas reguliavimas riboti iš trečiųjų šalių kilmės biomasės pagaminto biokuro naudojimą 

šilumos gamyboje būtų neproporcinga priemonė Įstatymų projektų aiškinamajame rašte nurodytam 

tikslui – skatinti šilumos gamybą iš tvariai pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos išteklių – 

pasiekti. 

2. Situacija Lietuvos biokuro rinkoje yra pasikeitusi nuo 2020 metų rudens, kai Lietuvos 

Respublikos Seime buvo užregistruoti ir svarstyti Įstatymų projektai. 2021 m. vasario 18 d. 

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA rašte Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai informavo apie mažėjančius biomasės importo iš Baltarusijos Respublikos kiekius ir 

nurodė, kad, esant sudėtingoms klimatinėms sąlygoms, Baltarusijos Respublika pradėjo riboti 

biomasės eksporto kiekius. Remiantis energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB 

duomenimis, biokuro kaina neatidėliotinų sandorių biržoje laikotarpiu nuo 2020 metų rugsėjo iki 

2021 metų vasario mėnesio padidėjo 45,93 procento ir pasiekė 12,74 euro už megavatvalandę, 2021 

metų balandžio mėnesį sudarytų medienos ir skiedrų ilgalaikių sandorių kaina yra  27 procentais 

didesnė, palyginti su 2020 metų balandžio mėnesiu. Biokuro rinkos tyrimus atliekanti pasaulyje 

lyderiaujanti analitinė įmonė „Argus Media group“ prognozuoja biokuro kainų augimą, 

prasidėsiantį nuo 2021 metų rudens. Lietuvos biokuro rinkoje dėl susidariusios biokuro pasiūlos 

pertekliaus nuo 2019 metų vyrauja žemos biokuro kainos, tačiau 2017–2018 metais Lietuvoje buvo 

priešinga situacija, kai dėl klimatinių sąlygų ir sumažėjusios pasiūlos biokuro rinkos kaina 

Lietuvoje siekė 20 eurų už megavatvalandę ir buvo dvigubai didesnė nei esama rinkos kaina. 

Atsižvelgiant į tai, praktika, kai Lietuvos Respublikos Seimas intervencinėmis reguliacinėmis 

priemonėmis kaskart reaguotų į biokuro rinkos kainų pokytį, didindamas arba mažindamas 

leidžiamas importuojamo biokuro kvotas šilumos gamyboje, būtų ydinga. 

3. Įstatymų projektų tikslui pasiekti siūlomos importą ribojančios priemonės vertinamos 

remiantis Europos Sąjungos bendrosios prekybos politikos nuostatomis. Prekybos su trečiosiomis 

šalimis apribojimai patenka į Europos Sąjungos išimtinės kompetencijos bendrosios prekybos 

politikos sritį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 1 dalies e punktas), tai reiškia, 

kad Įstatymų projektuose numatytų importo apribojimų valstybė narė negali taikyti vienašališkai, 

prieš tai nesuderinusi savo veiksmų su Europos Komisija. Papildomai pažymėtina, kad pasirinktų 

ūkinės veiklos ribojimų priemonių proporcingumas ir pagrįstumas nustatomas vadovaujantis 

projektų rengėjų atliktu numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimu. Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 41 straipsnis įtvirtina, kad teisės akto projekto poveikio 

konkurencijai vertinimas privalo būti atliktas, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar 

panaikinamas reguliavimas, kuris, be kita ko, galėtų turėti poveikį konkurencijai esant minėtame 

straipsnyje nurodytoms sąlygoms.  

4. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 4 ir 101 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIIIP-5211 2 straipsnyje dėstomoje Šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 8 

dalyje siūloma nustatyti, kad Vyriausybė arba jos įgaliota institucija biokurui ir (ar) biokuro 

gamyboje naudojamai biomasei nustatytų tvarumo kriterijus. Pažymėtina, kad biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų tvarumo kriterijai yra nustatyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo 38 straipsnyje, o Vyriausybei pavesta nustatyti biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų atitikties tvarumo kriterijams kontrolės tvarką. Siekiant teisinio reguliavimo 

nuoseklumo ir įvertinant tai, kad biokuro tvarumo kriterijai savo esme yra ūkinės veiklos sąlygos, 

biokuro tvarumo kriterijai turėtų būti nustatomi įstatymo lygmeniu, atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną. Pažymėtina ir tai, kad Vyriausybė Lietuvos 

Respublikos Seimo 2021 metų pavasario sesijoje planuoja pateikti svarstyti Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 



 

 

Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

nustatytų biokuro tvarumo kriterijų perkėlimo į nacionalinę teisę. 

5. Vyriausybė pritaria Įstatymų projektų aiškinamajame rašte pateiktam argumentui, kad 

mažėjanti vietinių biokuro gamintojų dalis ir Baltarusijos Respublikos centrinės valdžios sprendimų 

įtaka šilumos kainoms Lietuvoje neatitinka šilumos vartotojų interesų. Lietuvos tikslas yra mažinti 

priklausomybę nuo energijos išteklių importo, todėl Nacionaliniame energetikos ir klimato srities 

veiksmų plane 2021–2030 m. nurodyta, kad, siekiant optimalaus ir tvaraus balanso tarp vietinės 

biokuro gamybos ir biokuro importo iš trečiųjų šalių, importuojamo biokuro dalis neturėtų viršyti 

20 procentų, tačiau Vyriausybė siūlo siekti šių tikslų konkurencijos rinkoje neribojančiomis 

priemonėmis, skatinant tvariai pagaminto prastesnės kokybės biokuro (SM3) naudojimą šilumos 

gamyboje tokio kuro deginimui pritaikytuose įrenginiuose, nustatant biokuro tvarumo reikalavimus. 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos“, 162.2 papunktyje numatyta padvigubinti lietuviškos 

medienos ir biomasės pridėtinę vertę, paskatinus vertės grandinių plėtrą ir inovacijas, taip pat 

numatoma reguliaciniais mechanizmais skatinti maksimalų biomasės pridėtinės vertės sukūrimą 

šilumos ūkyje, statyboje ir bioekonomikoje.  

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Energetikos ministras  Dainius Kreivys 

 

TN: tn  
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 

A. 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: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4ea079e0fcc811eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-779zkfcim


 

 

„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 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, Sergėjus Jovaiša, Kęstutis Bacvinka, Viktoras Rinkevičius, Paulius Saudargas, 

Juozas Imbrasas, Petras Nevulis, Algimantas Salamakinas, Gintautas Kindurys, Zenonas Streikus, Irena Haase, Juozas 

Baublys, Algimantas Dumbrava 

 

TN: tn  
Projekto lyginamasis variantas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

ĮSTATYMAS 

2020 m.     Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 191  straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Šio straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai nurodytoms energetikos įmonėms netaikomi, jeigu energijos 

išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies 

arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Trūkstamas biokuro kiekis gali būti įsigyjamas kitais 

teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 4 

straipsnio 4 ir 5 dalyje nustatytus šilumos gamybos iš tvariai pagamintų vietinių atsinaujinančių energijos 

išteklių skatinimo reikalavimus.“ 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas  

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas  

 

Teikia 

Seimo nariai 

Simonas Gentvilas, Virgilijus Poderys, Sergėjus Jovaiša, Kęstutis Bacvinka, Viktoras Rinkevičius, Paulius Saudargas, 

Juozas Imbrasas, Petras Nevulis, Algimantas Salamakinas, Gintautas Kindurys, Zenonas Streikus, Irena Haase, Juozas 

Baublys, Algimantas Dumbrava 

 

 



 

 

 

IS-899/624-I-2 priedas 

 

LRV 2021-05-20 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 20 d. 

• Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia 

(suvestinė redakcija nuo 2021-05-17 iki 2021-05-23).  

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

Skelbiamas karantinas visoje Lietuvoje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. 

gegužės 31 d. 24:00 val. 

 

KARANTINO PRIEMONĖS 

 

Galimybių pasas 

Galimybių pasas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

• yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina:  

o praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o praėjus 4 savaitėms po „Vaxzevria“ pirmosios vakcinos dozės suleidimo, bet ne 

ilgiau kaip praėjus 12 savaičių; 

o po „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą. 

•  persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis 

teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo 

rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos 

izoliacijos terminas); 

•  turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą 

COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą 

atsakymą; 

• yra vaikai iki 16 metų. 

Galimybių pasą asmenys turės pateikti prieš lankydamiesi renginyje, maitinimo įstaigoje ar kitoje 

paslaugų suteikimo vietoje. 

Turint Galimybių pasą: 

Asmeninės šventės 
• Šventėse uždarose erdvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų. 

• Šventėse atvirose erdvėse gali dalyvauti neribotas skaičius asmenų. 

Sporto klubai 
Neribojamas asmenų skaičius ir netaikomas minimalaus ploto vienam asmeniui 

reikalavimas. 

Laisvalaikis 

• Teikiant pirčių paslaugas asmenų skaičius neribojamas. 

• Teikiant baseinų paslaugas maksimalaus asmenų skaičiaus ir paslaugos 

teikimo ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi. 

• Tampa prieinamos įvairios laisvalaikio pramogos tiek atviroje erdvėje, 

pvz., plaukiojimas pramoginiais laivais, tiek uždaroje patalpoje, pvz. 

biliardą ar boulingą. 

Viešasis 

maitinimas 

Restoranų, kavinių, barų, išskyrus naktinius klubus ar kitas pasilinksminimo 

vietas, lošimo namų ir lošimo automatų salonų, lažybų ir totalizatorių punktų 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&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
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1


 

 

veikla uždarose patalpose vykdoma iki 22 val. 

Kultūrinė veikla ir 

renginiai 

  

Galimas žiūrovų skaičius renginiuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, 

padidinamas iki 2000: 

galimi renginiai atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja tik vakcinuoti ar 

paskiepyti asmenys (atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto meistriškumo 

sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, 

aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, teisėjai, 

antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas neprivalo 

būti vakcinuoti ar persirgę, turėti ne anksčiau nei prieš 24 valandas atliktą 

COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą atsakymą), kurių bendras skaičius 

neviršija 2 000 (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto 

meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, 

antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo). Renginiai 

organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų 

platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei 

kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą. 

Uždarose erdvėse galima rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius. 

Šių renginių žiūrovai privalėtų užimti ne daugiau kaip 75 proc. sėdimųjų vietų. 

Apgyvendinimas 
Apgyvendinimo įstaigose viename kambaryje galima apgyvendinti ne tik tos 

pačios šeimos narius. 

Viešasis ir privatus  

sektorius 

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių 

valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbo funkcijas galima atlikti 

darbo vietoje, kai jas atlieka imunitetą turintys asmenys. 

Neformalusis 

švietimas 
Leidžiami neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimai. 

Nuteistųjų ir 

suimtųjų lankymas 

Leidžiama dalyvauti ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose kontaktiniuose 

pasimatymuose pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose. 

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

Kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas: 

• Gali atsidaryti teatrai ir kino teatrai, užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, 

užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius 

neviršija 150 asmenų, bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, kad 

vyresni nei 6 metų žiūrovams dėvi kaukes, taip pat kitas valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.  

o Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas šių paslaugų teikimo vietose 

draudžiama. 

• Leidžiami renginiai, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų, laikantis nustatytų 

reikalavimų. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau 

kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) 

žiūrovų registravimą, kad vyresni nei 6 metų žiūrovams dėvi kaukes, taip pat kitas valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.  

o Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama. 

SVARBU: į bendrą žiūrovų skaičių neįskaičiuojami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys aukšto 

meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2


 

 

meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, teisėjai, antidopingo pareigūnai, 

organizatoriai ir aptarnaujantis personalas. 

Renginiuose būtina užtikrinti, kad tarp sėdinčių žiūrovų būtų išlaikytas 2 metrų atstumas arba tarp 

vienoje eilėje sėdinčių žiūrovų būtų laisvos dvi sėdimos vietos. Gretimas sėdimas vietas gali užimti 

ne daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios šeimos, namų ūkio ar kartu atėję į renginį – tokiu 

atveju žiūrovai sodinami „2+2“ principu, kai vienoje eilėje dvi sėdimos vietos yra užimtos, dvi 

sėdimos vietos – laisvos. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti atstumo tarp sėdimų vietų 

kontrolę viso renginio metu. Visos renginių organizavimo būtiniosios sąlygos nustatytos Operacijų 

vadovo sprendime. 

• leidžiami renginiai, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei 

2 asmenys, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius; 

• leidžiama fiziškai aptarnauti lankytojus bibliotekose, taip pat galima fiziškai aptarnauti 

lankytojus bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklose ne didesnėmis nei 2 asmenų 

grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius; 

• leidžiama lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas 

ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, ne 

didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius; 

• gali būti lankomi uždarose erdvėse esantys muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės 

(pvz. zoologijos ir botanikos sodai) užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias 

vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad 

vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto; 

• galima vesti ekskursijas atvirose erdvėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų; 

• gali būti vykdomos kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos šio nutarimo 21 

punkte nurodytose savivaldybėse, kai užtikrinamas 20 m2 plotas vienam asmeniui ir 

uždarose erdvėse dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų,  o atvirose erdvėse – ne daugiau 

kaip 20 asmenų. 

• leidžiamos laidotuvės, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) 

namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis. 

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. 

Ribojimai 

Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką 

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus 

aukščiau nurodytus atvejus. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• galima rengti renginius uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 

žiūrovų ir (ar) dalyvių, bei renginius atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau 

nei 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto 

meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, 

aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, 

organizatorių ir aptarnaujančio personalo), kurie organizuojami ir vykdomi renginio 

organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) 

dalyvių registravimą bei kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą, 

žiūrovams ir (ar) dalyviams renginį stebint tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai 

organizuojamos gyvūnų parodos), vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso 

renginio metu dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis; 

• renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. 

visų sėdimų vietų. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c?fbclid=IwAR06Sn7DFWv8_wWrvpofKq8sXIIzPcagqK__KQxyck10HVzEfRf1_wmG2gY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c?fbclid=IwAR06Sn7DFWv8_wWrvpofKq8sXIIzPcagqK__KQxyck10HVzEfRf1_wmG2gY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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draudžiama. Ši išimtis netaikoma, jei renginys organizuojamas šio nutarimo 2.2.8.5 ar 

2.2.8.6 papunktyje nustatytomis sąlygomis; 

• leidžiama lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas 

ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, ne 

didesnėmis nei 10 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius ir 

ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), 

užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją; 

• leidžiama lankyti uždarose erdvėse esančius muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves, 

zoologijos ir botanikos sodus, užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu 

metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam 

lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto, išskyrus ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne 

daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją; 

• laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas 

teikiančius asmenis; 

• leidžiamos ekskursijos, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant 

gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos 

Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų 

pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir 

totalizatorių punktų veikla, išskyrus kai: 

• maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais; 

• viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas 

pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) 

patalpose; 

• viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos 

priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Užsieniečių 

registracijos centre ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos 

veiklos specifiką; 

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma jūrų ir oro uostų 

keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, 

prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) 

vieno namų ūkio narius; 

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 21 valandos, 

kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno 

staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno 

namų ūkio narius. 

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 22 valandos, 

kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno 

staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų 

namų ūkio narius; 

• viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos 

priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių 

registracijos centre ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos 

veiklos specifiką, oficialių delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims; 

• apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo 

paslaugos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose. 

Apsauginės veido kaukės 
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Kaukių galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia 2 m spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos 

narius. Kaukių taip pat galima nedėvėti:  

• asmenims, kai jie sportuoja; 

• aukšto meistriškumo sporto pratybose; 

• paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke; 

• neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti 

veido skydelį; 

• vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigose ir (ar) jų teritorijose netaikomas 

reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

Kaukę būtina dėvėti apgyvendinimo vietų bendrojo naudojimo patalpose, teikiant leidžiamas 

kontaktines paslaugas. Kaukes būtina dėvėti uždarose vietose. 

Rekomenduojama dėvėti kaukę privačioje asmeninėje šventėje, jei tokia rengiama, ar bendraujant 

su kitos šeimos/ namų ūkio nariais. 

Judėjimas šalies viduje 

Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio 

transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas 

vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir 

stovimas vietas, jei užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas tarp asmenų. 

Transporto priemonėmis, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, į 

vakcinacijos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vietą ar iš jos, ir kai į ekskursijas 

vyksta ne daugiau kaip 10 vakcinuotų ar persirgusių asmenų, gali vykti ne didesnėmis nei 2 asmenų 

arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupės. Teikiant keleivių vežimo už atlygį 

lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, transporto 

priemonės vairuotojas į šį skaičių neįskaičiuojamas. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• atsisakoma asmenų skaičiaus transporto priemonėse ribojimų. 

Bendravimas 

• Leidžiama susitikti dviem šeimoms arba dviem namų ūkiams, jeigu viename iš jų yra ne 

daugiau kaip vienas suaugęs asmuo arba vienas asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai, arba namų 

ūkis, kuriame yra nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo. Tačiau tokiems 

artimus kontaktus turintiems šeimų ar namų ūkio nariams būtų draudžiama turėti artimus 

kontaktus su kitais asmenimis. 

• Galimi „palaikymo burbulai“. Jeigu „palaikymo burbulas“ sudaromas su žmogumi, kuris yra 

priskiriamas rizikos grupei, papildomai rekomenduojama dėvėti kaukes, išlaikyti 2 metrų 

atstumą, vėdinti patalpas bent vieną kartą per valandą. 

• Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir 

(ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. 

• Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 

SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo 

ne daugiau kaip 180 dienų, bei asmenims, paskiepytiems ES vaistinių preparatų registre 

įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą, gali būti taikomos švelnesnės 

karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims.  

o Leidžiami ne daugiau kaip 10 vakcinuotų ar persirgusių asmenų artimi kontaktai. 

o Leidžiama rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei jose dalyvauja 

ne daugiau kaip 10 vakcinuotų ar persirgusių asmenų. 

o Leidžiamos ekskursijos atvirose erdvėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 10 

vakcinuotų ar persirgusių asmenų. 
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o Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius sveikatos 

priežiūros įstaigose ir visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, 

grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. 

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

Draudžiama: 

• daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio artimi kontaktai, išskyrus:  

o dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus atvirose erdvėse; 

o neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą; 

o prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis. 

• Rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei jose dalyvauja daugiau nei viena 

šeima ir (ar) vienas namų ūkis, išskyrus šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 

nei dvi šeimos ir (ar) du namų ūkiai. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• draudžiama daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų 

uždarose erdvėse, arba daugiau nei 10 asmenų atvirose erdvėse artimi kontaktai; 

• viešose uždarose vietose galima būti ne didesnėmis nei 5 asmenų, dviejų šeimų ir (ar) dviejų 

namų ūkių narių grupėmis arba didesnėmis asmenų grupėmis, kai šiuo nutarimu leidžiama 

teikti paslaugas ar vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms. Viešose atvirose vietose 

asmenys gali būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių 

grupėmis arba didesnėmis asmenų grupėmis, kai šiuo nutarimu leidžiama teikti paslaugas ar 

vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms. 

Prekyba ir paslaugos 

PREKYBA 

• Leidžiama visų parduotuvių, išskyrus esančias turgavietėse, veikla, užtikrinant valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas ir nustatytų prekybos 

ploto vienam lankytojui reikalavimų laikymąsi:  

o atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, 

veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių 

priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir vaistinėse turi būti užtikrinamas 15 

m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau 

kaip vienas asmuo; 

o kitose atskirose parduotuvėse (prekybos vietose) turi būti  užtikrinamas 20 m2 

prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip 

vienas asmuo; 

o prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo 

daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose šio nutarimo 

2.2.2.1 papunktyje nurodytų parduotuvių (prekybos vietų) bei parduotuvių ir 

paviljonų, turinčių tiesioginį įėjimą iš lauko lankytojams arba atskirą įėjimą, kuriuo 

naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono lankytojai, prekybos plotas sudaro mažiau 

kaip 50 proc. viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos 

ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą 

prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam 

lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m2, arba vienu metu aptarnaujamas ne 

daugiau kaip vienas asmuo; 

o prekybos centrų ir kitų parduotuvių ar prekybos vietų, kurios atsidaro nuo balandžio 

19 d. veikla šeštadieniais ir sekmadieniais draudžiama. Šis draudimas netaikomas 

parduotuvėms ir paviljonams (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu stogu, 

esančius turgavietėse), turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko lankytojams arba atskirą 

įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono lankytojai, kioskams, ne 

maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, ne prekybos 
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patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba), vaistinėms, parduotuvėms 

ir prekybos vietoms, veikiančioms oro ir jūrų uostų keleivių išvykimo terminaluose, 

taip pat parduotuvėms (prekybos vietoms), nurodytoms šio nutarimo 2.2.2.1 

papunktyje. 

• Taip pat leidžiama ne maisto prekių prekyba lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos 

įrenginių. 

• Leidžiama turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla, užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas ir nustatytų prekybos ploto 

vienam lankytojui reikalavimų laikymąsi. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• atsisakoma draudimo vykdyti veiklą savaitgaliais tam tikrų rūšių prekybos vietoms. 

PASLAUGOS 

Galima teikti: 

• individualias paslaugas (įskaitant grožio), kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno 

paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jei jos nėra tiesiogiai uždraustos Vyriausybės 

nutarimu; 

• medicinines reabilitacijos paslaugas; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugas; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugas; 

• advokatų teikiamas teisines paslaugas; 

• transporto priemonių vairavimo egzaminavimo paslaugas; 

• finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų 

kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu; 

• leidžiama apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuoma, subnuoma 

ar panauda asmeninėms šventėms organizuoti, jei neviršijamas leidžiamas šventės dalyvių 

skaičius. 

• Gali atsidaryti sporto klubai, užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui 

(įskaitant paslaugų teikėjus) ir kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytas sąlygas.  

o Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims 

(neįskaitant paslaugų teikėjų). 

• Baseinų ir pirčių paslaugos gali būti teikiamos visose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose 

įstaigose, kai jos teikiamos ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams. 

• Galima teikti sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse ir kai:  

o paslaugos vienu metu teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų ir 

(ar) dviejų namų ūkių narius; 

o paslaugos vienu metu teikiamos ne daugiau kaip 50 asmenų, užtikrinant 50 m2 plotą 

vienam asmeniui bei bilietų platinimą elektroniniu būdu ir išankstinę paslaugų 

gavėjų registraciją. 

SVARBU: nedraudžiamų paslaugų teikimo vietose, kai paslaugos teikimo metu yra reikalingas 

trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti 

užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu yra reikalingas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas 

tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos 

gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos 

kitos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• pirčių paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 2 asmenims, vienos šeimos ir (ar) vieno namų 

ūkio nariams arba tik vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims; 
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• baseinų paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 50 asmenų (neįskaičiuojant paslaugų teikėjų ir 

jų darbuotojų), užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui, lankytojų 

registraciją. Vykdant grupines treniruotes (užsiėmimus), viename baseino takelyje gali būti 

ne daugiau kaip 5 asmenys (neįskaičiuojant paslaugų teikėjų ir jų darbuotojų). Kai baseinų 

paslaugos teikiamos tik vakcinuotiems ar persirgusiems asmenims, šiame papunktyje 

nurodyti maksimalaus asmenų skaičiaus ir paslaugos teikimo ploto vienam asmeniui 

reikalavimai netaikomi; 

• sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugos teikiamos 

užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaičiuojant paslaugų 

teikėjus). Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims 

(neįskaičiuojant paslaugų teikėjų). Kai paslaugos teikiamos tik vakcinuotiems ar 

persirgusiems asmenims, šiame papunktyje nurodyti maksimalaus asmenų skaičiaus ir 

paslaugos teikimo ploto vienam asmeniui reikalavimai netaikomi; 

• paslaugų, kurios nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, 

apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir vienu metu teikiamų ne daugiau kaip 50 asmenų, 

sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų,  uždarose erdvėse 

esančių muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių,  zoologijos ir botanikos sodų, kultūros 

centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų, švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo, 

socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo, sveikatos priežiūros įstaigų, veiklos 

organizavimo sričių paslaugų) turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam 

paslaugos gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas. 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos: 

• viename kambaryje apgyvendinant ne daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio 

narius; 

• bendro naudojimo patalpose užtikrinant visų asmenų kaukių dėvėjimą ir laikantis ne 

mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių; 

• užtikrinant kitas operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas. 

Darbo organizavimas 

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei 

privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus 

atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinąją neatidėliotinų įstatymo 

nustatytą funkcijų (darbų) atlikimą. 

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei 

privačiame sektoriuje darbo funkcijas bus galima atlikti darbo vietoje, kai jas atliks imunitetą 

turintys asmenys. 

Ugdymas  

Bendrasis ugdymas 

• Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, 

globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. 

• Šio nutarimo 21 punkte nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose 

ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu. 

• Šio nutarimo 21 punkte nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose 

ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu arba šių savivaldybių 

administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose 

atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu 

dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. 

 Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba 
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savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti 

neatliekami pagal pradinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas 

organizuojamas atvirose erdvėse. 

• Vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigose ir (ar) jų teritorijose netaikomas 

reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

• Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdomas mišriu būdu, išskyrus šio nutarimo 

2.2.9.23 papunktyje nurodytą atvejį, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų 

specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo 

programas periodiškai jose atliekant pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo 

programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį 

tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolę galimai 

COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba savikontrolė galimai COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti neatliekami pagal pagrindinio ugdymo ir 

vidurinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas organizuojamas 

atvirose erdvėse. 

• Ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams vykdomas mišriu 

būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

• Savivaldybių administracijos užtikrina vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, 

įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje 

ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose; 

vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų 

mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems reikalinga kita pagalba mokantis 

nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu. 

Egzaminų organizavimas 

• Brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 kandidatų, išlaikant 

tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 kandidatų, 

išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 

10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. 

• Egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) 

į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 

mokinių. 

Aukštasis mokslas ir profesinis mokymas 

• Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį 

profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, 

praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu 

būdu. 

Specialieji poreikiai ir ugdymo pagalba 

• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai 

žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo 

likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose yra ne 

daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 

metrų atstumą, arba 11–50 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį 

kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. 
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• Mokinių atostogų laikotarpiu gali būti teikiamas užimtumas mokiniams, ugdomiems 

specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse. 

• Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas, tokiu pat būdu, 

kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama 

nuotoliniu būdu. 

Neformalus švietimas 

• Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus užsienio 

kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau 

kaip 5 mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne 

daugiau kaip 10 vaikų, bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, 

esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 

vaikai ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui arba dalyvauja ne 

daugiau kaip vienas vaikas. 

• Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi 

nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio 

mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų praktinius mokymus, transporto priemonių 

vairavimo praktinius mokymus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius 

mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, 

stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys, bei 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 

kaip 10 asmenų, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, 

esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 

asmenys ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam asmeniui arba dalyvauja ne 

daugiau kaip vienas asmuo. 

• Leidžiama teikti baseinų paslaugas, teikiamas vykdant neformalųjį vaikų švietimą 

nustatytomis sąlygomis arba teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, 

ugdomiems kontaktiniu būdu. 

SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

Neformalus švietimas 

Vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus: 

• užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne 

daugiau kaip 10 mokinių; 

• neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja viena neformaliojo 

vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys; 

• neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 

10 vaikų ir užtikrinamas 10 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui; 

• vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų ir 

užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui; 

•  individualius neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu 

arba stabdomi, išskyrus: 

• aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų 

praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio 

vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir 

valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja 
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ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo 

vienam asmeniui plotas; 

• neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 

kaip viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau nei 25 asmenys; 

• neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 

kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo vienam asmeniui 

plotas; 

• individualius neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo 

užsiėmimus; 

• neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja vakcinuoti ar persirgę 

asmenys. 

Aukštasis mokslas ir profesinis mokymas 

• profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį 

profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, 

praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu 

būdu, arba mišriu būdu periodiškai atliekant studentų ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių 

darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba 

savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai; 

• profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, kai dalyvauja 

ne daugiau kaip 10 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne 

mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, išlaikant tarp 

visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 

patalpos plotą vienam asmeniui. 

Sveikatos sritis 

• Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius sveikatos 

priežiūros įstaigose. 

• Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos 

vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų 

ir gimdyvių lankymą. 

• Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs 

paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai 

atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:  

o odontologijos paslaugos; 

o nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos; 

o vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 

paslaugos; 

o vykdant ligų prevencijos programas; 

o įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant 

patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos 

patikrinimų paslaugos; 

o psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugas. 

• Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) (toliau – paslaugos dėl COVID-19) organizuojamos klasteriniu – teritoriniu 

principu pagal šio nutarimo priedą ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. 

Paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja šio nutarimo priede nurodytos paslaugų 

teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios 

ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai 

arba žmogiškieji ištekliai organizuoti infekcinių ligų plitimo stabdymą, ir kurios organizuoja 

ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą šio nutarimo priede nustatytoje veikimo 

teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui pasitelkia kitas 

veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros 
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įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl 

COVID-19 teikimo organizavimo pasitelkiamoms ASPĮ yra privalomi (išskyrus atvejus, kai 

įstatymai nustato kitaip). Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 organizavimo tvarką 

nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas pagal kompetenciją. 

• Organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria  ASPĮ organizuojančių 

įstaigų veiklos koordinatorių (toliau – Koordinatorius). Koordinatorius paslaugų dėl 

COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir 

administracijų direktoriais. Koordinatoriaus nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ 

ir pasitelkiamoms ASPĮ (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip). 

• Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų 

studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. Prireikus 

sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos personalą 

aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba 

laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas. 

• Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcijos) sergantys pacientai, veikla organizuojama:  

o veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

o prireikus didinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis 

gydyti COVID-19 liga (koronaviruso infekcijos)  sergančius pacientus ir (ar) 

pasitekti personalą – planinių  stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų apimties mažinimas ar šių paslaugų teikimo stabdymas, išskyrus 

pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų 

būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė; 

o pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 

metų lankymą gydančio gydytojo leidimu. 

Socialinė globa 

• Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius visose 

stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio 

gyvenimo namuose. 

• Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, 

šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės 

gyventojų lankymą  ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu. 

SVARBU: teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose 

užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos. 

Nuteistųjų ir suimtųjų lankymas 

• Draudžiamas ilgalaikių pasimatymų ir trumpalaikių kontaktinių pasimatymų pataisos 

įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimas ir vykdymas, išskyrus atvejus, kai į 

pasimatymą atvyksta asmenys, persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo 

tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, bei asmenys, paskiepyti ES vaistinių 

preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą. 

SVARBU: pasimatymai pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizuojami ir vykdomi 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Pabėgėlių lankymas 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-11
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-12
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13


 

 

Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) draudžiama: 

• URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, išėjimas iš URC ilgesniam nei 2 valandų laikotarpiui per parą; 

• URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais. 

Išimtys taikomos: 

• prieglobsčio prašytojams, kuriems kasdien teikiamos švietimo veiklos; 

• teisę dirbti turintiems prieglobsčio prašytojams, kurie dirba ir pateikė URC administracijai 

galiojančią darbo sutartį; 

• prieglobsčio prašytojams, kuriems URC administracijos leidimu leista išeiti iš URC ilgiau 

kaip 2 valandoms per parą. 

Religinės apeigos 

Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas 

nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvaujama ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus 

šeimos ir (ar) namų ūkio narius arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 

plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų 

grupių (iki 2 asmenų ar šeimos narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo gegužės 24 d.: 

• rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas 

nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvauja ne daugiau nei 50 asmenų, 

išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta 

susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 

metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar dviejų šeimų ir (ar) dviejų 

namų ūkių narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

 

LRV 2021 05 19 pranešimas. Duomenų apžvalga: daugiau nei 85 % mirčių nuo COVID-19 

sudaro neskiepytų asmenų mirtys 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvoje imunitetą nuo COVID-19 įgijus beveik 40 % visų gyventojų, panašu, kad perlipome 

trečios bangos piką – nauji atvejai, teigiamų tyrimų procentas, 14 dienų sergamumas krenta ir 

pandemijos pagreitis mažėja. 

• Šiuo metu daugiau nei 85 % mirčių nuo COVID-19 sudaro neskiepytų asmenų mirtys, tad 

nors didžiausios rizikos, 65 metų amžiaus ir vyresnių, grupėje bent dalinį imunitetą jau yra 

įgavę apie 65 % žmonių. Šios grupės tolesnė imunizacija yra labai svarbi siekiant išvengti 

mirčių. 

• Ypač spartų naujų atvejų mažėjimą matome Vilniaus regione, kur atvejų skaičius yra 

nukritęs 40 % nuo prieš dvi savaites buvusio piko. 

• Hospitalizacija Vilniaus regione taip pat perėjo į kritimo fazę, tačiau Šiaulių regione vis dar 

matomas kilimas. 

• Vakcinacijos tempas išliko nepakitęs ir šiuo metu didžioji dalis pirmų vakcinos dozių tenka 

45–65 metų asmenims. 

• Šiuo metu pagal visą vakcinacijos schemą iš viso paskiepyta 16,6 proc. asmenų. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-15
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-daugiau-nei-85-mirciu-nuo-covid-19-sudaro-neskiepytu-asmenu-mirtys


 

 

Plačiau su naujausia COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia. 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210518%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
http://www.koronastop.lt./


 

 

 

 



 

 

 
 

LRV nutarimo DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-05-24, TN: tn, (dokumentai saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma: IS-899/624-I-2-1 priedas 2021-05-24.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/qEvZnXhTpf?jfwid=-779zkhiug
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ATESTAVIMO ĮSTAIGŲ KOMPETENCIJOS VERTINIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 17 d. Nr. O3E-578 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 131, 21, 22, 

23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 281 ir 282 straipsniais, įstatymo 10 straipsniu, 

12 straipsnio 3 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(toliau ‒ Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 

2021 m. gegužės 4 d. pažymą Nr. O5E-525 „Dėl Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo 

taisyklių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:  

1. Patvirtinti Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisykles (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šios taisyklės įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.  

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2021 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. O3E-578 

 

ATESTAVIMO ĮSTAIGŲ KOMPETENCIJOS VERTINIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da97b061b74611ebb83ad5fbec9dd554?positionInSearchResults=18&searchModelUUID=5718d345-2859-455c-9ada-96679aec2748


 

 

1.1. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens, kitos 

organizacijos ar jų padalinio (toliau – Asmuo), siekiančio tapti energetikos darbuotojų atestavimo 

įstaiga, leidimo vykdyti energetikos darbuotojų atestavimo veiklą gavimo sąlygas.  

1.2. Asmeniui privalomus finansinius, technologinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius 

vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.  

2. Taisyklių reikalavimai taikomi Asmenims, siekiantiems gauti leidimą verstis energetikos 

darbuotojų atestavimo veikla ir atestavimo įstaigoms. 

3. Atestavimo įstaigos energetikos darbuotojų atestavimą vykdo vadovaudamosi Energetikos 

darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 

m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-423 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 

lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) 

eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), 

Bendrąja energetikos darbuotojų atestavimo schema, patvirtinta Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-1458 „Dėl 

Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ (toliau – Schema), Leidimų 

verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Leidimų verstis 

energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir naudodamos 

Energetikos darbuotojų atestavimo informacinę sistemą bei sudariusios sutartį su Taryba dėl 

energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos naudojimo.  

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, Bendrojoje 

energetikos darbuotojų atestavimo schemoje ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

ASMENS TEIKIAMI DOKUMENTAI KOMPETENCIJOS VERTINIMUI  

 

5. Asmuo, siekdamas verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla, pateikia Tarybai 

prašymą ir pridedamus dokumentus bei informaciją, reikalingą įvertinti Asmens finansinius, 

technologinius ir vadybinius pajėgumus:  

5.1. patalpų valdymą patvirtinantį Nekilnojamojo turto registro išrašą ar sutartį dėl patalpų 

teisėto naudojimo ar kitus dokumentus, įrodančius patalpų teisėtą valdymą ar naudojimą; 

5.2. deklaraciją apie patalpų atitikimą Taisyklių 8 punkte nurodytiems reikalavimams; 

5.3. informaciją apie turimą įrangą ir technines priemones (kompiuteriai, interneto ryšys), 

užtikrinančias prisijungimą prie Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos; 

5.4. nuorodą į Asmens interneto svetainę, kurioje turi būti Schemos 9.6 punkte nurodyta 

informacija;  

5.5. informaciją ar nuorodą apie atestavimo funkcijas atliekančių padalinių (skyrių), filialų ir 

valdymo organų sąrašą, nurodant jų funkcijas; 

5.6. atestavimo funkcijas atliekančių darbuotojų sąrašą, kuriame nurodomi darbuotojų 

vardas, pavardė, pareigos, pridedant šių darbuotojų pareigines instrukcijas, nuostatus, darbinės 

patirties aprašymą ir darbuotojų išsilavinimą liudijančius dokumentų nuorašus; 

5.7. atestavimo egzamino eigos ir elgesio taisykles ar nuorodą į jas; 

5.8. energetikos darbuotojo pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo tvarką, kurioje nurodomos procedūros, terminai, apskaitos 

ir Tarybos informavimo reikalavimai; 

5.9. įmokų už suteiktas atestavimo paslaugas apmokėjimo tvarką ar nuorodą į ją; 

5.10. skundų ir (ar) prašymų nagrinėjimo tvarką ar nuorodą į šią tvarką. 

 

III SKYRIUS  

ASMENIMS TAIKOMI FINANSINIAI PAJĖGUMAI 

 



 

 

6. Nustatomi šie finansinio pajėgumo kriterijai, suteikiantys teisę vykdyti energetikos 

darbuotojų atestavimo veiklą: 

6.1. Asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, likvidavimo dėl bankroto, reorganizavimo, 

restruktūrizavimo ir (ar)likvidavimo procedūra; 

6.2. Asmuo atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos 

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.  

 

IV SKYRIUS 

ASMENIMS TAIKOMI TECHNOLOGINIAI PAJĖGUMAI 

 

7. Asmuo privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti patalpas energetikos 

darbuotojų atestavimo veiklai vykdyti. 

8. Patalpos turi būti patogios ir saugios atestavimo veiklai vykdyti bei atitikti teisės aktų 

reikalavimus suaugusiųjų mokymo (švietimo) veiklai vykdyti: 

8.1. patalpose turi būti vykdomas esamų ar galimų pavojų identifikavimas ir vertinimas, 

vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“; 

8.2. patalpose turi būti užtikrinamas mikroklimatas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“ 

patvirtinimo“; 

8.3. patalpose turi būti užtikrinamas apšvietimas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma 

HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir 

dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 

patvirtinimo“; 

8.4. patalpose turi būti sudaryta galimybė atestavimo procese dalyvaujantiems kandidatams 

greitai ir saugiai evakuotis iš mokymo patalpų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi. 

9. Patalpose turi būti atestavimo veiklai įgyvendinti reikalinga įranga ir techninės 

(informacinės) priemonės (kompiuteriai, interneto ryšys), užtikrinančios prisijungimą prie 

Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos.  

 

V SKYRIUS 

ASMENIMS TAIKOMI VADYBINIAI PAJĖGUMAI 

 

10. Asmuo privalo turėti atitinkamos kompetencijos darbuotojus energetikos darbuotojų 

atestavimo veiklai vykdyti, paraiškų vertinimui, egzaminų administravimui ir priežiūrai, atestavimo 

procese dalyvaujantiems kandidatams informuoti ir konsultuoti, skundams ir prašymams dėl 

atestavimo veiklos nagrinėti bei su atestavimo veikla susijusiai informacijai Tarybai teikti. 

11. Asmuo, kuriam atliekamas vadybinio pajėgumo vertinimas, turi užtikrinti, kad 

atestavimo funkcijas atliekantis atestavimo įstaigos darbuotojai kasmet pasirašytų Nešališkumo bei 

Nepriekaištingos reputacijos deklaracijas ir Konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo bei 

Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos ir Konfidencialumo pasižadėjimo formas tvirtina 

atestavimo įstaigos vadovas. 

12. Asmens darbuotojams, vykdantiems atestavimo veiklą keliami reikalavimai: 

12.1. Asmens vadovai ir padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja 

energetikos darbuotojų atestavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį 



 

 

išsilavinimą, įgytą baigus inžinerijos mokslų arba gamtos mokslų studijų krypčių grupių studijas ir 

įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip trejų 

metų darbo patirtį energetikos veiklos srityje. 

12.2. Asmens paskirti kompetentingi asmenys, vertinantys kandidatų paraiškas dalyvauti 

atestavime, jų atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams bei kvalifikacijos tobulinimo 

reikalavimams, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, įgytą baigus inžinerijos 

mokslų arba gamtos mokslų studijų krypčių grupių studijas ir įgijus kvalifikacinį laipsnį arba jam 

lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį atitinkamame 

energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos) sektoriuje. 

12.3. Asmens vadovo paskirtas asmuo, kuris administruoja ir prižiūri egzaminą, privalo 

turėti, ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį administravimo srityje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Asmens pateikti dokumentai, nurodyti Taisyklių 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 papunkčiuose, 

privalo atitikti Apraše ir Schemoje nustatytus reikalavimus. 

14. Asmens finansiniai, technologiniai, vadybiniais pajėgumai yra nepakankami, jei 

netenkina bent vieno iš Taisyklių III, IV ir V skyriuose nustatytų reikalavimų.  

15. Asmens pakartotinis kompetencijos vertinimas atliekamas esant poreikiui, kai paaiškėja, 

kad Asmens prašyme išduoti leidimą vykdyti atestavimo veiklą pateikti klaidingi duomenys, esant 

teisės aktų pasikeitimams, gavus skundų dėl atestavimo veiklos, bet ne rečiau kaip kartą per 5 

metus. 

16. Taryba turi teisę tikrinti Asmens pateiktą informaciją, jei gauna duomenų apie 

reguliuojamos veiklos sąlygų ar reikalavimų laikymosi pažeidimus arba gauna informaciją apie 

tokius pažeidimus iš valstybinės priežiūros, kontrolės institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar 

kitų šaltinių, įskaitant ir tuos, kurie prieinami viešai. 

17. Taisyklėse nustatyti atestavimo įstaigoms privalomi finansiniai, technologiniai ir 

vadybiniai pajėgumai, leidžiantys vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, vertinami Leidimų 

verstis energetikos darbuotojų atestavimo veikla išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „TARŠIŲ TECHNOLOGIJŲ 

KEITIMO MAŽIAU TARŠIOMIS SKATINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ 

TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIOSE ĮMONĖSE“ 

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 14 d.  Nr. D1-294 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir 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“, 47 punktu, 

t v i r t i n u  Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau 

taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos teikimo schemą (pridedama). 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/921c1602b74611ebb83ad5fbec9dd554?positionInSearchResults=38&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
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PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro  

2021 m. gegužės 14 d.  

įsakymu Nr. D1-294 
 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „TARŠIŲ TECHNOLOGIJŲ KEITIMO 

MAŽIAU TARŠIOMIS SKATINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS 

LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIOSE ĮMONĖSE“ VALSTYBĖS 

PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai 

elementai 

Paaiškinimas 

1.  Teisinis pagrindas Schema parengta vadovaujantis: 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo 

tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant 

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios išimties 

reglamentas), I skyriaus nuostatomis, 14 ir 8 straipsnių nuostatomis, su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos 

reglamentu (ES) Nr. 2017/10841; 

2020 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamentu (ES) 2020/972kuriuo iš dalies 

keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies 

keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir 

įtraukiami patikslinimai (toliau – Reglamentu (ES) 2020/972); 

2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje, patvirtintoje 

2021 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 194 

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos 

patvirtinimo“ priemonei numatytu finansavimu; 

2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos 

detalizuojančio plano, patvirtinto 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“ 1.2.5.1 papunktyje priemonei numatytu finansavimu ir paramos 

kriterijais;  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 

Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 

2.  Planuojama skirti 

finansavimo suma 
10 mln. Eur (dešimt milijonų eurų) Klimato kaitos programos lėšos. 

3.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

4.  Schemos galiojimo 

trukmė 

Investicijos pagal šią schemą bus vykdomos Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2022 m. gruodžio 31 d. (iki šios 

datos pasirašomos projektų finansavimo sutartys su pareiškėjais). Jei bus 

priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentas, arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento galiojimas bus 

pratęstas, investicijų teikimas pagal šią schemą gali būti pratęstas. 

5.  Vartojamos 

sąvokos 

Vartojamos sąvokos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamente ir 

Tvarkos apraše įtvirtintas sąvokas. 

6.  Remiama veikla Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus 

mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis 

 
1 OL 2017 L 156, p. 1. 
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aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas 

(jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos 

prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant 

sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, 

perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų 

atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos 

diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir 

(arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, 

leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, 

taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.  

Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės 

pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su 

modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius 

metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos 

finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto 

balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).  
Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos 

įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos 

didelėmis įmonėmis, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų: įmonėje dirba 

250 arba daugiau darbuotojų; įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir 

įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų. 

Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti 

pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 

dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui 

įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti. 

7.  Paraiškų 

(finansuotinų 

projektų) 

atrinkimas  

Paraiškas priima, vertina ir atrenka Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) per atvirą, 

skaidrų procesą, užtikrindama laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą 

traktavimą. Projektus vertina, atrenka ir prižiūri APVA vadovaudamasi 

Tvarkos aprašu ir susijusiais teisės aktais. 

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų 

skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus 

skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas. Paraiškas APVA priima nuo kvietime 

nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę. Einamaisiais metais 

pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal paskelbtą kvietimą tai pačiai 

priemonei.  

Su paraiška APVA privaloma pateikti: 

7.1. taršos leidimo kopiją, kaip nustatyta Taršos leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“ arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo kopiją, 

kaip nustatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 

kurių sudėtyje yra leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau 

– ŠESD leidimas);  

7.2. preliminarūs ŠESD sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma 

ŠESD įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą 

ir pan.; 

7.3. apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais; 

7.4. sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) 

valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta 
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pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama 

projekto įgyvendinimui pagal 2021 m. Klimato kaitos programos lėšų 

naudojimo sąmatos detalizuojančio plano, patvirtinto 2021 m. balandžio 21 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“ 1.2.5.1 papunkčio priemonę); 

7.5. kiti APVA kvietime teikti paraiškas nurodyti dokumentai. 

Paraiškos vertinimo metu APVA gali prašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą 

informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją 

ir (arba) dokumentus per APVA nustatytą terminą. 

9.  Remiamas 

sektorius 
Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sektorius. 

10.  Finansavimo dydis 

vienam pareiškėjui 
Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis 

vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų. 

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus 

netaikomas. Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto 

vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų ŠESD kiekio 

sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas). 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10  mln. eurų (dešimt 

milijonų eurų).   

11.  Projektų priežiūra 

(administravimas) 
Projektų priežiūrą, administravimą ir atsiskaitymo tvarką nustato ir vykdo 

APVA vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir susijusiais teisės aktais. 

12.  Pagalbos 

sumavimas, 

suteikimo kontrolė 

ir stebėsena 

Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento 14 straipsnio nuostatos. 

APVA vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, 

saugo išsamius duomenis ir dokumentus apie suteiktą pagalbą 

vadovaudamasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 ir 12 straipsnio 

nuostatomis. 

Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 

nuostatomis, informaciją apie suteiktą pagalbą ne vėliau kaip per 6 mėnesius 

nuo pagalbos suteikimo dienos APVA skelbia Europos Komisijos valstybės 

pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto svetainėje 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en. 

13.  Tinkamos 

finansuoti išlaidų 

kategorijos 

ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose 

dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į 

esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių 

žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese 

įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo 

įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir 

(arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, 

katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.). 

Technologinei įrangai ir įrenginiams įsigyti (įskaitant sumontavimo, vietos 

(aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios 

išlaidos. 

14.  Netinkamos 

investicijos 

Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 

straipsnyje ir Tvarkos aprašo 66 punkte. 

Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas: 

- sunkumų turintiems pareiškėjams. Pagal Reglamento (ES) 2020/972 1 

straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą 

pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. 

sausio 1 d.–2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.  

- pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos 

ekonominėje erdvėje per dvejus metus, prieš teikdamas paraišką gauti 

https://webgate/
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regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu planuoja 

nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai 

prašoma pagalbos, pabaigos; 

- pareiškėjui, kuris negrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri 

Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus 

rinka. 

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika2, nauja 

valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta 

valstybės pagalba. 

15.  Kiti reikalavimai Įsigyjama įranga, įrenginiai turi būti nauji (nenaudoti), atitikti įprastai 

tokiai įrangai ir įrenginiams taikomas normas ir standartus. 

Jeigu projekto įgyvendinimo metu pasikeičia pareiškėjo ŠESD leidime 

nurodytas ūkio subjekto pavadinimas ir (ar) ūkio subjektui priklausanti 

sąskaita Sąjungos ŠESD registre perleidžiama kitam ūkio subjektui, projektą 

vykdyti kitam ūkio subjektui perleisti galima tik gavus rašytinį sutikimą iš 

APVA. Pareiškėjas privalo informuoti APVA apie planuojamą ŠESD leidimo 

pakeitimą ar sąskaitos Sąjungos ŠESD registre perleidimą per 10 darbo dienų 

iki paraiškos pakeisti ŠESD leidimą ir (ar) perleisti sąskaitą Sąjungos ŠESD 

registre pateikimo. 

16. Informacijos ir 

dokumentų 

saugojimas 

Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne 

trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos.  

 

 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos  

konkurencijos tarybos 

2021 m. balandžio 28 d. raštu  

Nr. (2.30Mr-43) 6V-557 

 

Susiję dokumentai  

1. Įsakymas D1-275 2010-04-06Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) 

2. Nutarimas 1138 1998-09-22Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybė) 

 

 

 
2 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. rugsėjo 13 d. sprendimą C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf 

GmbH v Vokietija.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369461?jfwid=-779zkkp2j
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369461?jfwid=-779zkkp2j
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.63171?jfwid=-779zkkp2j
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.63171?jfwid=-779zkkp2j
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IS-899/624-I-5 priedas 

 

TN: tn  
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ 

NAUDOJIMO 2021–2023 M. FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 12 d. Nr. D1-287  

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis 

finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimo ir 

priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunktį, 

t v i r t i n u   Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2021–2023 m. lėšų 

naudojimo finansavimo kryptis (pridedama). 

 

Aplinkos ministras     Simonas Gentvilas 

 

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ 

NAUDOJIMO 2021–2023 M. FINANSAVIMO KRYPTYS, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-I-5-1 priedas 2021-05-24.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/401c27d0b7b611eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/401c27d0b7b611eb8371ea260d59d64b
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IS-899/624-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 

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 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) parengtu ir išvadoms gauti pateiktu 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 17, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas).  

 Iš esmės Asociacija pritaria Įstatymo pakeitimo projektui. Papildomai norime 

atkreipti Ministerijos dėmesį, kad atskirose savivaldybėse nusistovėjo situacija, kai šilumos tiekėjui 

priklausančių šilumos punktų eksploatavimo faktines sąnaudas tiesiogiai apmoka butų ir kitų 

patalpų savininkai savo lėšomis. Siūlome nepanaikinti ir šios galimybės, o pastato bendrasavininkai 

galėtų pasirinkti kuriuo būdu apmokėti jų naudojamo šilumos punkto eksploatacines sąnaudas: 

diferencijuotos šilumos kainos pagalba ar tiesioginiu faktinių sąnaudų apmokėjimu. Tuo tikslu 

siūlome papildyti Įstatymo projektą keičiant 24 straipsnį šia lyginamąja formuluote:  

XX straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 24 straipsnį 3 dalimi: 

24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir 

jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise.  

2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant 

renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

3. Kai daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai pastato poreikiams tenkinti 

naudojamo šilumos punkto įrenginių nevaldo, faktines jo eksploatavimo sąnaudas tiesiogiai 

apmoka šilumos punkto savininkui, jeigu jos nėra įskaičiuotos į šilumos kainas ar daugiabučių 

namų šildymo ar karšto vandens sistemų priežiūros tarifą.     

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 

 2021-05-20 Nr. 52 

Į 2021-05-13 Nr. (21.2-25Mr.)3-922 
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https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210520_52_LSTA-rastas_EM_del-SUI_SP_prieziura.docx
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VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

 
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044. 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

El. p. info@enmin.lt 

 2021-05-19         Nr. 4E-13044 

 

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją įvertinusi per 

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo 

posistemę gautą derinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 17, 20 ir 32 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. 21-24535 (toliau – Projektas), pagal kompetenciją turi 

šias pastabas ir pasiūlymus: 

Projekto 4 straipsnyje siūlomame keisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 2 dalyje siūloma numatyti, kad į šilumos ar karšto vandens kainas 

gali būti įtrauktos šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėjui, eksploatavimo sąnaudos. Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 20 straipsnį daugiabučio namo 

šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 

prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų 

savininkais. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) 

sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės 

veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Atsižvelgiant į tai ir minėtas nuostatas vertinant sistemiškai, lieka neaišku, ar už daugiabučiuose 

namuose esančių tiekėjui priklausančių šilumos punktų eksploatavimą šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjas atsiskaitys tiesiogiai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui), ar sutartį su prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudariusiems daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių 

įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui. Siekiant aiškumo, siūlome 

papildyti Projektą šiuo aspektu. 

 

 

Direktorė           Neringa Ulbaitė 

 

 

 

 

 

 

Rita Kuštan, tel. (8 5) 250 3891, el. p. rita.kustan@vvtat.lt 

Barbara Jacevič, tel. (8 5) 212 1413, el. p. barbara.jacevic@vvtat.lt 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/581de240b93911eb91e294a1358e77e9
mailto:rita.kustan@vvtat
mailto:barbara.jacevic@vvtat
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400, 

faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijai 

 

  2021-05- 20   Nr. 10-3173 

Į 2021-05-13   21-24535 
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) pagal 

kompetenciją įvertino Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 17, 20 ir 32 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) ir teikia šiuos pastebėjimus. 

Įstatymo projekto lydimojoje medžiagoje (aiškinamojo rašto 4 punkte) nurodyta, kad 

Įstatymo projekto keitimu (pakeičiant Kompensacijų už rezervinę galią metodiką tvirtinantį 

subjektą iš Energetikos ministerijos į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą) būtų išvengta 

kylančių ginčų tarp šilumos tiekėjų ir sveikatos priežiūros įstaigų – nenutrūkstamo aprūpinimo 

šiluma vartotojų dėl kompensacijos už rezervinę galią mokėjimų dydžio nustatymo. Ministerija 

Įstatymo projekto lydimojoje medžiagoje pasigenda argumentų, kaip metodiką tvirtinančio subjekto 

pakeitimas išspręstų kompensacijų už rezervinę galią mokėjimo dydžio nustatymo problemą. 

Ministerija sutikdama su Įstatymo projekto aiškinamojo rašto 3 punkto paskutinėje 

pastraipoje pateikiamais argumentais manytų, kad Įstatymo projektu keičiamame Šilumos ūkio 

įstatymo 17 straipsnyje turėtų atsirasti nuostata, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų išlaikomų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios centralizuoto aprūpinimo 

šilumos sistema naudojasi tik kaip rezervine, šilumos tiekėjui mokėtinos kompensacijos už 

rezervinę galią dydis nustatomas jį suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija ar jos įgaliota institucija.  

 

 

Viceministrė                                                                                                             Živilė Simonaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

Kazys Rušinskas, tel. (8 5) 260 4898, el. p. kazys.rusinskas@sam.lt                           

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/352a73c0b95711eb91e294a1358e77e9
http://www.sam.lt/
mailto:kazys.rusinskas@sam
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
Akcinė bendrovė „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas  

tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8 37) 30 56 22, el. p. info@kaunoenergija.lt, www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 Atsiskaitomoji sąskaita 

LT607044060002866144 AB SEB bankas   

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

info@lsta.lt 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

info@enmin.lt 

                      2021-05-20  Nr. E20-599 

 

 

  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 17, 20 IR 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMŲ 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministerija yra 

parengusi LR Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (toliau – Įstatymas) 2, 17, 20 ir 32 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektą, pateikiame savo pasiūlymus atskiriems Įstatymo pakeitimo straipsnių 

projektams: 

1. Siūlome Įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje patikslinti, su kuo susijusios sąnaudos turi būti 

kompensuojamos ir išbraukti žodį „papildomų“, šią dalį išdėstant taip (siūlomi pakeitimai 

pabraukti): 

„16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos Tarybos 

patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervinės galios užtikrinimu rezervuota galia susijusių 

papildomų sąnaudų kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemą kaip rezervinį šildymo būdą.“. 

 Mūsų manymu, siekiant apibrėžti, su kuo susijusios sąnaudos turi būti 

kompensuojamos, tiksliau vartoti rezervinės galios užtikrinimo, o ne rezervuotos galios sąvoką, 

kadangi šilumos tiekėjai sąnaudas patiria dėl to, kad Įstatymo 17 str. nustatytais atvejais 

nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams (toliau – Vartotojai) privalo užtikrinti rezervinę galią, 

ir šios paslaugos teikimo (prievolės vykdymo) atveju patiria sąnaudas. Beje rezervinės galios 

užtikrinimo sąvoka taip pat yra naudojama ir Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 

patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje. 

Bendrovės vertinimu, Įstatyme visiškai pakanka įvardinti, kad tai su rezervuota galia (ar kaip 

siūlome – su rezervinės galios užtikrinimu) susijusių sąnaudų kompensacija, nenurodant, kad tai 

papildomų sąnaudų kompensacija. Kompensacijos apskaičiavimui Taryba turės patvirtinti tam skirtą 

metodiką, kurioje ir bus apibrėžtos / įvardintos su rezervuota galia (ar kaip siūlome – su rezervinės 

galios užtikrinimu) susijusios sąnaudos, kurias privalės kompensuoti Vartotojai (t. y. Taryba turės 

nustatyti, kokios yra rezervo užtikrinimo sąnaudos ir kiek Vartotojai turi mokėti už rezervinės galios 

užtikrinimo paslaugą).  

Klaidinga vertinti, kad Vartotojas šilumos tiekėjui turėtų kompensuoti tik individualias su jo 

rezervavimu susijusias šilumos tiekėjo patiriamas sąnaudas (t.y. kompensuoti tik to Vartotojo 

rezervinės galios užtikrinimui skirtos šilumos tiekėjo infrastruktūros išlaikymo sąnaudas), Vartotojui 

proporcingai neprisidedant prie visos šilumos tiekėjo valdomos centralizuotos šilumos tiekimo 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210520_Kauno_Pasiulymai-del-SUI-keitimo-projekto-kompensacija-uz-rezerva-ir-SP.docx
mailto:info@kaunoenergija.lt
http://www.ke.lt/
mailto:info@lsta.lt
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(toliau – CŠT) sistemos išlaikymo, kuri taip pat yra naudojama Vartotojo šilumos galios rezervo 

užtikrinimui. Tokiu atveju gautųsi, kad visi kiti šilumos vartotojai apmoka CŠT sistemos išlaikymo 

sąnaudas, kuri taip pat naudojama ir Vartotojo poreikiais užtikrinti jam rezervinę galią (kryžminis 

subsidijavimas).  

 Bendrovės vertinimu, Vartotojai privalo kompensuoti šilumos tiekėjui visas su 

rezervinės galios užtikrinimu susijusias sąnaudas. 

2. Siūlome Įstatymo 32 straipsnio 2 dalį papildomai papildyti ir šią dalį išdėstyti taip 

(siūlomi pakeitimai pabraukti): 

„2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) 

šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) 

karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) 

už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. 

Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, 

negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar karšto vandens kainas negali 

būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus 

išskyrus šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, 

eksploatavimo, nusidėvėjimo sąnaudas bei investicijų grąža) ir karšto vandens sistemomis. 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.“ 

LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Energetikos įmonės, kurios 

verčiasi veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Taryba. 

Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos 

pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti. To paties įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje 

įtvirtinta, kad Nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos energijos 

išteklių gavybos, energijos gamybos, pirkimo, perdavimo, skirstymo, tiekimo ir šio įstatymo 8 

straipsnio 18 dalyje numatytos išlaidos, įvertinta protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža 

ir (ar) nuosavybės grąža <...>. Taip pat Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Šilumos ir 

(ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar 

karšto vandens <...> sąnaudomis. Taigi, minėtos teisės aktų nuostatos numato, kad į šilumos kainą 

įtraukiamos būtinosios šilumos tiekimo veiklos sąnaudos, šiai veiklai vykdyti naudojamo su Taryba 

suderinto turto (investicijų) sąnaudos ir investicijų grąža.   

Bendrovė vertina, kad jei Įstatymo pakeitimų projekte numatoma leisti į šilumos kainą 

įtraukti šilumos punktų (toliau – ŠP) eksploatacines sąnaudas, darytina išvada, kad jos 

pripažįstamos būtinosiomis sąnaudomis. Minėtų sąnaudų pripažinimas būtinosiomis leidžia daryti 

prielaidą, kad ir pats turtas (ŠP) pripažįstamas kaip reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti 

būtinas turtas. Atsižvelgiant į tai, į šilumos kainą turėtų būti įtrauktos ne tik ŠP eksploatacinės 

sąnaudos, tačiau ir ŠP nusidėvėjimo sąnaudos bei investicijų grąža. 

Papildomai pažymėtina, kad šilumos tiekėjai minėtas ŠP sąnaudas patiria tik dėl to, kad 

vartotojams būtų saugiai, patikimai ir kokybiškai tiekiama šiluma, kaip numatyta Įstatymo 2 

straipsnio 2 punkto 1 dalyje, ir dėl to, kad vartotojai daugeliu atvejų nepareiškė valios iš šilumos 

tiekėjo išsipirkti ŠP (nors vadovaujantis Įstatymo 24 str. 2 dalimi, dėl ŠP įsigijimo daugiabučių 

namų bendraturčiai turėjo priimti atitinkamus sprendimus, tačiau nepriėmė). 

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad LR Energetikos ministerijos lydraštyje, kuriuo viešai 

konsultacijai pateiktas Įstatymo projektas, nurodyta, jog minėtu projektu siekiama <..> įstatymo 

lygmeniu spręsti šilumos punktų nuosavybės ir investicijų klausimą <...>, tačiau pateiktas projektas 

ŠP investicijų klausimo niekaip nesprendžia, t. y. šilumos tiekėjo investicijos į ŠP ir toliau liks 

neatsipirkusios. Bendrovės nuomone, Įstatymo projekte pateiktas siūlymas į šilumos kainą 

įskaičiuoti tik ŠP eksploatavimo sąnaudas neturi nei teisinės, nei ekonominės logikos ir prieštarauja 

aukščiau paminėtoms LR Energetikos įstatymo ir Įstatymo nuostatoms.  

Primename, kad 2011-11-01 įsigaliojus pakeistoms Įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 

straipsnių nuostatoms, buvo reglamentuota, kad daugiabučio namo ŠP įrenginiai, būtini namo 

tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų 
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savininkų bendroji dalinė nuosavybė, tuo pačiu buvo numatyta, kad į šilumos ar karšto vandens 

kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir ŠP) 

ir karšto vandens sistemomis. Vadovaujantis minėtais pakeitimais, atitinkamai buvo pakeista 

Šilumos kainų nustatymo metodika, dėl ko nuo 2011-11-01 iš šilumos kainos buvo išskaičiuotos 

(išimtos) visos sąnaudos, susijusios su ŠP, todėl šilumos tiekėjo teisėtai ir pagrįstai iki 2011-11-01 

atliktos investicijos, susijusios su ŠP įrengimu (modernizavimu), liko neatsipirkusios, šilumos 

tiekėjai patyrė ir vis dar patiria nuostolius.  

 Pažymėtina, kad Įstatymo pakeitimu leidus į šilumos kainą įtraukti tik ŠP 

eksploatavimo sąnaudas, ir toliau būtų įteisintas dešimtmetį besitęsiantis šilumos tiekėjų teisėtų 

lūkesčių pažeidimas, būtinųjų sąnaudų nepadengimas, nuostolių generavimas ir investicijų 

neatsipirkimas. 

 

 

 

Teisės skyriaus vadovas     Vytautas Macionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Macionis, tel. (8 37) 30 56 00, el. p. v.macionis@kaunoenergija.lt 

V. Skinderytė, tel. (8 37) 30 58 89, el. p. v.skinderyte@kaunoenergija.lt 

mailto:v.macionis@kaunoenergija
mailto:v.skinderyte@kaunoenergija
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    VšĮ  “Bendruomenių UNIVERSITETAS” 
Kodas: 305539563   Tel.: +370 676 38345    Mokslininkų g. 3-63  LT-08412 Vilnius 

 

 

Energetikos ministerijai    2021 05 18  Nr. M-21/01 

 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ NUOSAVYBĖS IR PRIEŽIŪROS 

IŠLAIDŲ 

 

Pastaruoju metu pasirodo daugiau informacijos apie teisinius prieštaravimus, atsirandančius 

daugiabučiuose namuose, kuriuose šilumos punktai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjams, 

Tarp tokios informacijos – 2021 05 04 LŠTA raštas Energetikos ministerijai Nr. 43 “Dėl šilumos 

punktų sąnaudų”; 2021 05 AB “Šiaulių energija” raštas LŠTA “Dėl šilumos punktų sąnaudų”; UAB 

“Mano būstas” 2021 04 29 raštas AB “Šiaulių energija” Nr. MBS-RS-21-3975 “Dėl sumokėtų lėšų 

gražinimo”. 

Šios problemos egzistuoja jau gerokai daugiau kaip dešimtmetį. Jos atsirado dėl apgailėtinos 

kokybės reguliavimo, nuolatinių gausių ir chaotiškų Šilumos ūkio įstatymo pataisų be tinkamo 

aptarimo su ekspertais ir neišmanančių politikų, nuolat besikišančių į šios srities teisinį reguliavimą. 

Tą iliustruoja daugiabučio namo šilumos punkto statuso chronologija Šilumos ūkio 

įstatyme: 

(2003 05 – pirmoji priimto įstatymo redakcija) 22. Šilumos punktas – prie šilumos įvado 

prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą  aiga  

transformuojantis ir pristatantis į pastato šildymo prietaisus. 

(nuo 2008 01 01) 36. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo 

tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo 

prietaisus.  

(nuo 2011 11 01) 37. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į 

pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam 

eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų 

bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo 

butų ir patalpų savininkai). 

(2021 05 – ministerijos projektas) 44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą 

transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemos dalis. 

2008 m. įvyko “konceptuali” permaina – šilumos punktas, iki tol buvęs pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos įrenginiu, pasidarė šilumos perdavimo tinklo įrenginiu. T.y., viena 

įstatymine nuostata namo savininkų nuosavybė buvo “rekvizuota” ir perduota į šilumos perdavimo 

tinklo savininko – šilumos tiekėjo – nuosavybę. Pagal elementarią ekonominę logiką šių punktų 

aptarnavimas, priežiūra ir remontai taip pat turėjo pereiti šilumos tiekėjui. Gyventojai nebeturėjo 

apmokėti šių išlaidų, o šilumos tiekėjas savo išlaidas šiam tikslui privalėjo atsiimti per atitinkamai 

padidintą šilumos kainą. Tačiau to neįvyko. Gyventojai ir toliau mokėjo už “ne savo nuosavybės” 

priežiūrą, ministerijos teisinis reguliavimas juos įpareigojo tą daryti, o šilumos tiekėjai skelbėsi 

pusę šilumos punktų turintys savo nuosavybėje. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210518_R.Zabarauskas_EM_del-silumos-punktu-nuosavybes.docx
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Prieš tai šilumos tiekėjai buvo savo lėšomis (būtina žinoti kiek šiam tikslui buvo panaudota 

ES subsidijų) modernizavę šilumos punktus, dėl ko ženkliai pagerėjo daugiabučių šildymas. Tačiau 

tai negalėjo būti pagrindu perimti šilumos punktus į šilumos tiekėjų nuosavybę. 

CK 4.82 str. Nustato: 

B. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 

namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo 

naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. 

Šilumos punktas yra svarbi namo šildymo ir karšto vandens sistemos įranga. Todėl 

nesuprantama, kodėl nekreipiama dėmesio, kad šilumos punktų nuosavybės teisės perėjimas 

šilumos tiekėjams kertasi su CK nuostata? Juk CK yra didelės teisinės galios aktas.  

CK 1.3 str. Nustato:  

C. Jeigu yra šio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimų, taikomos šio kodekso normos, 

išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms.      

Iš čia seka, kad daugiabučio šilumos punktas negali būti šilumos tiekėjų nuosavybė, išskyrus 

tik namus, kur pats šilumos tiekėjas yra namo savininkas. 

Siūlome susidariusį  aiga   mazgą spręsti taip: 

1) Pripažįstama, kad daugiabučių namų šilumos punktai nuosavybės teise priklauso tų 

namų savininkams.  

2) Šilumos tiekėjų lėšos, įdėtos į šilumos punktų modernizaciją (išskyrus ES subsidijas), 

laikomos tų namų savininkams paskolintomis lėšomis su beprocentinėmis palūkanomis. 

3) Šios lėšos grąžinamos šilumos tiekėjams per VERT nustatytą laikotarpį, atitinkamai 

padidinant šilumos kainą visiems daugiabučiams namams, kurių punktus modernizavo 

šilumos tiekėjas. Tokia logiška schema jau veikė iki 2011 kai tuometinė Prezidentūra 

“kovos su oligarchais” dingstimi uždraudė tą daryti, patvirtindama, kaip lengvai į 

sudėtingo šilumos ūkio reguliavimą kišasi neišmanantys žmonės ir kaip trūksta 

kompetencijos įstatymų leidėjui. Nuo to laiko Energetikos ministerija nesiėmė jokių 

priemonių logikai atstatyti, ko išdavoje ir susikaupė  aiga   mazgas. 

Pažymėtina, kad dėl tos pačios priežasties nebeatgaudama į šilumos punktus įdėtų lėšų 

UAB “Vilniaus energija” (Veolia) padavė 100 mln. € ieškinį Vašingtono arbitražui. 

Šioje vietoje  aiga  e yra teisi. 

4) Šilumos kaina nustatoma 2 daugiabučių namų grupėms:  

a) namai, kurių šilumos punktus šilumos tiekėjas modernizavo savo lėšomis ir  

b) namai, į kurių šilumos punktus šilumos tiekėjas savo lėšų neįdėjo (seni 

nemodernizuoti ir naujos statybos namai). A) grupei nustatoma padidinta šilumos 

kaina, parodant namo savininkų mokėjimus už šilumos punkto modernizaciją 

šildymo sąskaitose atskira eilute. 

Klausimas: prašome nurodyti kas konkrečiai parengė 2008 m. Šilumos ūkio įstatymo 

pataisą, nustatančią, kad šilumos punktas yra “šilumos perdavimo  aiga  įrenginys”? 

Prašymas: kartu su pasiūlytu problemos sprendimu prašome pagaliau panaikinti karšto 

vandens tiekimą daugiabučiame name, kurio šilumos punktas yra savininkų nuosavybė,  aiga, 

karštą vandenį ruošia savininkų pasamdytas prižiūrėtojas savininkams priklausančiais karšto 

vandens ruošimo įrenginiais. Jokio karšto vandens “tiekimo” šiuose namuose nėra, o iki šiol 

egzistuojantis mistinis “tiekimas” laikytinas valstybiniu reketu, Vilniaus m. karšto vandens 

vartotojams padarančiu 4 mln. €/metus žalą. Tas tęsiasi jau apie 15 metų nuo tada, kai buvo 

panaikintos grupinės boilerinės. 

Siūlymas – galimybė: minėtos problemos tęsiasi dešimtmečius ir liudija apie žemą bei 

negerėjančią valstybės institucijų, įskaitant įstatymų leidėją, kvalifikaciją. Siūlome surengti šių 

institucijų darbuotojams profesinius mokymus. 

 

Pagarbiai, 
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  Direktorius Rimantas Zabarauskas 
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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  

 

Energetikos ministerijai 

 

 

 

Į 

2021-05 

2021-05-13 

Nr. 

Nr. 

(14)-D8(E) 

3-922 

    

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 

32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Aplinkos ministerija susipažino su derinimui pateiktu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 2, 17, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Įstatymo 

projektas). 

Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija 2020 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-2073 

kreipėsi į Energetikos ministeriją prašydama inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriais šilumos 

punktų perdavimo klausimas būtų sprendžiamas kompleksiškai, o ne lokaliai vietos savivaldos 

lygmenyje, bei reglamentuoti vieningą šilumos punktų perdavimo daugiabučių namų butų ir kitų 

patalpų savininkams perdavimo tvarką, kadangi įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, nuolat kyla klausimai dėl 

daugiabučiuose namuose esančių šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso šilumos 

energijos tiekėjams ir yra šių įmonių apskaitoje, perdavimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų nuosavybėn. Šilumos punktų perdavimo klausimas stabdo daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) procesą, ilgina projektų įgyvendinimo terminus. Šilumą tiekiančios įmonės ilgina 

projektavimo sąlygų išdavimo terminus ir (ar) stabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimą 

atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, atsisako perduoti šilumos punktus 

daugiabučių namų savininkams arba kelia neproporcingas sąlygas. Minėtame rašte buvo išdėstytos 

ir kitos problemos su kuriomis susiduriame įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus. Kadangi pateiktame Įstatymo projekte šių nuostatų nėra, todėl prašome 

apsvarstyti galimybę atsižvelgti į rašte minimą problemą. 

PRIDEDAMA. Aplinkos ministerija 2020 m. balandžio 22 d. rašto Nr. (14)-D8(E)-2073 

kopija, 2 lapai. 

 

 

O. Burneikaitė Raugalienė, 8 695 27279, el. p. ona.raugaliene@am.lt 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/39f96970ba3211eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=10&searchModelUUID=6ba9e429-256e-4dd1-96c2-f2bcddc095f3
http://www/
mailto:ona.raugaliene@am.lt
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Energetikos ministerijai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  

 

 

 

Į 

2020-04-22 

 

Nr. 

Nr. 

(14)-D8(E)-2073 

 

    

 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO 

  

Informuojame, kad įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programą, Aplinkos ministerija nuolat sulaukia klausimų dėl daugiabučiuose 

namuose esančių šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso šilumos energijos tiekėjams ir 

yra šių įmonių apskaitoje, perdavimo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybėn. 

Šilumos punktų perdavimo klausimas stabdo daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) procesą, ilgina projektų įgyvendinimo terminus. Šilumą tiekiančios įmonės ilgina 

projektavimo sąlygų išdavimo terminus ir (ar) stabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimą 

atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, atsisako perduoti šilumos punktus 

daugiabučių namų savininkams arba kelia neproporcingas sąlygas, reikalauja brangiai išsipirkti 

šilumos punktus (išpirkimo sumos siekia iki 7 tūkst. Eur), kurie įgyvendinant daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektus būtų išmontuoti ir pakeisti naujais ir efektyvesniais. 

Aplinkos ministerijos vertinimu, tokie šilumos tiekimo įmonių reikalavimai yra abejotini ir 

nepagrįsti, nes daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai nėra priėmę sprendimų, 

įpareigojančių šilumos tiekimo įmones pakeisti ar atnaujinti jų namuose esančius ir jiems 

bendrosios nuosavybės teise priklausiusius įrenginius, neturi jokių sutartinių įsipareigojimų su 

šilumos tiekėjais dėl šilumos punktų keitimo jų namuose, kuriais remiantis šilumos tiekimo įmonė 

galėtų reikalauti išpirkti šilumos punktus, siekiant įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą. Taip pat manytina, kad abejotini šilumos tiekimo įmonių veiksmai 

įtraukti šilumos punktuose esančių įrenginių įsigijimo ar modernizavimo kaštus į šilumos tiekimo 

įmonių apskaitą ar laikyti šiuos įrenginius savo nuosavybe net ir tuo atveju, jeigu šilumos punktų 

keitimo ar modernizavimo prievolė šilumos tiekėjams buvo numatyta įstatymuose, nes šių išlaidų 

kaštai buvo numatyti šilumos energijos kainos tarife, kurį moka (ar jau sumokėjo) gyventojai 

atsiskaitydami už suvartotą šilumos energiją. Tokios išlaidos galėjo būti apskaitomos už balanso, 

nes šilumos energijos kainos tarife numatyta dalis šioms išlaidoms padengti, ir negalėjo būti 

vertinamos kaip šilumos tiekimo įmonės pajamos. Pažymėtina ir tai, kad butų ir kitų patalpų 

savininkai apie šilumos tiekėjų reikalavimus dėl šilumos punktų išsipirkimo sužino tuomet, kai 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesas jau prasidėjęs, t. y. kai šilumos tiekėjas 

išduoda technines sąlygas projektavimui. 

Atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatų nenuoseklumą 

ir galimą tarpusavyje prieštaravimą. Šiame įstatyme nustatyta, kad: 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema, t. y.  pastate įrengtas techninių priemonių 

kompleksas, skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui į 

http://www/
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patalpas pristatyti. Nuo tiekėjo tinklų ji atribojama pastato įvadu. Šios Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatos aiškiai apibrėžia šilumos tiekėjo atsakomybės ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų 

savininkų nuosavybės ribas. 

2. Šilumos punktas yra prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo 

prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir 

naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė 

nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų 

savininkai). Darytina išvada, kad šilumos punktas yra visos pastate esančios šildymo ir karšto 

vandens sistemos dalis, kuri yra bendrosios nuosavybės teisės objektas, tačiau remiantis įstatymo 

nuostatomis, šilumos punktas daugiabučiame name gali priklausyti tiek šilumos teikėjams, tiek 

tretiesiems asmenims. 

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą organizuoja, šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtoją (kuriuo negali būti šilumos energijos tiekėjas) pasirenka ir šias išlaidas 

nustatyta tvarka apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai. Darytina išvada, kad 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, organizuodami šildymo ir karšto vandens 

sistemos, prie kurios priskiriami ir šilumos punktai, priežiūrą, kartu privalo prižiūrėti, o taip pat 

remontuoti jiems nuosavybės teise nepriklausančius šilumos punktus. Manytina, kad tai prieštarauja 

Civilinio kodekso 4.82-4.85 straipsnių nuostatoms. 

Pažymėtina, kad toks nepakankamas, neaiškus ir nenuoseklus reguliavimas apsunkina ne tik 

Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, bet ir kitų 

priemonių (pvz., Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamos „mažosios“ renovacijos 

priemonės, pagal kurią skatinama ir siekiama atnaujinti tik šilumos punktus ir šildymo bei karšto 

vandens sistemas) įgyvendinimą, be to, galimai pažeidžia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų 

savininkų (bendraturčių) interesus. Tai gali turėti reikšmingos įtakos įgyvendinant Nacionalinį 

energetikos ir klimato kaitos srities planą, šiuo metu rengiamą Ilgalaikę pastatų renovacijos 

strategiją bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reikalavimus, kuriais siekiama, kad 2050 

metais pastatai būtų nepriklausomi nuo iškastinio kuro ir būtų energijos beveik nevartojantys. 

Manome, kad šiuo metu, siekiant sėkmingai įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimą 

(modernizavimą), kuris yra prioritetinis Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbas 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje, šilumos punktų nuosavybės teisė neturėtų būti 

siejama su techninių sąlygų išdavimu, techninių darbo projektų derinimu bei statybą leidžiančio 

dokumento išdavimu. Įgyvendinant daugiabučių namų šilumos punktų atnaujinimą 

(modernizavimą), išmontuoti šilumos punkto įrenginiai galėtų būti grąžinti šilumos tiekėjui 

(šilumos punkto savininkui). 

Taip pat, atsižvelgdama į tai, kad valstybės politiką šilumos ūkio srityje, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 2009m. vasario 

11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 

formuoja Energetikos ministerija, ir siekdama užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų 

savininkų interesus, jų teisių ir pareigų pusiausvyrą, sklandų energinį efektyvumą didinančių 

projektų įgyvendinimą, Aplinkos ministerija prašo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriais šilumos 

punktų perdavimo klausimas būtų sprendžiamas kompleksiškai, o ne lokaliai vietos savivaldos 

lygmenyje, bei reglamentuoti vieningą šilumos punktų perdavimo daugiabučių namų butų ir kitų 

patalpų savininkams perdavimo tvarką. 

 

Aplinkos viceministras Marius Narmontas 

 

O. Burneikaitė Raugalienė, 8 695 27279, el. p. o.raugaliene@am.lt 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 17, 20 IR 32 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai: TN: tn, 

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-1-1 

priedas 2021-05-24.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/651b8051b3d111eb813da437131bc1ee
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IS-899/624-II-2 priedas 

 
Tarybos 2021-05-21 posėdis (nuotoliniu būdu) 8:30 val 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2017–2019 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus 

Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė 

Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistas Erikas Švabauskas 

Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo. 

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

Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko 

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

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Didma“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų 

derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Didma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

7. Dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 

Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės administracijos, UAB „Palangos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

8. Dėl UAB „Jonavos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė 

Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Jonavos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9. Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 

apskaičiavimo metodikos pakeitimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė 

Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB 

„Šiaulių vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

10. Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų 

biržoje vykdymo 2020 m. 

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

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, UAB „GET 

Baltic“, UAB „Visagino energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/skuodo-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/varenos-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/kaisiadoriu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/ukmerges-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/silales-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/didma_vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/palangos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/jonavos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/vandens-metodikos-pakeitimas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/duju_birza_pazyma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/duju_birza_nutarimas.pdf
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11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-

90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber 

Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AS Eesti Gaas, AS „Latvijas Gaze“, 

Axpo Nordic AS, Cryo Shipping AS, Cryogas M&T Poland S. A., DXT Commodities SA, Eesti Energia AS, 

Gasum OÜ, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Achema 

Gas Trade“, UAB „Baltkonta“, UAB „Deimgvida“, UAB „Dolaurus“, UAB „EGTO energija“, UAB 

„Elektrum Lietuva“, UAB „Elenger“, UAB „Enefit“, UAB „Gazimpeksas“, UAB „Haupas“, UAB „Ignitis“, 

UAB „Imlitex“, UAB „Inregnum“, UAB „Intergas“, UAB „Interstic“, UAB „JetGas“, UAB „Scener“, UAB 

„SG dujos“, UAB „Vilniaus elektra“, UAB „Viva Grid“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

12. Dėl UAB „Prienų energija“ planinio patikrinimo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko 

Dalyvauja: Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“, UAB „Trakų energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

13. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl 

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Viktorija Strazdaitė-Užubalienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB ,,Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, AB „LIFOSA“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

13. Dėl vartojimo ginčo tarp M. V. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

14. Dėl vartojimo ginčo tarp J. E. ir uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

15. Kiti klausimai. 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

 
13. Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2021 metams perskaičiavimo (papildomas 

klausimas). 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Ignas Kazakevičius 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

15. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams perskaičiavimo 

(papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, 

LITGRID AB, UAB „Baltpool“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

 

VERT 2021-05-21 posėdžio: „9. Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo“; „10. Dėl Energijos išteklių rinkos 

įstatyme įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje vykdymo 2020 m.“; 

„11. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. 

O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; „12. Dėl UAB „Prienų energija“ planinio patikrinimo.“; 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/gamtiniu_duju_kokybes_rodikliu_aprasas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/gamtiniu_duju_kokybes_rodikliu_aprasas.adoc
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/prienu_energija-traku_energija_pazyma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/prienu_energija-traku_energija_nutarimo_projektas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/kokybes-rodikliu-aprasas_p.pdf
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/prognozuojama-elektros-rinkos-kaina_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/prognozuojama-elektros-rinkos-kaina_p.adoc
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-21/viap_2021_p.pdf
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„13. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 

„Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (papildomas klausimas)“; „13. Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 

2021 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas)“; „15. Dėl viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams perskaičiavimo (papildomas klausimas)“; medžiaga TN: tn, 

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-2-1 priedas 2021-05-24.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-899/624-II-3 priedas 

 

VERT 2021-05-19 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo 

sąnaudų apskaitos modelio  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 2020 m. liepos 2 d. paskelbė 

tarptautinį atvirą konkursą (toliau – Tarptautinis konkursas) Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo 

sąnaudų (toliau – LRAIC) apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimui. Tarptautinio konkurso 

nugalėtoja 2021 m. vasario 15 d. buvo pripažinta bendrovė UAB „PricewaterhouseCoopers“. 

VERT kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ parengė ir teikia viešajai konsultacijai 

LRAIC apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitos projektą (toliau – Projektas). 

Pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. birželio 1 d. (imtinai). 

Projekto tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio 

suformavimo principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų 

ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo 

sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos 

sąnaudų būtinumą ir nustatant nekoreguojamų leistinų pajamų dydį. 

Projekte įtvirtinta bendra LRAIC modelio struktūra, kurioje pateikiami pagrindiniai LRAIC 

modelio formavimo, tinklo modeliavimo, kapitalo bei operacinių kaštų priskyrimo kiekvienam 

tinklo elementui principai.  

Esminės nuostatos: 

LRAIC modelis bus grindžiamas skaidriomis technologijų optimizavimo, sąnaudų 

apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis. Paklausa bus prognozuojama vadovaujantis 

turima perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų informacija, atsižvelgiant į operatorių numatytą 

tinklų plėtrą ir inovatyvių technologijų diegimą. 

LRAIC modelis bus grindžiamas esama tinklo topologija. Projekte nurodomos pagrindinės 

technologijos ir pagrindiniai esamos tinklo topologijos optimizavimo principai. Atsižvelgiant į 

skirstomojo tinklo sudėtingumą, vartotojų skaičių ir struktūrą, numatoma operatorių tinklų 

modeliavimui taikyti kelis tinklo geotipus („kaimo“ geotipą, „miesto“ geotipą, „metro“ (arba 

priemiesčio) geotipą).  

LRAIC turi skatinti efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą ir tinklo elementų 

atnaujinimą. Siekiant išvengti ankstesnės veiklos neefektyvumo, numatoma taikyti „iš apačios į 

viršų“ („bottom-up“) metodą. Projekte numatoma, kad perdavimo sistemos ir skirstymo tinklo 

modeliavimas bus atliekamas 5 ir 10 metų laikotarpiams. Modelis, atsižvelgus į pasikeitusias 

faktines aplinkybes, galės būti patikslinamas. Projekte numatyta ir LRAIC modelio kalibravimas 

naudojant istorinius duomenis ir modelio jautrumo analizė. 

LRAIC modelį bus įtraukti duomenys apie 5 ir 10 metų laikotarpiui suplanuotas 

operatoriaus investicijas, duomenys apie rinkos struktūrinius pokyčius, susijusius su  elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos augimu, gaminančių vartotojų skaičiaus 

didėjimu. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, 

faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų 

informacinę sistemą.  

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. birželio 1 d. (imtinai). Pateiktos 

pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-3-1 

priedas 2021-05-24.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-19/Viesoji-konsultacija-del-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-19/Viesoji-konsultacija-del-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
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IS-899/624-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,  
tel.  (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el . p. i nfo@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

    

   2021-       Nr. 

 

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

Aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių 

instrumentų įstatymo Nr. IX-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20 straipsnių, 1 ir 2 

priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo projektą 

(toliau – Įstatymo projektas).  

Įstatymo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 

2020 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. KT187-N15/2020 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais 

reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“, kuriame konstatuojama, kad Lietuvos Respublikos klimato kaitos 

valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punktas prieštarauja Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 129 straipsniui, 131 straipsnio 2 dalies nuostatai. Įstatymo projektu 

numatoma  nustatyti naujus reikalavimus Klimato kaitos programos lėšų planavimui, kurie padarytų 

programos lėšų planavimą ir administravimą efektyvesnį. Taip pat nustatomas naujas 

reglamentavimas dėl Klimato kaitos programos likučių (nepanaudotų lėšų) naudojimo. 

Įgyvendinant 2020 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos deleguotąjį sprendimą (ES) 

2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, atnaujinamos Įstatymo 1 priede išvardintos aviacijos 

veiklos, kurioms taikomos išimtys. 

Atsižvelgiant į 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 

2018/410, kuria iš dalies keičiama direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio 

technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814, suvienodinamos Įstatymo nuostatos, dėl kurių nuo 

2021 m. prasidėjusio 4-ojo apyvartinių taršos leidimų prekybos laikotarpiu nebelieka galimybės 

naudoti patvirtintus taršos mažinimo vienetus ir (ar) taršos mažinimo vienetus kasmetiniam 

atsiskaitymui už išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 

Konkrečios Įstatymo projekte siūlomos teisinio reguliavimo priemonės nurodytos Įstatymo 

projekto aiškinamajame rašte. 

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių ar įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, kriminogeninei 

situacijai ir korupcijai nenumatoma. 

Projektu įgyvendinami minimi Europos Sąjungos teisės aktai, jų įgyvendinimas nurodomas 

pridedamuose atitikties lentelėse. 

Priėmus projektą, nereikės priimti kitų teisės norminių aktų siekiant įtraukti į teisės sistemą. 

Projekte neįtvirtinami nauji terminai, tik tikslinami jau galiojantys. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ffe5b0b86d11eb91e294a1358e77e9
http://www/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087&locale=lt
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Įstatymo projektas, projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas ir nutarimo projektas 

buvo derinami su visuomene ir institucijomis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS) (Nr. 21-22491, 21-22492 ). Pastabas projektui pateikė Finansų 

ministerija, Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija ir Lietuvos autoservisų asociacija.  Pastabos ir pasiūlymai, į kurios neatsižvelgta, 

sudėti į derinimo pažymą. 

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (vadovė Vilija 

Augutavičienė, tel. 8 686 17484, el. p. vilija.augutavičienė@am.lt, patarėja Lina Čeičytė, tel. 8 682 

23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 11 lapų.  

2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 14 lapų. 

3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 5 lapai. 

4. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

5. Derinimo pažyma, 6  lapai. 

6. Tarybos direktyvos (ES) 2018/410 atitikties lentelė, 2 lapai. 

7. Komisijos deleguotojo sprendimo (ES) 2020/1071 atitikties lentelė, 2 lapai. 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Čeičytė, tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt 

 

 

 

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. IX-329 

pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 121,13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai 

TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-4-1 priedas 2021-

05-24.zip). 

mailto:vilija.augutavičienė@am
mailto:lina.ceicyte@am
mailto:lina.ceicyte@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ffe5b0b86d11eb91e294a1358e77e9
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IS-899/624-II-5 priedas 

TN: tn  

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210517_BALTPOOL_atsak_i-31_Del-operatyvaus-biokuro-pirkimo.pdf
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IS-899/624-II-6 priedas 

 

TN: tn   

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga,  A. Jakšto g.  4,  LT–01105 Vilnius,  

tel.  8 706 63661,  faks.  8 706 63663,  el. p.  info@am.lt,  http://am.lrv.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021–05– Nr. (62)–D8(E)– 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų 

pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo” ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais 

galios” pakeitimo projektą (toliau – projektas).  

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad 2021–2030 m. Nacionaliniame pažangos plane 

įtvirtinama, kad siekiant prisidėti prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo įgyvendinimo 

Lietuvoje numatoma didinti žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) dalį3; Vyriausybės programoje, 

patvirtintoje Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV–72, nurodoma, kad nuo 2023 m. 

valstybinės įstaigos bus įpareigotos prekes, darbus ir paslaugas įsigyti tik žaliųjų pirkimų būdu. 

Priėmus nutarimą būtų įgyvendinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 

nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 6.1.15 

veiksmas „Sustiprinti aplinkos apsaugos kriterijų naudojimo privalomumą viešuosiuose pirkimuose, 

įtvirtinti nuostatas, kad nuo 2023 m. prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami tik žaliųjų pirkimų būdu, 

įdiegti konsultavimo, informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su rinka mechanizmus žaliųjų 

viešųjų pirkimų srityje“ ir 6.1.16 veiksmas „Išplėsti žaliųjų pirkimų vykdymą įgyvendinant 

nacionalines ir ES finansavimo programas“.  

Projekto 1 punkte nustatomi ŽVP tikslai 2021–2023 m. laikotarpiui. 2021 m. tobulinamas 

ŽVP teisinis reglamentavimas ir šie metai laikomi pereinamaisiais, todėl nuo nutarimo įsigaliojimo 

2021 m. liepos 1 d. iki metų pabaigos ŽVP turi sudaryti ne mažiau 30 procentų visų viešųjų pirkimų 

vertės, 2022 m. ŽVP turėtų sudaryti ne mažiau 60 procentų visų viešųjų pirkimų vertės, nuo 2023 

m. kiekvienais metais pasiekiant 100 procentų ŽVP nuo viešųjų pirkimų vertės, bus įgyvendinti 

įsipareigojimai pagal Vyriausybės programą ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 

plano 6.1.15 veiksmą. 

Projekto 1 punktas netaikomas pirkimams, vykdomiems pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų 

gynybos ir saugumo srityje, įstatymą, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva įsigyja karinę įrangą iš ES ar 

NATO organizacijai priklausančių šalių, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą, suderinamumą ir 

bendradarbiavimą su partneriais ir jų turima ginkluote ar karine įranga. Lietuvai keliant žaliųjų 

pirkimų reikalavimus, gali neatsirasti tiekėjų, galinčių atitikti šiuos reikalavimus. 

 
3 Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 996 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano 

patvirtinimo“. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50c69cb0b47c11eb9624b75b084fae15?positionInSearchResults=35&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
http://am/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d492e050f7dd11eaa12ad7c04a383ca0
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Projekto 1 punkte numatoma išimtis dėl pirkimų, vykdomų žodžiu sudarant pirkimo 

sutartis, nes šie pirkimai patvirtinami pateikiant sąskaitą faktūrą arba kitą buhalterinės apskaitos 

dokumentą, todėl patikrinti, ar įvykdytas žaliasis pirkimas, būtų sudėtinga. Taip pat projekto 1 

punkte numatoma išimtis dėl tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų vystomojo 

bendradarbiavimo projektų užsienio valstybėms, nes šie pirkimai atliekami pagal tų valstybių 

pateiktus reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą ir Vyriausybės 

programos nuostatų įgyvendinimo plano 6.1.16 priemonę, projekto 2 punktu asignavimų valdytojai 

įpareigojami užtikrinti, kad skiriant pažangos lėšas, kuriomis įgyvendinamos nacionalinėse plėtros 

programose arba regionų plėtros planuose suplanuotos pažangos priemonės ir (arba) projektai, 

neperkančiosioms organizacijoms, kurios įgyvendina šiomis lėšomis finansuojamas pažangos 

priemones ir (arba) projektus, būtų įtvirtinta prievolė naudojant projekto lėšas taikyti žaliųjų 

pirkimų reikalavimus pagal šio nutarimo 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytų pirkimų verčių analogiją.  

Projekto 3 punktu administruojančios institucijos, atsakingos už pažangos lėšomis 

finansuojamų projektų administravimą, įpareigojamos iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos 

pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai susistemintą informaciją apie neperkančiųjų 

organizacijų praėjusiais kalendoriniais metais vykdytus žaliuosius pirkimus įgyvendinant pažangos 

lėšomis finansuojamus projektus, pagal paskesnės pirkimų patikros rezultatus. Ši patikra atliekama 

pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kurias Finansų ministras patvirtino 2014 m. 

spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

patvirtinimo“. Aplinkos ministerija šią apibendrintą informaciją iki kiekvienų metų, pradedant 2022 

metų, II ketvirčio pabaigos turi pateikti Vyriausybei. 

Projekto nuostatomis rekomenduojama Viešųjų pirkimų tarnybai kelti perkančiųjų 

organizacijų, perkančiųjų subjektų ir neperkančiųjų organizacijų kompetenciją ŽVP srityje, gerinti 

informacijos apie žaliuosius pirkimus rinkimą ir sisteminimą, užtikrinti tinkamą konsultavimą 

žaliųjų pirkimų vykdymo klausimais, vykdyti nutarimo 1 punkto įgyvendinimo pažangos vertinimą. 

Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 4 dalimi, taip pat 

įpareigojama, teikiant metines veiklos ataskaitas, kartu teikti Vyriausybei susistemintą informaciją 

apie ŽVP rezultatus. Šiomis nuostatomis įgyvendinamas Vyriausybės programos įgyvendinimo 

plano 6.1.15 veiksmas, susijęs su kompetencijos ŽVP srityje kėlimu. 

Projektu taip pat pavedama Aplinkos ministerijai, suderinus su Viešųjų pirkimų tarnyba, 

patvirtinti žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025 m. priemonių planą, kuriame bus numatytos 

konkrečios priemonės, kaip bus stiprinami perkančiųjų organizacijų gebėjimai vykdant ŽVP, 

tobulinamas ŽVP reglamentavimas. 

Projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą 

Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl 

Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų 

pripažinimo netekusiais galios“, kuriame numatyti ŽVP tikslai 2016–2020 m. laikotarpiui. 

Priėmus Projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės. 

Projektas atitinka Vyriausybės programos nuostatas. 

Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. 

Projekto notifikuoti Europos Komisijai nereikia.  

Atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. 

Projekto įgyvendinimui nereikės papildomų lėšų.  

Priėmus projektą, galimų neigiamų padarinių nenumatoma. 

Projektas derintas su visuomene jį paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 

teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta. 

Projektas teiktas derinti Energetikos ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, 

Finansų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Kultūros ministerijai, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai, Teisingumo ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Vidaus reikalų 

ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Konkurencijos tarybai, Aplinkos apsaugos agentūrai, 



 

57 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai, CPO LT, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Viešųjų pirkimų 

tarnybai. Pastabų ir pasiūlymų gauta iš „Investuotojų forumo“, Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, UAB „EPSO–G“, VĮ Registrų centro, VšĮ 

„Baltijos aplinkos forumas“, VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, Šiaulių m. savivaldybės, 

Druskininkų m. savivaldybės.  

2021 m. balandžio 15 d. buvo surengtas tarpinstitucinis pasitarimas dėl projektui pateiktų 

pastabų. Nepavykus suderinti pastabų, Aplinkos ministerijos argumentai pateikti derinimo 

pažymoje. 

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupės (vadovas – 

Aurimas Saladžius tel. 8 696 59321, el. p. aurimas.saladzius@am.lt) vyriausiasis specialistas Arnas 

Liauksminas, 8 614 08012, el. p. arnas.liauksminas@am.lt.  

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 2 lapai.  

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 

3. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 8 lapai. 

4. Derinimo pažyma, 20 lapų. 

 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Liauksminas, 8 614 08012, el. p. arnas.liauksminas@am.lt 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. 

nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo” ir jį 

keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios” pakeitimo projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-6-1 

priedas 2021-05-24.zip). 

mailto:aurimas.saladzius@am
mailto:arnas.liauksminas@am
mailto:arnas.liauksminas@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50c69cb0b47c11eb9624b75b084fae15?positionInSearchResults=35&searchModelUUID=3a9765dc-eb2c-4880-b049-50cbb7e50151
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IS-899/624-II-7 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868, 

el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei                                              2021-05-20 Nr. (4.5-82)-3-2403 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS 

IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo 

projektas).  

Įstatymo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos 

pakartotinio naudojimo. Direktyvos nuostatos nacionalinėje teisėje turi būti įgyvendintos iki 

2021 m. liepos 17 dienos.  

Priėmus Įstatymo projektą taip pat bus sudarytos prielaidos, tiesiogiai prisidedančios prie 

2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl  2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano 

patvirtinimo“  nustatyto 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis 

technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį 

konkurencingumą“ pažangos 1.6 uždavinio „Skatinti valstybės – viešojo sektoriaus, ekonomikos ir 

visuomenės – skaitmeninimą, kurti sprendinius, leidžiančius verslo įmonėms, viešajam sektoriui ir 

akademinei bendruomenei naudotis reikiamomis skaičiavimo, duomenų tvarkymo ar kibernetinio 

saugumo galimybėmis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis 

technologijomis, didinti supratimą apie ateinančius technologinius pokyčius ir įgalinti valstybę prie 

jų prisitaikyti“ įgyvendinimo. 

Įstatymo projektas yra tiesiogiai susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos 10.3 projekto „Dereguliacija ir geresnis verslo klimatas“ 10.3.5 iniciatyvos 

„Atviri duomenys – naujos galimybės verslui ir žmonėms“ įgyvendinimu. 

Įstatymo projekto uždaviniai – įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Europos 

Sąjungoje perkeliant Europos Sąjungos teisės nuostatas į nacionalinę teisę, reglamentuoti institucijų 

ir valstybės valdomų subjektų kompetenciją dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, papildyti 

teisinį reguliavimą nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio 

naudojimo sąlygų, papildyti nuostatas dėl reikalavimų dokumentų parengimui ir pateikimui 

pakartotiniam naudojimui atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų pažangą, bei siekiant skatinti 

skaitmenines inovacijas, ypač dirbtinio intelekto srityje. 

Įstatymo projektu taip pat siekiama patikslinti nuostatas, kuriose nurodoma Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerija pakeičiant ministerijos pavadinimą į šiuo metu galiojantį pavadinimą – 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Svarbu paminėti, kad priėmus Įstatymo projektą bus sustiprinta kuriama pridėtinė vertė 

pakartotinių naudotojų, galutinių naudotojų ir visuomenės apskritai naudai, taip pat daugeliu atveju 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b08a3e90b95911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-779zkgz3s
http://eimin/
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– ir pačio viešojo sektoriaus naudai, nes leidus pakartotinai naudotis dokumentais yra skatinamas 

skaidrumas bei atsakomybė, o gaunant naudotojų atsiliepimus galima gerinti surinktos informacijos 

kokybę ir viešųjų funkcijų atlikimą.  

Taip pat teikiama apibendrinta informacija apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, 

siūlomas sprendimo priemones, priemonių sąnaudas ir naudą visuomenei: 

Išsamesni Įstatymo projektu siūlomų pakeitimų paaiškinimai pateikiami aiškinamajame rašte. 

Įstatymo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos 

I. Sprendžiamos 

problemos 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas nustato taisykles, 

reglamentuojančias esamų dokumentų, kuriais disponuoja viešojo sektoriaus 

institucijos, pakartotinį naudojimą ir tą naudojimą lengvinančias praktines 

priemones. Pažymėtina, kad duomenų, įskaitant viešuosius duomenis, kiekis 

pasaulyje didėja eksponentiškai, be to, kuriami ir kaupiami naujų rūšių 

duomenys. Kartu vyksta nuolatinė technologijų raida duomenų analizės, 

panaudojimo ir tvarkymo srityse, plėtojamos tokios technologijos kaip 

mašininis mokymasis, dirbtinis intelektas ir daiktų internetas. Dėl sparčios 

technologijų raidos tapo įmanoma kurti naujas paslaugas ir taikomąsias 

programas, grindžiamas duomenų naudojimu, kaupimu ar derinimu. Dabartinis 

teisinis reglamentavimas nebeatitinka tų sparčių pokyčių, todėl kyla pavojus, 

kad gali būti prarandamos ekonominės ir socialinės galimybės, kurias atvertų 

viešųjų duomenų pakartotinis naudojimas. 

Taip pat svarbu pažymėti, kad priėmus Įstatymo projektą būtų sustiprinta 

kuriama pridėtinė vertė pakartotinai naudojančių duomenis vartotojų ir 

visuomenės naudai, taip pat daugeliu atveju – ir paties viešojo sektoriaus 

naudai, nes leidus pakartotinai naudotis dokumentais yra skatinamas 

skaidrumas bei atsakomybė, o gaunant naudotojų atsiliepimus galima gerinti 

surinktos informacijos kokybę ir savo viešųjų užduočių atlikimą. 

II. Siūlomos 

priemonės 

Įstatymo projektu siekiama reglamentuoti ne tik viešojo sektoriaus 

institucijų, bet ir valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kompetenciją 

dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, papildyti teisinį reguliavimą 

nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio 

naudojimo sąlygų, papildyti nuostatas dėl dokumentų parengimui ir pateikimui 

pakartotinai naudoti  keliamų reikalavimų atsižvelgiant į skaitmeninių 

technologijų pažangą bei siekiant skatinti skaitmenines inovacijas, ypač 

dirbtinio intelekto srityje.  

III. Priemonių 

kaštai 

Papildomų valstybės biudžeto lėšų neprireiks, pakartotinio naudojimo 

veiklas planuojama finansuoti iš institucijoms skirtų asignavimų. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Įgyvendinus Direktyvos (ES) 2019/1024 nuostatas bus praplėsta galimybė 

naudoti informaciją, surinktą vykdant viešąsias funkcijas ar teikiant visuotinės 

svarbos paslaugas, kuri yra svarbi pirminė medžiaga skaitmeninio turinio 

produktams ir paslaugoms ir taps dar svarbesniu turinio šaltiniu plėtojant 

tokias pažangiąsias skaitmenines technologijas kaip dirbtinis intelektas ar 

daiktų internetas. Padidėjusios galimybės pakartotinai naudoti informaciją 

sudarys sąlygas verslo įmonėms, įskaitant smulkiąsias ir vidutines, taip pat 

pilietinei visuomenei išnaudoti jos potencialą ir prisidėti prie ekonomikos 

plėtojimo ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimo ir tokių svarbių visuomenės 

tikslų kaip atskaitomybė ir skaidrumas įgyvendinimo. 
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vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai, Ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos statistikos departamentui. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

tarnyba projektus suderino be pastabų.  

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija per nustatytą terminą pastabų nepateikė.  

Į daugumą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos,  Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos statistikos departamento pateiktų 

pastabų atsižvelgta. Likusios pastabos suderintos darbine tvarka. 

Įstatymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). 

Įstatymo projektas pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo 

procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. 

nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras 

teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus nėra notifikuotinas.   

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, atlikus numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio vertinimą, parengta numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma 

(pridedama). Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma. 

Projektą parengė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės 

darbotvarkės departamento (direktorius – Arūnas Cijūnaitis, tel. 8 706 64 958, 

el. p. Arunas.Cijunaitis@eimin.lt) Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus (vedėja – Asta Žilienė, 

tel. 8 706 64 954, el. p. Asta.Ziliene@eimin.lt) patarėja Lina Giedraitienė, tel. 8 706 64 654, 

el. p. Lina.Giedraitiene@eimin.lt. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, išdėstytas nauja redakcija, 17 lapų.  

3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 12 lapų. 

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

5. Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio pažyma, 2 lapai. 

6. Atitikties lentelė, 32 lapai. 

7. Derinimo pažyma, 5 lapai. 

8. Institucijų raštai, 28 lapai. 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                         Aušrinė Armonaitė 

 
Lina Giedraitienė, tel. 8 659 28842, el. p. Lina.Giedraitiene@eimin.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR 

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524 PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-II-7-1 priedas 2021-05-24.zip). 

http://www.archyvai.lt/lt/lvat.html
https://vdai.lrv.lt/
https://vdai.lrv.lt/
http://www.rrt.lt/lt/titulinis.html
http://www.stat.gov.lt/
mailto:Arunas.Cijunaitis@eimin.lt
mailto:Asta.Ziliene@eimin.lt
mailto:Lina.Giedraitiene@eimin.lt
mailto:Lina.Giedraitiene@eimin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b08a3e90b95911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-779zkgz3s
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IS-899/624-II-8 priedas 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2021-05-21 Nr. R2- (ŠGK)-3594 

   

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

IR VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO 

 

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

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 3 dalimi, parengė ir teikia 

derinti šių teisės aktų pakeitimus:  

1) 2010 m. spalio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –

 Komisija) nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“4 patvirtinto Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – 

Supirkimo tvarka) pakeitimo projektą (toliau – Projektas Nr. 1);  

2) 2013 m. gruodžio 27 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidutinės biokuro kainos nustatymo 

tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projektą (toliau – Projektas Nr. 2).  

Projekto Nr. 1 tikslas – atsižvelgti į Supirkimo tvarkos taikymo praktikoje iškylančias 

problemas, Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijų 

išsakomas pastabas galiojančiai Supirkimo tvarkai bei į Supirkimo tvarką perkelti pasikeitusių kitų 

teisės aktų nuostatas. 

Projektu Nr. 1 atlikti šie pakeitimai: 

1. Pakoreguoti Supirkimo tvarkos punktai, susiję su šilumos poreikio piko ir rezervinių 

pajėgumų sąrašo nustatymu ir koregavimu.  

2. Papildytas Supirkimo tvarkos 10.6 papunktis (Projekte 10.7 papunktis), numatant, kad 

šilumos tiekėjas alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas 

naudojančius šilumos gamybos įrenginius gali naudoti ne tik šilumos poreikio piko, bet ir 

rezerviniams pajėgumams užtikrinti, jei kitą kuro rūšį ar technologijas naudojančių šilumos 

gamybos įrenginių techniniai parametrai yra pakankami užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą 

vartotojams. Numatyti reikalavimai tokiam įrenginio naudojimui. 

3. Pakeistas Supirkimo tvarkos 15 punktas, kuriame išdėstytas palyginamųjų šilumos 

gamybos sąnaudų skaičiavimas. Keičiamos palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo 

formulės: 

3.1. Palyginamųjų šilumos gamybos kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų skaičiavimui bus 

taikomi ne Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikoje patvirtinti sąnaudų rodikliai, bet 

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

karšto vandens apskaitos prietaisų veiklų lyginamieji rodikliai.  

 
4 Nutarimo pavadinimas buvo pakoreguotas Komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-153 „Dėl Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c7ccf530ba2011eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybfrs
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3.2. Skaičiuojant kuro sąnaudas visuose Supirkimo tvarkos punktuose pakeista, numatant, 

kad bus taikoma ne mėnesio, bet atitinkamos savaitės, kuriai organizuojamas šilumos aukcionas, 

Tarybos skelbiama prognozuojama medienos kilmės biokuro rinkos kaina, įskaitant transportavimo 

sąnaudas. Be to, kuro kaina bus skaičiuojama, ne Eur/tne, bet Eur/MWh. 

3.3. Supirkimo tvarkos 15.2.1 papunktis papildytas, kad skaičiuojant šaltojo meto 

laikotarpio palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kintamojoje dedamojoje įvertinamos ir 

vidutinės šilumos įmonių kitos kintamosios sąnaudos. 

3.3. Supirkimo tvarkos 15.2.2 papunktyje numatytos taikyti investicijų grąžos normos 

skaičiavimas pakeistas, įvertinant nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantį Investicijų grąžos 

normos nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 

„Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 9 punkto pakeitimą, t. y. dėl 

Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos veiklos finansinio sverto neturinčios beta 

aritmetinio vidurkio naudojimo šilumos gamybai naudojančiai atsinaujinančius energijos išteklius 

ar nepanaudotą (atliekinę) šilumą. 

3.4. Papildyta 15.4 papunkčiu, kuriame numatytas palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų 

tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose nėra konkurencijos, skaičiavimas.  

4. Pakeistas Supirkimo tvarkos 16 punktas, kuriame numatyta šilumos tiekėjų prievolė 

šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoti palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas ir kitą informaciją, susijusią su šilumos aukciono organizavimu. Kadangi Projekte 

numatoma, kad šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei ir jie vyks nebe 

antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmajai savaitei po einamosios savaitės, pakeisti informacijos 

pateikimo/deklaravimo terminai.  

5. Supirkimo tvarka papildyta 16.6 papunkčiu, kuris yra susijęs su palyginamųjų šilumos 

gamybos sąnaudų taikymu pagal 15.4 papunktį.  

6. Pakeisti šilumos aukcionų organizavimo terminai, vykdant juos nebe antrąjį kalendorinį 

mėnesį po einamojo mėnesio, bet pirmąją savaitę po einamosios (Projekto Nr. 1 27 punktas).  

7. Atlikti kiti smulkūs pakeitimai. 

Projekto Nr. 2 tikslas – atsižvelgti į numatomus Supirkimo tvarkos pakeitimus, 

prognozuojamos ir faktinės biokuro kainų skirtumus, Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos 

nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijų išsakytas pastabas galiojančiai Aprašo tvarkai.  

Projektu Nr. 2 atlikti šie pakeitimai:  

1. Atsižvelgiant į numatomus Supirkimo tvarkos pakeitimus, numatyta, kad prognozuojama 

biokuro biržos (skiedrų) kaina bus nustatoma ne tik mėnesiui, bet ir savaitei.  

2. Nustatant prognozuojamą biokuro biržos (medienos skiedrų) kainą mėnesiui arba savaitei 

bus įvertinamas biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kiekis 

(MWh).  

3. Jeigu biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kiekis 

(MWh), mėnesio ar savaitės tiekimui sudaro daugiau nei septyniasdešimt procentų numatomo 

mėnesio ar savaitės biokuro poreikio apskrityje / šalyje, prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) 

kaina apskrityje / šalyje nustatoma kaip svertinis aritmetinis biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kainų ir kiekio vidurkis.  

4. Jeigu biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kiekis 

(MWh), mėnesio tiekimui sudaro mažiau nei septyniasdešimt procentų numatomo mėnesio ar 

savaitės biokuro poreikio apskrityje / šalyje, prognozuojama biokuro biržos (medienos skiedrų) 

kaina apskrityje / šalyje nustatoma kaip 3 kalendorinių mėnesių prieš einamąjį mėnesį bei praėjusių 

3 kalendorinių metų 3 kalendorinių mėnesių prieš einamąjį mėnesį vidutinių biokuro biržos 

(skiedros) kainų apskrityje / šalyje aritmetinio vidurkio santykio ir 3 kalendorinių metų atitinkamų 

mėnesių vidutinių biokuro biržos (skiedros) kainų apskrityje / šalyje aritmetinio vidurkio sandauga. 

Pavyzdžiui, 2021 m. balandžio mėnesį apskaičiuojant prognozuojamą biokuro (medienos skiedrų) 

kainą 2021 m. birželio mėnesiui, būtų naudojami tokie duomenys: 

PP birželio 2021 m. = 
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kur: 

PP – prognozuojama biokuro kaina. 

P – faktinė biokuro biržos (skiedrų) kaina.  

5. Jeigu biokuro biržoje sudarytų medienos skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kiekis 

(MWh), savaitės tiekimui sudaro mažiau nei septyniasdešimt procentų numatomo savaitės biokuro 

poreikio apskrityje / šalyje, taikoma mėnesio prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina 

apskrityje / šalyje.   

6. Siekiant išvengti galimų manipuliavimo atvejų, prognozuojamą mėnesio biokuro biržos 

(skiedrų) kainą apskrityje / šalyje nustatant pagal aukščiau nurodytą formulę, papildomai 

įvertinamos mėnesio, kuriam skaičiuojama kaina, tiekimui biokuro biržoje sudarytų medienos 

skiedrų pirkimo-pardavimo sandorių kainos, bei sandorių skaičius apskrityje.  

7. Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai, laikydamiesi teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 

galėtų apskaičiuoti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, Projekte 2 numatytą prognozuojamą 

mėnesio medienos kilmės biokuro kainą apskrityje ir šalyje Taryba nustatys ir viešai savo 

tinklalapyje paskelbs iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. Prognozuojamą savaitės biokuro biržos 

(skiedrų) kainą apskrityje ir šalyje Taryba nustatys ir viešai savo tinklalapyje paskelbs pirmą 

savaitės dieną. 

Projektas Nr. 1 ir Projektas Nr. 2 paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo 

pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto Nr. 1 ir Projekto Nr. 2 iki 2021 m. birželio 11 d. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui Nr. 1 ir Projektui Nr. 2 prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, 

Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270), elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Kontaktiniai asmenys Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos 

skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Janickienė, tel. (8 619) 66 232, el. p. vilija.janickiene@vert.lt. 

(dėl Projekto Nr. 1) ir Renata Bartašiūtė-Černevičė, tel.(8 612) 38 659, el. p. 

renata.bartasiute@vert.lt (dėl Projekto Nr. 2).  

PRIDEDAMA:  

1. Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 17 lapų. 

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. 

gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 8 lapai. 

 

Tarybos pirmininkas  Renatas Pocius 

V. Janickienė, tel. (8 5) 213 9324, mob. +370 619 66232 el. p. vilija.janickiene@vert.lt 

R. Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, mob. tel. 8 612 38659 el. p. renata.bartasiute@vert.lt 

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PAKEITIMO projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma: IS-899/624-II-8-1 priedas 2021-05-24.zip). 

http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt
mailto:vilija.janickiene@vert
mailto:renata.bartasiute@vert
mailto:vilija.janickiene@vert.lt
mailto:renata.bartasiute@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c7ccf530ba2011eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybfrs
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IS-899/624-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-05-18 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-05-11 

 
2021-05-11 duomenys 

 
Paskutinis taškas 2021-05-18 

 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Vėliausio 2021-05-18 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 12 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 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
33 530 10.95 0.00 %  5 460 10.53 16.00 700 

M06-2021  
Smulkinta 

mediena 
45 640 10.21 0.00 %  29 120 9.66 0.00 0 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
4 900 10.24 0.00 %  6 650 9.20 12.00 1 750 

Q03-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  40 320 9.28 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
26 950 13.28 0.00 %  18 480 10.20 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
8 400 13.50 0.00 %  194 880 11.35 14.44 55 440 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
290 21.08 -0.00 %  260 19.20 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 11.00 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

BK prekybos rodikliai po aukciono 18 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 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
18 970 10.62 -1.41 %  0 0.00 0.00 0 

M06-2021  
Smulkinta 

mediena 
16 520 10.61 +3.77 %  0 0.00 0.00 0 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
15 400 10.74 +4.66 %  3 150 9.55 0.00 0 

Q03-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  34 720 9.90 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  18 480 10.20 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
13 440 13.70 +1.46 %  181 440 11.40 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
460 19.17 -16.95 %  140 19.00 0.00 0 
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 Baltpool 2021-05-14 pranešimas. 

TN: tn  

 

NUO ŠIOL GALIMA PREKIAUTI SBP SERTIFIKUOTU BIOKURU 

 

Europoje vis labiau augant tvaraus biokuro poreikiui, tarptautinė biokuro birža 

„Baltpool’ plečia tvarumo sertifikatus turinčių produktų asortimentą. Nuo šiol  biržos 

dalyviai  gali vykdyti prekybą ir tvarumo reikalavimus atitinkančiu biokuru, turinčiu SBP 

(angl. Sustainable Biomass Program) sertifikatą, kuris ypač aktualus Skandinavijos ir 

Baltijos šalių įmonėms. 

Biokuro tvarumą pagrindžiantis SBP sertifikatas yra gerai žinomas ir pripažįstamas visame 

pasaulyje, jis taip pat plačiai naudojamas Europoje, ypač Skandinavijoje, kur biokurui keliami labai  

aukšti tvarumo reikalavimai. 

„Siekdami maksimaliai patenkinti klientų lūkesčius, suteikėme galimybę biokuro biržoje 

prekiauti ir SBP tvarumo sertifikatą turinčiais biokuro produktais. Šio sertifikato vis dažniau 

reikalauja biokuro pirkėjai iš Skandinavijos, kurie iki 50% biokuro įsigyja Baltijos šalyse. Tad šis 

sprendimas naudingas tiek Skandinavijos šalių biokuro pirkėjams, tiek Baltijos šalių pardavėjams“, 

– pažymi tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ direktorius Andrius Smaliukas. 

SBP sertifikatas, kurį išduoda akredituota institucija, patvirtina, jog biokuras yra gautas iš 

teisėtų, tvarių šaltinių, o biokuro gamybos įmonė laikosi nustatytų reikalavimų. Dažniausiai SBP 

sertifikatai išduodami medienos granulių ir drožlių produktams, kurie naudojami pramonės bei 

stambiose energijos gamybos įmonėse. Šiuo metu yra išduotas 371 toks sertifikatas 31 šalyje. 

„Pagrindinis SBP tikslas yra palengvinti prekybą biokuru tarptautinėse rinkose. Galimybė 

„Baltpool“ biržoje prekiauti SBP reikalavimus atitinkančiu biokuru, atveria mūsų sertifikatų 

turėtojams dar vieną tvarių produktų prekybos kelią“, – sako SBP generalinis direktorius Carstenas 

Huljus. 

„Balpool“ biokuro biržoje, be sąrašą ką tik papildžiusio SBP biokuro tvarumo sertifikato, 

taip pat prekiaujama biokuro produktais, turinčiais FSC (angl. Forest Stewardship Council) bei 

Enplus sertifikatus. 

Šiemet „Baltpool“ pranešė ir daugiau naujienų. Biokuro biržos krepšelį papildė naujas 

produktas –naudota mediena. O kovo mėnesį „Baltpool“ pradėjo biokuro prekybą Baltijos ir 

Skandinavijos šalių bei Lenkijos uostuose. Tai sudarė palankias sąlygas biokuro gamintojams ir 

pardavėjams didinti produktų prekybos apimtis ir geografiją tarptautinėse rinkose, o pirkėjai iš 

Skandinavijos šalių turi dar daugiau galimybių įsigyti tvaraus biokuro iš Baltijos jūros regiono 

valstybių. 

Biokuro prekybos platformoje prekiaujama medienos skiedromis, medienos granulėmis, 

naudota mediena, kuro durpėmis, ligninu. 2020 m. biržoje buvo parduota 5,5 TWh biokuro ir 

sudaryti  5629 sandoriai, kurių bendra suma siekė 54,9 mln. EUR. 

  

 

https://www.baltpool.eu/lt/nuo-siol-galima-prekiauti-sbp-sertifikuotu-biokuru/
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IS-899/624-III-2 priedas 

 

VERT 2021-05-20 pranešimas. Pakeista elektros energetikos sektoriaus kainų viršutinės ribos 

nustatymo metodika  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti teisingą 

visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos tarifų kainodarą, pakeitė Elektros energijos 

perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos 

nustatymo metodiką. 

Esminis pakeitimas: 

• šiuo metu vienos laiko zonos tarifas yra 2,8 proc. didesnis už nurodyto tarifų plano 

svertinį vidurkį. VERT siūlo visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymui taikyti 

tikslesnį dydį (t. y. svertinį vidurkį). 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-20 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Perskaičiuota prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 

2021 m. II pusmečiui  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje 

susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos 

elektros energijos kiekius ir kainas bei jų kitimo tendencijas ateityje bei sudarytus ateities 

sandorius, laikotarpiui nuo 2021 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. nustatė 4,851 ct/kWh 

prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą (dabar galioja 4,083 ct/kWh).  

Prognozuojamos rinkos kainos 2021 m. II pusmečiui pokyčiui (18,81 proc.) įtakos turi:  

• didesnės elektros energijos ateities sandorių kainos;  

• apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainų augimas;  

• žaliavų (gamtinių dujų, naftos, anglies) kainų didėjimas tarptautinėse rinkose.  

Prognozuojama elektros energijos rinkos kaina naudojama viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų (VIAP) biudžetui suformuoti bei apskaičiuoti visuomeninę elektros energijos kainą. 

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:  

− įsigijimo kainos; 

− viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos; 

− sisteminių paslaugų kainos; 

− perdavimo paslaugos kainos; 

− skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;  

− tiekimo kainos; 

− papildomos dedamosios. 

SVARBU. Nuo 2021 m. liepos 1 d. VERT nustatomi galutiniai elektros energijos tarifai 

yra taikomi tik tiems buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5000 

kWh ir kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo (daugiau apie nepriklausomo tiekėjo 

pasirinkimą skaitykite ČIA).  

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. 

gegužės 31 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-21 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Mažėja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-20/Pakeista-elektros-energetikos-sektoriaus-kain%C5%B3-vir%C5%A1utin%C4%97s-ribos-nustatymo-metodika.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/148e4dcbb7eb11ebb83ad5fbec9dd554
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/148e4dcbb7eb11ebb83ad5fbec9dd554
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/148e4dcbb7eb11ebb83ad5fbec9dd554
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-20/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/-Perskaiciuota-prognozuojama-elektros-energijos-rinkos-kaina-2021-m--II-pusmeciui.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Elektros-energijos-tiekimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Mazeja-viesuosius-interesus-atitinkanciu-paslaugu-kaina.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo 2021 m. viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų poreikį ir nuo liepos 1 d. nustatė VIAP kainą 1,006 

ct/kWh (be PVM), kuri mažėja 10,5 proc. 

VIAP biudžeto lėšos skiriamos finansuoti elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į 

tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI gamyba). 

VIAP lėšų poreikis ir kaina mažėja, VERT perskaičiavus prognozuojamą elektros energijos 

rinkos kainą, kuri nuo liepos 1 d. bus lygi 4,851 ct/kWh (dabar galioja 4,083 ct/kWh).  

Nustačius 18,81 proc. didesnę prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, mažėja 

poreikis paramai AEI gamybai. 

VERT patvirtino 2021 VIAP biudžetą, kuris lygus 118,502 mln. Eur (buvo numatyta 125, 

047 mln. Eur), iš jų AEI gamybai skiriama 96,387 mln. Eur, kita dalis lėšų bus sugrąžinta 

vartotojams, už jų suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh per praėjusius kalendorinius 

metus, 85 proc. sumokėtos VIAP kainos dalies, susijusios su AIE gamyba, taip pat bus skirta VIAP 

lėšų administravimui. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia. 

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Pakeistas Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų 

patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama patikslinti Gamtinių dujų 

įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių reikalavimus, patvirtintus Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 

O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitė Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir 

kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą. 

Esminiai pakeitimai: 

• numatyta skirstymo sistemos operatoriui SAIDI ir SAIFI rodiklių verčių nustatymui 

taikyti fiksuotus teikiamų paslaugų minimalius paslaugos patikimumo kokybės 

lygius, nustatytus kaip paskutinių 10 metų faktinių reikšmių vidurkį eliminavus 

aukščiausią ir žemiausią reikšmes, nustatant gamtinių dujų skirstymo nutraukimų 

vidutinės trukmės rodiklio SAIDI reikšmę – 0,354, gamtinių dujų skirstymo 

nutraukimų vidutinio dažnumo rodiklio SAIFI reikšmę – 0,00392; 

• numatyta, kad minimalūs teikiamų paslaugų patikimumo kokybės lygiai dujų 

įmonėms bus nustatomi konkrečiam kainų ar (pajamų) viršutinių ribų 

reguliavimo periodui (įskaitant reguliavimo periodo pratęsimus), kuriam pasibaigus 

VERT vertins teikiamų paslaugų patikimumo kokybės rodiklių faktinį lygį; 

• numatyta, kad minimalūs dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės rodiklių bus ne 

mažesnis nei 95 proc., o Avarinės tarnybos laiku atvykimo pas buitinį vartotoją 

rodikliui – ne mažesnis nei 100 proc. kiekvienais kalendoriniais metais, bei numatant, 

kad dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės rodiklių faktinių reikšmių atitikimo lygis 

bus vertinimas kasmet; 

• papildomai įvedami du nauji kokybiniai rodikliai, kuriais siekiama įvertinti, kaip 

gamtinių dujų įmonės laikosi teisės aktuose numatytų terminų informuoti 

vartotojus ir sistemų naudotojus apie planinius dujų perdavimo, skirstymo ar tiekimo 

nutraukimus, bei kaip tiekimo įmonės laikosi teisės aktuose numatytų terminų 

vartotojui siekiant pakeisti tiekimo įmonę;  

• atsisakoma reikalavimo teikti pusmetines teikiamos paslaugos patikimumo ir 

kokybės rodiklių ataskaitas – tokios ataskaitos bus teikiamos kartą metuose. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2020-05-21/tarybos-posedis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/pakeistas-gamtiniu-duju-imoniu-teikiamu-paslaugu-patikimumo-ir-kokybes-rodikliu-ju-ivertinimo-tvarkos-aprasas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2020-05-21/tarybos-posedis.aspx
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VERT 2021-05-21 pranešimas. Pakeistas Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir 

paslaugų kokybės rodiklių aprašas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti elektros energijos 

persiuntimo paslaugų patikimumą ir kokybę, pakeitė Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir 

paslaugų kokybės rodiklių aprašą. 

Esminiai pakeitimai: 

• sudaromos  sąlygos operatoriams tikslingam veiklos ir investicijų planavimui. VERT 

nustatys minimalius kokybės rodiklių lygius likus ne mažiau kaip 5 mėn. iki naujo 

kainų viršutinių ribų reguliavimo periodo pradžios, kas leis operatoriams iš anksto 

planuoti naujas investicijas, numatyti lėšas tinklų rekonstravimui ir modernizavimui.   

• Po 2021 m. prasidėsiantiems naujiems reguliavimo periodams kartu su minimaliu 

persiuntimo patikimumo kokybės rodiklio lygiu (nustatytu penkerių praėjusių metų 

vidurkio pagrindu) papildomai bus nustatoma ir kokybės rodiklių lygių pagerinimo 

užduotis (pagerėjimo intervalas), kuri bus nustatoma įvertinus per reguliavimo periodą 

planuojamų investicijų į elektros tinklų rekonstravimą ir modernizavimą įtaką 

persiuntimo patikimumui.   

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia. 

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. VERT skyrė baudą UAB „Intergas“ už reguliuojamos veiklos 

pažeidimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi planinį UAB „Intergas“ 

patikrinimą ir nustačiusi reguliuojamos veiklos pažeidimą, bendrovei skyrė piniginę baudą – 3611 

Eur. 

VERT, atlikusi planinį patikrinimą, nustatė, kad bendrovė nesilaikė VERT nustatytų 

sąnaudų apskaitos sistemos taisyklių ir į gamtinių dujų skirstymo veiklos paskirstomas sąnaudas 

2019 m. iš viso nepagrįstai įtraukė 18 822 Eur bei dėl prognozuotos ir faktinės reguliuojamos turto 

vertės skirtumų į skirstymo kainos viršutines ribas 2019–2020 m. laikotarpiu buvo įskaičiuotas 

117270 Eur didesnis normatyvinis pelnas.  

Dėl 136 092 Eur nepagrįstai įtrauktų gamtinių dujų skirstymo veiklos sąnaudų, buvo 

padaryta reali žala, nes vartotojams padidėjo gamtinių dujų skirstymo paslaugos kaina. 

Pažeidimo padariniai bus pašalinti ateities laikotarpyje, t. y. skaičiuojant 2021–2025 m. 

gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainą vartotojams šia suma yra sumažintos sąnaudos.  

VERT, įvertinusi pažeidimo aplinkybes, nutarė UAB „Intergas“ už reguliuojamos veiklos 

pažeidimą skirti piniginę baudą – 3611 Eur. 

Bendrovė baudą sumokėti turi per 30 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo 

dienos bei apie baudos sumokėjimą informuoti VERT. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Alytaus r. įmonei SĮ „Simno komunalininkas“ skirta bauda už 

reguliuojamosios veiklos pažeidimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) už reguliuojamos veiklos pažeidimą 

nutarė Alytaus rajono savivaldybės įmonei SĮ „Simno komunalininkas“ skirti piniginę baudą – 669 

Eur. 

SĮ „Simno komunalininkas“ teisės aktų bei VERT nustatytais terminais neparengė 2019 m. 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir VERT 

nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Pakeistas-Elektros-energijos-persiuntimo-patikimumo-ir-paslaug%C5%B3-kokybes-rodikli%C5%B3-aprasas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2020-05-21/tarybos-posedis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/VERT-skyre-bauda-UAB-%E2%80%9EIntergas%E2%80%9C-uz-reguliuojamos-veiklos-pazeidima-.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Alytaus-r--imonei-S%C4%AE-%E2%80%9ESimno-komunalininkas%E2%80%9C-skirta-bauda-uz-reguliuojamosios-veiklos-pazeidima.aspx
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Teisės aktuose įmonėms įtvirtinta pareiga parengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir 

užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio 

laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos, būtų parengtas ir pateiktas VERT metinių 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys.  

Įmonė 4 kartus dėl įvairių priežasčių prašė atidėti reguliuojamosios veiklos ataskaitos 

pateikimą.  

Kadangi įmonė nepateikė reikiamų ataskaitų, VERT negalėjo užtikrinti tiek reguliuojamų 

įmonių, tiek vartotojų interesų, tinkamai ir pagrįstai vykdyti įmonių priežiūros funkcijų. 

VERT, įvertinusi visas pažeidimo aplinkybes, nutarė skirti įmonei 669 Eur baudą.  

Taip pat VERT įpareigojo SĮ „Simno komunalininkas“ per 2 mėnesius pateikti įmonės 2019 

m. finansinių ataskaitų audito išvadą. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Keičiasi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į reguliuojamą ūkio 

subjektų pateiktą informaciją bei siekdama užtikrinti galimybę įmonėms turėti aukštos 

kvalifikacijos specialistus, pakeitė Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 

eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką. 

Esminis pakeitimas: 

• jei ūkio subjekto darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos ūkio subjektų 

grupės lyginamosios analizės rodiklius, darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali 

būti didesnis ne už Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo vidutinio 

viešojo sektoriaus vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, 

o elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos ketvirčio darbo 

užmokestį. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-21 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-05-17 pranešimas. VERT skelbia gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos 

stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2020 m. II pusm. Gamtinių dujų rinkos stebėsenos 

ataskaitą (atsisiųskite). Ataskaitoje pateikiami svarbiausi sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo 

ir tiekimo rodikliai, taip pat informacija apie prekybą biržoje bei atliktas investicijas. 

Svarbiausi 2020 m. II pusm. Rodikliai: 

Importas  

2020 m. II pusm. Importuota 15 343 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,75 proc. mažiau nei 2019 

m. II pusm. 

• Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos, palyginus su 2019 m. II pusm., mažėjo 18,02 

proc. ir sudarė 101,072 mln. Eur, vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina – 

10,89 Eur/MWh (27,96 proc. mažesnė nei 2019 m. II pusm.). 

Perdavimas, skirstymas ir SGD pakartotinis dujinimas 

• 2020 m. II pusm. Gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12 549 GWh ir išliko panašios 

kaip ir 2019 m. II pusmetį, kuomet tranzito apimtys siekė 12 529 GWh.  

• Per 2020 m. II pusm. Perdavimo sistema buvo transportuota 30 572 GWh gamtinių 

dujų, t. y. 8,04 proc. daugiau nei 2019 m. II pusm., perdavimo sistemos operatoriaus 

gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 20,983 mln. 

Eur (9,10 proc. didesnės nei 2019 m. II pusm.). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-13/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/keiciasi-geriamojo-vandens-apskaitos-prietaisu-isigijimo-irengimo-ir-eksploatavimo-uzmokescio-apskaiciavimo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-17/VERT-skelbia-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Steb%c4%97senos+ataskaita+2020+II+pusm.pdf
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• 2020 m. II pusm. Į kitas ES šalis perduotas gamtinių dujų kiekis sudarė  5 435 GWh, t. 

y. 13,49 proc. daugiau palyginus su 2019 m. II pusm.  

• 2020 m. II pusm. Paskirstyta 4 168 GWh gamtinių dujų, t. y. 13,63 proc. daugiau nei 

tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais, skirstymo veiklos pajamos sudarė 19,677 mln. Eur ir, 

palyginti su 2019 m. II pusm., buvo 10,52 proc. didesnės. 

• Vykdydamas SGD pakartotinio dujinimo veiklą, SGD operatorius 2020 m. II pusm. 

Išdujino 10 851 GWh gamtinių dujų, t. y. 20,41 proc. mažiau nei 2019 m. II pusm. Ir 

gavo 21,265 mln. Eur pajamų, arba 39,66 proc. mažesnes pajamas nei 2019 m. II pusm., 

kuomet pajamos sudarė 35,239 mln. Eur.  

• Perkrovos paslaugų SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius 2020 m. II pusm. 

Nevykdė. 

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka 

• Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2020 m. II pusm., palyginti su 2019 m.  

II pusm., parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 2,30 proc., t. y. nuo 9 871 GWh iki  

10 097 GWh.  

• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų 

tiekėjai 2020 m. II pusm. Gavo 40,437 mln. Eur pajamų, arba  22,73 proc. mažiau nei 

2019 m. II pusm. 

UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje buvo parduota 3 352 GWh gamtinių dujų, t. y.  

daugiau kaip 3 kartus daugiau nei 2019 m. II pusm. 

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka 

• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 3 448 GWh gamtinių dujų, t. y. 15,13 proc. 

daugiau nei 2019 m. II pusm.: tiekimas nebuitiniams vartotojams padidėjo 17 proc., o 

buitiniams vartotojams – 10,75 proc. 

• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų 

tiekimo rinkoje, 2020 m. II pusm. Gavo 75,121 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2019 

m. II pusm., šių pajamų dydis sumažėjo 10,82 proc. 

Kiti rodikliai 

• Lietuvos Respublikoje 2020 m. II pusm. Gamtinių dujų suvartojimas siekė 12 488 GWh, 

t. y. 14,62 proc. daugiau nei 2019 m. II pusm., kuomet buvo suvartota 10 896 GWh 

gamtinių dujų. 

• 2020 m. II pusm. Perdavimo sistemos operatorius investavo 48,884 mln. Eur, skirstymo 

sistemos operatoriai investavo 17,290 mln. Eur. Gamtinių dujų tiekimo leidimus turinčios 

įmonės investicijų neatliko. 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. 

VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie 

įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų. 

 

VERT 2020 m. II pusm. Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-III-2-1 priedas 2021-05-24.pdf). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-17/VERT-skelbia-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
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IS-899/624-III-3 priedas 

 

LRS 2021 m. gegužės 26 d. Ekonomikos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  
 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto išvados 

rengėjas, atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-05-26 

10.00–10.02 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-05-26 

10.02–10.45 

III r. 220 k. 

XIVP-495  

2021 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo 

Nr. XIV-102 preambulės, 1, 2, 3, 

9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 

2, 3, 6, 7, 8 priedų pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

L. Savickas 

L. Jasiukėnienė 

3. 

2021-05-26 

10.45–11.15 

III r. 220 k. 

 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo tarybos 2020 m. 

veiklos ataskaita  

Pranešėjas: Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininkas 

Renatas Pocius 

Parlamentinė 

kontrolė 

A. Kupčinskas 

G. Paluckas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

4. 

2021-05-26 

11.15–11.18 

III r. 220 k. 

 
Pasirengimas Vyriausybės 2020 

metų veiklos ataskaitos 

svarstymui 

  

5. 

2021-05-26 

11.18–11.20 

III r. 220 k. 

XIVP-478  

Žemės ūkio, maisto ūkio ir 

kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-

987 8 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

6. 

2021-05-26 

11.20–12.50 

III r. 220 k. 

XIIIP-4877  

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 19, 22, 25, 26, 27, 31, 46, 

55, 58, 82, 86, 92, 93, 94, 95, 

101 ir 102 straipsnių pakeitimo 

ir Įstatymo papildymo 82(1), 

82(2), 82(3) ir 

103(1) straipsniais įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

7. XIIIP-4878  

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 pakeitimo įstatymo Nr. 

XIII-327 2 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

8. XIIIP-4287  

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 82 ir 86 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-495
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-478
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4877
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4878
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4287
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9. XIIIP-4288  

Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo Nr. XIII-328 90 

straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

10. XIIIP-4289  

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-

1428 11(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

11. XIIIP-4290  

Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. 

I-1113 9(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

12. XIIIP-4291  

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 

30(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

13. 

2021-05-26 

12.50–13.00 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai – 2021-05-20 16:35 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4289
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4290
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4291
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IS-899/624-III-4 priedas 
 
 
 

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪRA 

 

Viešoji įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. 8 613 61 536, el. p. info@ena.lt, https://www.ena.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304937660 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 

 
 

 

 
 

Pagal gavėjų sąrašą 2021-05-20 Nr. SD-218 

  

 

DĖL APKLAUSOS APIE ENERGETIKOS INOVACIJAS 

 

 

Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1-283 „Dėl 

Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 

įgyvendinimo ir stebėsenos tikslais viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra iki 2021 m. 

birželio 30 d. planuoja atlikti inovatyvius produktus ir paslaugas energetikos srityje jau kuriančių ir 

(ar) planuojančių kurti įmonių, įstaigų ir organizacijų (toliau – respondentai) apklausą nuotoliniu 

būdu TEAMS platformoje (programoje). 

Primename, kad energetikos inovacijos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme (2 str. 61 dalis) — tai nauji ar iš esmės patobulinti produktai, 

technologijos, verslo sprendimai, paslaugos, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdai, veiklos 

modeliai, kurie dėl naujų ar naujai pritaikytų technologijų arba dėl kitų priežasčių gali teigiamai 

veikti energetikos veiklą ir teikti naudą visuomenei. 

Apklausos metu respondentų būtų klausiama apie bendrą padėtį energetikos inovacijų srityje, 

siekiant išsiaiškinti kokioje aplinkoje jie veikia, kokius produktus kuria ar paslaugas teikia, kaip 

bendradarbiauja su kitais rinkos dalyviais, įvertinti jų nuomonę apie finansinę aplinką ir pan. 

Norėtume pakviesti sudalyvauti apklausoje. Siekiant, kad pokalbiai būtų kuo dalykiškesni ir 

tiksliau atspindėtų respondentų nuomonę, prašytume rasti galimybių iš anksto paskirti minėtiems 

pokalbiams asmenį (ar asmenis), kuris galėtų atsakyti į pridedamo klausimyno klausimus. 

Kontaktinę paskirtojo asmens informaciją (vardas ir pavardė, pareigos, el. pašto adresas, tel. 

Nr.) prašytume pateikti iki 2021 m. gegužės 26 d. el. paštu adresais: vytautas.abrutis@ena.lt ir 

ausra.kliukaite@ena.lt. 

Pokalbių (planuojama vieno pokalbio trukmė – apie 20-25 min.) datą ir laiką iš anksto 

suderintume su paskirtuoju asmeniu (asmenimis). 

Atkreipiame dėmesį, kad visa apklausos metu surinkta informacija bus laikoma 

konfidencialia, jokiems kitiems asmenims nebus atskleista, o vertinimo tikslais bus naudojami tik 

agreguoti ir apibendrinti duomenys. 

PRIDEDAMA. Klausimynas apie energetikos inovacijas, 1 lapas. 

 

l. e. p. direktorius   Virgilijus Poderys 

 

 

 

Vytautas Abrutis, tel. 8 694 41 243, el. p. vytautas.abrutis@ena.lt 

Aušra Kliukaitė, tel. 8 680 13 984, el. p. ausra.kliukaite@ena.lt 

 

https://www.ena.lt/
mailto:vytautas.abrutis@ena
mailto:ausra.kliukaite@ena
mailto:vytautas.abrutis@ena
mailto:ausra.kliukaite@ena
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Priedas 

 

Klausimynas apie energetikos inovacijas 

 

 

(apklausos data) 

 

 

(apklausiamos įmonės, įstaigos ar organizacijos (respondento) 

pavadinimas) 

 

 

(kontaktinio asmens vardas ir pavardė, kontaktinė informacija) 

 

Energetikos inovacijos – nauji ar iš esmės patobulinti produktai, technologijos, verslo 

sprendimai, paslaugos, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdai, veiklos modeliai, kurie dėl naujų 

ar naujai pritaikytų technologijų arba dėl kitų priežasčių gali teigiamai veikti energetikos veiklą ir 

teikti naudą visuomenei5 

 

K l a u s i m a i  

 

Nr. Klausimas 

1. Kokias ir nuo kada energetikos srities inovacijas (technologines, netechnologines6 

inovacijas) Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija diegia (įdiegė ar diegs)? 

2. Kokią dalį lėšų įmonė, įstaiga ar organizacija inovacinei veiklai skiria iš savo lėšų ir kiek 

pritraukia kitų lėšų? Kokie yra kitų lėšų šaltiniai – privatus kapitalas, bankai, investicijų 

fondai, ES parama, kita? 

3. Kiek žmonių Jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje dirba su inovacijomis? Ar tai 

nuolatinis personalas?  

4. Ar Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija yra sukūrusi savo inovatyvių produktų ar paslaugų? 

Jeigu taip – kokių? Technologinių? Netechnologinių? Ar jie užpatentuoti?  

Jeigu ne – ar jos dabar yra kuriamos? Planuojamos kurti?  

Kokiam „technologijų parengties lygiui“ (angl. Technology readiness levels (TRL)) Jūs 

priskirtumėte savo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje vystomas inovacijas? 

5. Ar Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija perka mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų paslaugas (ir) 

ar bendradarbiauja su mokslo įstaigomis energetikos inovacijų srityje? 

Jeigu taip – kiek turite tokių tiekėjų / partnerių? Ar lengva buvo juos rasti? Ar tai 

Lietuvos ar užsienio tiekėjai / partneriai? 

Jeigu ne – gal galite nurodyti priežastis – nėra tinkamų specialistų, brangios paslaugos, 

kita? 

6. Ar įmonė, įstaiga ar organizacija naudojasi / numato naudotis bandomąja energetikos 

inovacijų aplinka? (Labiau taikytina energetikos įmonėms). 

Jeigu taip – kokios priežastys tai paskatino – palankios sąlygos, galimybė išbandyti 

savo produktus / paslaugas rinkos sąlygomis, kita? 

Jeigu ne – kodėl tokia aplinka nėra tinkama – produktas / paslauga yra pradinėse 

technologijos parengties stadijose, nepalankios sąlygos, kiti suvaržymai? 

7. Ar Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija kreipėsi į bankus, kitas finansines institucijas dėl 

 
5Energetikos įstatymo 2 str. 61 dalis 
6Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nėra priskiriamos technologinėms inovacijoms, tokios kaip organizacinės, verslo 

modelio bei rinkodaros, kurios savo ruožtu apima ir reikšmingus (kai pakeičiama ne mažiau 30 proc. visų gaminio arba paslaugos 

dizaino elementų) gaminio arba paslaugos dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus ir gaminio arba paslaugos 

dizaino sukūrimą. Šaltinis 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.44235B485568
http://lvpa.lt/upload/files/Seminaras/Priemones%20specifiniu%20terminu%20pristatymas(1).pdf
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finansavimo? 

Jeigu taip – kaip, Jūsų nuomone, bankai ir kitos finansinės institucijos žiūri į 

inovacinius projektus? Palankiai, neužtikrintai, įžvelgia per didelę riziką todėl yra per daug 

atsargūs, kita?  
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IS-899/624-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 05 20 pranešimas. Premjerė: pandemija – galimybė problemas spręsti greičiau 

TN: tn  

 

 
 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė skaitė pranešimą konferencijoje „Lietuvos Davosas 

2021“, jame apžvelgė valstybės raidos tendencijas, svarbiausius Vyriausybės prioritetus, verslo bei 

ekonomikos potencialo didinimo perspektyvas. 

„Pandemija tik išryškino sistemines problemas ir ši situacija gali tik suteikti pagreitį jas 

spręsti efektyviai. Turime plėtoti tvarią ekonomiką, kuri atsilaikytų prieš įvairius iššūkius. 

Privalome pasinaudoti Europos Sąjungos sukurto fondo galimybėmis ir brėžti raidos perspektyvas 

20–30 metų į priekį, kurti naujos kartos Lietuvą“, – sakė premjerė.     

Pasak Vyriausybės vadovės, žvelgiant į nepriklausomos valstybės raidą, Lietuva yra didelės 

sėkmės istorija. Per tris dešimtmečius tapome svarbiausių tarptautinių organizacijų nariai, sparčiai 

vejamės ES pagal bendrąjį vidaus produktą. Tačiau, be jokios abejonės, ateityje laukia daug darbų. 

Visų pirma, būtina įveikti socialinę atskirtį. 

Kitas esminis iššūkis, kad demokratija ir rinkos ekonomika Lietuvoje (o ir Baltijos 

valstybėse) laikosi labiau dėl politinio elito sutarimo, o ne dėl įsišaknijimo plačiuose visuomenės 

sluoksniuose. Net 70 proc. Lietuvos gyventojų rinktųsi autoritariškai užtikrinamą ekonomikos 

augimą, užuot pasitenkinę mažesniu ekonomikos augimu visiškai demokratinėje santvarkoje. Anot 

premjerės, pamatinis vertybinis suartėjimas su senosiomis demokratijomis dar neįvyko – Berlyno 

siena, kalbant šiuo aspektu, vis dar tebestovi. 

„Turime būti greitesni ir lankstesni už kitus. Todėl būtina stiprinti institucijas ir plėsti 

viešąsias paslaugas, atverti duomenis, kurti tvarią infrastruktūrą, ypač IT, energetikos, susisiekimo 

sektoriuose. Vyriausybės prioritetai ateičiai: kitokios kokybės valstybės tarnyba, reglamentavimo 

mažinimas, kokybiškos viešosios paslaugos, atviri duomenys, strateginės infrastruktūros kūrimas, 

švietimas ir mokslas, inovacijos – mokslo ir verslo sinergija, talentų susigrąžinimas ir pritraukimas, 

investicijos. Šios Vyriausybės kadencijos reformos ir strateginiai darbai – pamatai naujos kartos 

Lietuvai“, – parėžė Vyriausybės vadovė. 

Žurnalas „Valstybė“ jau keturioliktus metus organizuoja renginį, skirtą Lietuvos verslo ir 

politikos lyderiams, kuriame aptariamos Lietuvos ir pasaulio ekonomikos raidos tendencijos.   

Su premjerės skaityto pranešimo skaidrėmis galite susipažinti čia.  

 

KAIP SUKURSIME NAUJOS KARTOS LIETUVĄ? MINISTRĖ PIRMININKĖ INGRIDA 

ŠIMONYTĖ pranešimo skaidrės Lietuvos ekonomikos konferencija 2021 m. gegužės 20 d., TN: tn, 

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-IV-1-1 priedas 2021-05-

24.pdf). 

https://lrv.lt/lt/naujienos/premjere-pandemija-galimybe-problemas-spresti-greiciau
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/2021_05_20%20MP%20pasisakymo%20LT%20ekonomikos%20konferencijoje%20skaidr%C4%97s.pdf
https://lrv.lt/lt/naujienos/premjere-pandemija-galimybe-problemas-spresti-greiciau
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IS-899/624-IV-2 priedas 

 

EM 2021 05 17 pranešimas. Gaminančių elektros vartotojų – jau 10 tūkstančių 

TN: tn  

 

Gaminančių elektros vartotojų skaičius Lietuvoje jau perkopė 10 tūkst., ir vien per 

pirmuosius keturis šių metų mėnesius jie pagamino daugiau elektros energijos nei per visus 2019 m.  

„Vyriausybės programoje numatyta, kad iki 2030 m. kas trečias namų ūkis savo reikmėms 

elektrą gamintųsi pats, taigi tokių vartotojų šalyje būtų daugiau nei 500 tūkst. Siekiame didinti 

vietinę generaciją iš atsinaujinančių šaltinių, tas gyventojai ir verslas toliau bus skatinami tapti 

gaminančiais vartotojais, mažinsime biurokratines kliūtis, kursime patrauklesnę motyvacinę 

sistemą, taip užtikrindami ilgalaikį tikslą – kas trečias Lietuvos elektros vartotojas energija 

apsirūpins savarankiškai“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Bendra gaminančių vartotojų ir nutolusių gaminančių vartotojų įrengtoji galia jau siekia 

105,69 MW, ir gali užtikrinti, kad šalyje per metus būtų pagaminama 110 MWh elektros energijos. 

Valstybė sieks, kad iki 2025 įrengtoji galia siektų 1 GW. 

Šiuo metu vidutiniškai per savaitę šalyje yra įrengiama apie 150 saulės elektrinių, kurių 

vidutinis dydis yra 10 kW. Daugiausia gaminančių vartotojų šiuo metu yra Vilniaus, Kauno ir 

Marijampolės miestuose. 

Valstybė į gaminančių vartotojų plėtrą jau investavo beveik 42 mln. eurų: nuo 2019 m. iki 

šios dienos apie 36 mln. eurų parama buvo skirta gyventojams, kurie įsirengė saulės elektrines 

patys, beveik 6 mln. eurų skirta gyventojams, kurie elektrines įsigijo iš saulės elektrinių parkų. 

„Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ įgyvendina pokyčius, kad prisijungti ir tapti 

gaminančiu vartotoju būtų patogiau, paprasčiau ir greičiau. Džiaugiamės vis greičiau augančiu 

gyventojų ir verslo susidomėjimu įsirengti atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės ar vėjo – 

jėgainę. Visame energetikos sektoriuje vyksta reikšminga transformacija, natūraliai ji sukelia 

reikšmingus iššūkius, kuriuos reikia lanksčiai įveikti. Siekiame ir turime būti pasirengę 

atsinaujinančių išteklių plėtros įgalinimui“ – sako ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris. 

Iki 2027 m. į gaminančių vartotojų plėtrą šalyje planuojama investuoti dar 164,5 mln. eurų 

iš ES fondų lėšų. Taip pat papildomai į skirstomojo tinklo plėtrą ESO planuoja investuoti 230-290 

mln. eurų iki 2029 m. 

Šiuo metu gaminančiu vartotoju tapti gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Taip pat 

saulės elektrinę galima įsirengti tiek savo vartojimo vietoje (pvz., ant stogo), tiek įsirengti ar įsigyti 

nutolusią saulės elektrinę. 

 

EM 2021 05 20 pranešimas. Akcininko lūkesčių raštas EPSO-G: įgalinti Lietuvos energetinę 

nepriklausomybę ir inovatyvios žaliosios energetikos plėtrą 

TN: tn  

 

Vienintelio akcininko vardu, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija pateikė lūkesčių 

raštą valstybės valdomai EPSO-G energijos perdavimo ir mainų grupei, kuriuo nustatė svarbiausias 

veiklos kryptis, principus ir prioritetus įgyvendinant Europos Sąjungos  „Žaliojo kurso“ ir Lietuvos 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus tikslus. 

Rašte keliami trumpojo ir vidutinio laikotarpio tikslai bei ilgojo laikotarpio lūkesčių gairės. 

Tai pagrindas EPSO-G grupės ir ją sudarančių bendrovių veiklos strategijai iki 2030 m. bei rengiant 

metinius veiklos planus.  

„Įgyvendinant perdavimo ir prekybos sistemų integraciją su Europa, ne tik stipriname šalies 

energetinį saugumą, bet ir klojame tvarų pamatą Lietuvos darnios energetikos ateičiai. Todėl grupė 

privalo užtikrinti, kad  kertiniai sinchronizacijos projektai būtų įgyvendinti laiku. Grupė turi 

įgyvendinti priemones, užtikrinančias, kad nesaugioje Baltarusijos atominėje elektrinėje pagaminta 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/gaminanciu-elektros-vartotoju-jau-10-tukstanciu
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/akcininko-lukesciu-rastas-epso-g-igalinti-lietuvos-energetine-nepriklausomybe-ir-inovatyvios-zaliosios-energetikos-pletra
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elektra negalėtų patekti Lietuvos ir Europos Sąjungos rinką,“ – sako energetikos ministras Dainius 

Kreivys. 

Jis taip pat pabrėžė, jog įgyvendinant Europos Sąjungos „Žaliojo kurso“ iniciatyvas, EPSO-

G valdymo bendrovė ir grupės įmonės turi veikti kaip energetikos kompetencijų centras, skatinantis 

ir įgalinantis energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumų plėtrą Lietuvoje.   

Siekiant šių Lietuvos žmonėms ir verslui svarbių tikslų, EPSO-G grupė turi toliau kryptingai 

diegti aukščiausius gerosios valdysenos ir etikos standartus laikantis skaidrumo, efektyvumo, 

socialinės atsakomybės, atsakingos ir vertybėmis grįstos veiklos principų. 

Galutiniai EPSO-G grupės savininkai yra mokesčių mokėtojai, todėl grupė privalo veikti 

efektyviai siekiant, jog monopolinių požymių turinčios paslaugos būtų teikiamos konkurencinga 

kaina. Grupės įmonės, veikdamos pagal socialinės atsakomybės principus, turi ne tik laikytis teisės 

aktų, tarptautinių normų ir etikos standartų, tačiau taip pat puoselėti pagarbą žmogui, visuomenei ir 

gamtai. 

Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimas 

Lūkesčių rašte nurodoma, kad EPSO-G grupė turi užtikrinti Lietuvos elektros energetikos 

sistemos nepriklausomybę ir jos integraciją į kontinentinės Europos tinklus ir aktyviai ieškoti 

sprendimų, maksimaliai gerinančių Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumą ir 

savarankiškumą iki sinchronizacijos projekto visiško įgyvendinimo.  

EPSO-G grupei keliamas tikslas jau šiais metais užbaigti jungties su Lenkija „LitPol Link“ 

išplėtimo projektą bei atlikti Lietuvos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos 

elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymą, ruošiantis trijų Baltijos šalių elektros 

energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymui 2023 metais. 

Laiške akcentuojama, kad EPSO-G grupė turi rodyti lyderystę siūlydama konkrečius 

sprendinius ir įgyvendindama priemones, užtikrinančias Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, 

skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 

įgyvendinimą.  

Gamtinių dujų sektoriuje keliamas tikslas – šiemet užbaigti įgyvendinti dujotiekių jungties 

tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą (GIPL), integruosiantį Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į 

bendrą Europos rinką aktyviai siekiant, kad pradėsianti veikti jungtis didintų Lietuvos ekonomikos 

konkurencingumą ir neštų ekonominę grąžą šalies gyventojams ir verslui.  

Vykdant šiuos projektus svarbu užtikrinti aukštą energijos perdavimo patikimumą tinklų 

naudotojams ir vartotojams palygintiną su geraisiais ES rinkos pavyzdžiais. 

Energetikos ir energetikos tinklų transformacija 

Užtikrinant šalies energetinį saugumą ir integraciją su Europa, EPSO-G grupei  keliamas 

tikslas aktyviai ruoštis tinklų transformacijai ir reikalingiems pokyčiams įgyvendinant ES „Žaliojo 

kurso“ iniciatyvas ir šiame kontekste pristatytų energetikos sistemų integracijos, Vandenilio bei 

Jūrinio vėjo strategijų įgyvendinimui.  

EPSO-G grupei keliama užduotis – pasirengti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių 

išteklių pajėgumų plėtrai Lietuvoje ir gaminamos elektros energijos srautų valdymui, organizuoti 

reikiamus parengiamuosius darbus siekiant Lietuvoje išvystyti jūrinio vėjo projektą (700 MW) bei 

bendradarbiaujant su Baltijos jūros regiono šalimis išnagrinėti ir iki metų pabaigos pateikti 

pasiūlymus dėl tolimesnės jūrinio vėjo plėtros perspektyvos. 

Siekiant išnaudoti vandenilio galimybes, būtina sutelkti tiek investicinę ir teisinę aplinką, 

tiek rinkos galimybes, tiek mokslinį potencialą, sukuriant Lietuvos vandenilio sektoriaus 

ekosistemą. Šioje srityje itin svarbus EPSO-G grupės vaidmuo vystant, pritaikant ir integruojant 

biometano bei vandenilio mišinio technologijas transportavimui esam dujų perdavimo sistema. 

Ilguoju laikotarpiu tai leis padidinti lankstumą elektros sistemoje. 

Taip pat, EPSO-G grupė turi prisidėti prie bendruomeninės energetikos vystymo Lietuvoje, 

toliau aktyviai dalyvauti įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo tikslus, savo kasdieninėje 

veikloje diegti atsakingą požiūrį į energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei užtikrinti rinkai ir 

jos dalyviams aktualių ir vertę kuriančių grupės įmonių duomenų atvėrimą. 
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EPSO-G valdymo bendrovė turi užtikrinti nuoseklią ir tvarią grupės nereguliuojamų veiklų 

plėtrą bei pozicijų užsienio rinkose stiprinimą, kuriant grąžą generuojančius produktus ir vystant 

esamas bei naujas veiklas. 

Nauda akcininkams 

EPSO-G grupės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės 

nustatytas rodiklis, o nuosavybės grąža būtų ne mažesnė nei vakarų ES šalių vidurkis 

Vidutinio laikotarpio perspektyvoje EPSO-G grupei keliamas tikslas -  koncentruotis į 

strateginių energetikos projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą, o ilguoju laikotarpiu – įgyvendinus 

2030 strategiją – planuoti ne mažiau kaip 20 mln. Eur metinių dividendų. 

Su lūkesčių laišku susipažinti galima čia.  

 

Raštas DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽDARAJAI 

AKCINEI BENDROVEI „EPSO-G“, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma: IS-899/624-IV-2-1 priedas 2021-05-24.pdf). 

https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/EPSOG%20luksciu%20rastas.pdf
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/akcininko-lukesciu-rastas-epso-g-igalinti-lietuvos-energetine-nepriklausomybe-ir-inovatyvios-zaliosios-energetikos-pletra
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IS-899/624-IV-3 priedas 

 

EIM 2021 05 17 pranešimas. Galimybių paso ir ES skaitmeninio žaliojo pažymėjimo skirtumai 

TN: tn  

 

 
 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija sulaukia nemažai klausimų, kuo skiriasi Galimybių 

pasas nuo ES skaitmeninio žaliojo pažymėjimo. Galimybių pasas yra skirtas veikloms Lietuvoje 

atverti, o ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – saugiam keliavimui tarp valstybių užtikrinti. 

Siekdami glaustai ir aiškiai pateikti informaciją, paruošėme atmintinę, kurioje aptariami 

pagrindiniai šių dokumentų skirtumai.  

  Galimybių pasas ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas 

Kada 

pradės 

veikti? 

2021 m. gegužės 24 d.  Tikėtina 2021 m. birželio mėn. pabaigoje arba 

2021 m. liepos pradžioje. Data bus patikslinta. 

Kas tai 

yra? 
Šalies viduje naudojamas skaitmeninis dokumentas, 

įrodantis, kad imunitetą dėl skiepų ar persirgimo 

COVID-19 liga arba neigiamą testą turintiems 

asmenims yra leidžiamos švelnesnės karantino 

sąlygos. 

Skaitmeninis įrodymas, kad asmuo buvo 

paskiepytas nuo COVID-19, yra persirgęs 

COVID-19 arba turi tyrimo rezultatą, 

naudojamas šiai informacijai apsikeisti tarp ES 

šalių. 
Kam 

skirtas? 
Palengvinti naudojimąsi paslaugomis šalies viduje, 

sudaryti sąlygas atverti daugiau veiklų, naudotis 

platesniu paslaugų spektru. 

Saugiam informacijos apsikeitimui tarp ES 

šalių. Gali būti naudojamas tiek keliaujant į 

užsienį, tiek šalies viduje. 
Kaip 

veiks? 
Prieš įeinant tikrinantis asmuo su išmaniuoju 

įrenginiu nuskenuos QR kodą ir įsitikins, kad 

duomenys tikri.  
Prireikus gali paprašyti asmens tapatybės 

dokumento. 

Principas – tikrinančioji šalis su mobiliąja 

aplikacija nuskenuos QR kodą ir įsitikins 

duomenų tikrumu. 
Prireikus gali paprašyti asmens tapatybės 

dokumento. 
Svarbu! Kiekviena šalis pati sprendžia, kaip 

vertinti pažymėjime pateiktą informaciją. 
Naudojimo 

sritys 
Veiklos šalies viduje: 

• viešojo maitinimo įstaigos, restoranai, 

kavinės, lošimo namai ir barai; 
• renginiai iki 500 žiūrovų (dalyvių); 
• asmeninės šventės be ribojimų; 
• laisvalaikio pramogos; 
• apgyvendinimo įstaigos; 
• įstaigų ir įmonių teikiamos paslaugos. 

Visos sritys ir veiklos, kurioms reikalinga 

informacija, ar asmuo yra paskiepytas, 

persirgęs, ar turi neigiamą testo rezultatą, 

pavyzdžiui, kelionėms ar veikloms šalies 

viduje. 
Svarbu! Keliaujantieji į kitą ES šalį turi 

susipažinti su priimančiosios šalies taisyklėmis 

ir reikalavimais. 

Kas gali 

turėti? 
• Persirgę COVID-19 liga; 
• paskiepyti nuo COVID-19 ligos; 
• turintys neigiamą PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatą. 

Svarbu! Kiekviena ES šalis gali taikyti 

skirtingus kriterijus  
• Persirgę COVID-19 liga; 
• paskiepyti nuo COVID-19 ligos; 
• turintys neigiamą PGR tyrimo ar 

antigeno testo rezultatą. 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-paso-ir-es-skaitmeninio-zaliojo-pazymejimo-skirtumai
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Kada 

įsigalioja? 
• Persirgus COVID-19 liga, kai persirgimo 

faktas užfiksuotas E. sveikatos sistemoje. 
• Praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar 

„COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo. 
• Praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 

Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo.  
• Praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip 

praėjus 12 savaičių po antros „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo. 
• Gavus neigiamą PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatą, kai jie yra įvesti į E. 

sveikatos sistemą. 

Svarbu! Kiekviena ES šalis gali taikyti 

skirtingus kriterijus  
Lietuvoje: 

• Persirgus COVID-19 liga, kai 

persirgimo faktas užfiksuotas E. 

sveikatos sistemoje. 
• Praėjus 2 savaitėms po bet kokios 

vakcinos antros dozės suleidimo. 
• Gavus neigiamą PGR tyrimo ar 

antigeno testo rezultatą, kai jie yra 

įvesti į E. sveikatos sistemą. 
  

Kiek laiko 

galioja? 
• Persirgus – 180 dienų nuo persirgimo; 
• 24 val. nuo ėminio paėmimo momento. 

GP statusą reikia atnaujinti kas 7 dienas. 

Svarbu! Kiekviena ES šalis gali taikyti 

skirtingus kriterijus.  
Lietuvoje: 

• nurodoma COVID-19 ligos pradžia; 
• 180 dienų įsigaliojus vakcinavimo 

schemai; 
• 48 val. nuo ėminio paėmimo 

momento.  
Kaip 

atrodys? 
 

 
QR kode užkoduoti duomenys apie persirgimą 

COVID-19, turimą neigiamą tyrimo rezultatą, gautą 

skiepą nuo COVID-19. 
Rodomi duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo 

metai, GP išdavimo data ir galiojimo terminas. 

 

 
QR kode užkoduoti svarbiausi būtinieji 

duomenys. 
Pateikiama informacija: 

• vardas ir pavardė, gimimo data, 

pažymėjimą išdavusi valstybė narė ir 

pažymėjimo unikalus identifikatorius; 
• vakcina ir jos gamintojas, dozių 

skaičius ir skiepijimo data; 
• tyrimo rūšis, data ir laikas, tyrimų 

centras ir neigiamas rezultatas; 
• persirgimo atveju – teigiamo tyrimo 

rezultato data, pažymėjimą išdavusi 

įstaiga, išdavimo ir galiojimo datos. 

Kiek 

kainuos? 
Nemokamai Nemokamai 
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Artėjant Galimybių paso startui – gegužės 24 dienai,  Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

pateikia svarbiausią informaciją, ką  prieš jam įsigaliosiant turėtų žinoti  verslas.  Ministerijos 

skaičiavimais, birželio pradžioje beveik 1,5 mln. gyventojų jau galės naudotis galimybių pasu be 

testavimo. 

Kokioms veikloms galios Galimybių pasas? 

Turėdami galimybių pasą žmonės galės valgyti restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų 

viduje, taip pat galima bus dalyvauti viduje vyksiančiuose renginiuose. Šiuo atveju turės būti 

užpildyta iki 75 proc. sėdimų vietų, o dalyvių skaičius turės siekti iki 500 žmonių. Galimybių pasas 

leis pramogauti dalyje laisvalaikio organizavimo vietų. Tai – biliardo, boulingo klubai, pabėgimo 

kambariai, stalo žaidimų klubai. 

Taip pat galima bus dalyvauti lauke vykstančiuose renginiuose iki 2000 žmonių. Renginių 

organizatoriai privalės užtikrinti bilietų prekybą internetu internetu ir (ar) dalyvių registraciją. 

Renginių metu visi dalyviai, vyresni nei 6 metų, privalės dėvėti kaukes. Galimybių pasas atvers ir 

kitas įvairias laisvalaikio pramogas lauke (pvz. pasiplaukiojimas pramoginiais laivais), lošimo 

namų salonų, sporto klubų, pirčių, baseinų duris neribojant lankytojų skaičiaus. Naktinių klubų 

veikla kol kas lieka draudžiama. 

Galimybių pasas taip pat panaikins asmeninėse šventėse dalyvaujančių žmonių skaičiaus 

ribojimus tuo atveju, jeigu jos organizuojamos išnuomotose tam pritaikytose patalpose, kaip 

pavyzdžiui kaimo turizmo sodybos. Turint Galimybių pasą, apgyvendinimo įstaigose viename 

kambaryje bus galima apgyvendinti ne tik tos pačios šeimos narius. 

Patikrinti Galimybių paso galiojimą – specialiame tinklalapyje 

Galimybių pasui patikrinti sukurtas interneto puslapis, kuriame vieną kartą prisijungus bus 

galima nuskaityti Galimybių paso QR kodą telefonu ar planšete.  Nuskaičius gautą QR kodą 

tikrintojas ekrane matys žalią arba raudoną spalvą (jeigu Galimybių pasas galioja, – žalią, jeigu ne, 

– raudoną).  Galimybių pasui patikrinti nereikia jokių papildomų dokumentų ar išrašų -  tikrinantieji 

gali papildomai paprašyti tik asmens tapatybės dokumento, kad įsitikintų, jog Galimybių pasą 

pateikė tas asmuo, kuriam jis ir priklauso, o ne, pvz., to asmens draugas. 

Galios ir spausdinti dokumentai 

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu tikrintojai turi pripažinti ir spausdintus dokumentus: Lietuvos 

piliečiams –  spausdintą Galimybių pasą, o turistams – kitų šalių išduotus vakcinaciją liudijančius 

dokumentus. Asmenims iki 16 metų, norintiems naudotis švelnesnėmis karantino sąlygomis, pakaks 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Galimybių paso galiojimas fiksuojamas nuo paslaugos pradžios momento 

Jei iki galimybių paso galiojimo pabaigos likę mažai laiko – valanda ar pusvalandis,  bet 

tikrinimo metu Galimybių pasas dar galiojantis, tokie asmenys gali naudotis paslaugomis net ir 

pasigaus testo galiojimui, pavyzdžiui likti renginyje iki renginio pabaigos. Ta pati taisyklė galioja ir 

asmeninėms šventėms. 

Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms 

Numatyta, kad restoranų ir kavinių viduje prie vieno staliuko galės sėdėti ne daugiau nei 10 

asmenų, išskyrus vienos šeimos ir vieno namų ūkio narius. Tarp skirtingų stalų sėdintys lankytojai 

vienas nuo kito  turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu, o jei yra pertvaros – užtenka 1 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasas-ka-svarbu-zinoti-verslui


 

86 

metro atstumo. Visi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms aptarnaujat asmenis su Galimybių 

pasu skelbiami čia. 

Atsakomybė 

Už tai, kad visi asmenys turi Galimybių pasą, atsako paslaugas suteikiantys asmenys: jei tai 

restoranas – atsako jo savininkas, jei renginys – renginio organizatorius. Patalpų nuomos ar 

subnuomos asmeninėms šventėms atveju (vestuvėms ir pan.) turėtų būti sudaryta nuomos sutartis, 

kurioje atsakomybė numatyta šventės organizatoriui. Jei nuomos sutarties nėra, už tai, kad visi 

asmenys turės Galimybių pasą, bus atsakingas patalpų savininkas. 

Atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus dėl Galimybių paso galima rasti čia, 

informacija bus nuolat pildoma.   

 

EIM 2021 05 20 pranešimas. Galimybių paso svetainė – gpasas.lt 

TN: tn 

 

 
 

Nuo gegužės 24 dienos tiek gauti, tiek patikrinti Galimybių pasą bus galima interneto 

puslapyje www.gpasas.lt. 

„Techniniai darbai baigti, taigi esame pasirengę Galimybių paso startui, o šimtai tūkstančių 

žmonių pirmadienį galės pradėti juo naudotis. Per rekordiškai trumpą laiką sukurta inovacija ne tik 

leis žmonėms gyventi laisviau, suteiks daugiau galimybių eiti į restoranus, teatrus ar koncertus, bet 

ir atvers nemažos dalies verslų duris. Palaipsniui paslaugų ratas su Galimybių pasu turėtų plėstis, jei 

tik leis epidemiologinė situacija“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Galimybių pasas leis teikti maitinimo paslaugas viduje, rengti didesnius renginius viduje ir 

lauke, laisvalaikio pramogas, asmenines šventes, taip pat panaikins apribojimus apgyvendinimo 

įstaigoms bei leis grįžti į kontaktinį darbą. 

Galimybių pasui gauti interneto puslapyje per elektroninius valdžios vartus reikės suvesti 

asmens autentifikavimo duomenis ir išsisaugoti gautą QR kodą telefone ar kompiuteryje arba jį 

išsispausdinti. Tikrinantiems šio dokumento galiojimą ir originalumą kartą prisijungus prie šio 

puslapio tereikės šį QR kodą nuskaityti telefonu ar planšete. 

Galimybių pasą galės gauti trys grupės žmonių: pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę 

COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Tiek pasiskiepijusiems, tiek 

persirgusiems Galimybių paso statusą (QR kodą) reikės atsinaujinti kas 7 dienas, testas galios 24 

valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/05c5c558b4f011ebb83ad5fbec9dd554
https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/dazniausiai-uzduodami-klausimai-2
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-paso-svetaine-gpasas-lt
http://www.gpasas.lt/
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Pagrindinis testavimo būdas Galimybių pasui gauti turėtų būti greitieji antigeno testai, 

kadangi jų rezultatų sulaukiama operatyviausiai.  COVID-19 testą bus galima atlikti savivaldybių 

mobiliuosiuose punktuose arba kitose savivaldybių nustatytose testavimosi vietose, pvz., 

specialiuose punktuose ir kitur. Ten atliekamas testas bus nemokamas. Taip pat gyventojai galės ir 

savo lėšomis pasidaryti testus privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Planuojama, kad artimiausiu metu Galimybių paso lengvatomis galės naudotis ir antikūnų 

testo rezultatus turintys asmenys.  Asmenims iki 16 metų, norintiems naudotis švelnesnėmis 

karantino sąlygomis, pakaks pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Ministerijos skaičiavimais, birželio pradžioje beveik 1,5 mln. gyventojų jau galės naudotis 

Galimybių pasu be testavimo. 

Galimybių pasas – E. sveikatos duomenų pagrindu 

Registrų centro generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus teigimu, Galimybių pasas – 

dar vienas įrodymas, kaip gali būti naudojami E. sveikatos sistemoje esantys duomenys, ir taip kurti 

naudą visuomenei – šiuo atveju kovojant su COVID-19 pandemija.u 

„Kiekvieną dieną į E. sveikatos sistemą patenka milijonai elektroninių sveikatos dokumentų. 

Vienais atvejais sistema leidžia efektyviai organizuoti prioritetinį gyventojų vakcinavimo procesą, 

kitu atveju suteikia galimybę per maksimaliai trumpą laiką išrašyti kalio jodido tablečių receptus 

vilniečiams, trečiu atveju sukuria galimybę išplėsti vakcinavimo paslaugų ratą įtraukiant vaistines. 

Galimybių paso atveju per palyginti trumpą laiką sukurtas technologinis sprendimas padės suvaldyti 

epidemiologinę riziką ir leis visiems kaip įmanoma greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimą. 

Džiaugiuosi ir dėkoju visiems, prisidėjusiems prie šio projekto, – tai įrodymas, kad veikdami išvien 

galime pasiekti proveržį ir puoselėti pažangios valstybės idėją“, – sako Registrų centro generalinis 

direktorius S. Urbanavičius. 

Technologinį sprendimą sukūrė pasaulinė įmonė „Wix“ 

Galimybių paso technologinį sprendimą neatlygintino bendradarbiavimo pagrindais sukūrė 

Izraelio interneto svetainių kūrimo bendrovė „Wix“ kartu su Registrų centru. Daugiau kaip 200 

mln. klientų visame pasaulyje turinti bendrovė Lietuvoje veikia nuo 2013 metų ir čia yra 

įgyvendinusi ne vieną socialinį projektą. 

„Pagalba ir naudos kūrimas vietos bendruomenei visuomet buvo mūsų identiteto dalis. Mes 

nuolat ieškome galimybių padėti: nuo technologinių sprendimų iki pagalbos savanorystės 

projektuose. Kurdami vietos organizacijoms, valdžios institucijoms ar privačiam verslui skirtus 

produktus pasitelkiame tiek žmogiškuosius, tiek ir technologinius savo išteklius. Mums rūpi 

bendruomenės, su kuriomis mes kartu gyvename“, – sako „Wix“ prezidentas Niras Zoharas. 

Prašoma būti kantriems 

Patenkinti didelį skaičių kreipinių vienu metu – sudėtingas uždavinys bet kokiai sistemai ar 

interneto puslapiui, nes techninės galimybės yra ribotos. Tad neatmestina, kad įdiegus Galimybių 

pasą gyventojai iš pradžių gali susidurti su laikinais nesklandumais. Be to, Galimybių paso 

technologiniam sprendimui reikalinga E. valdžios vartų autentifikavimo paslauga, kurios 

naudojimas, ypač masinės vakcinacijos laikotarpiu, yra išaugęs. Visų norinčiųjų gauti Galimybių 

pasą prašoma kantrybės, o nesant būtinybės turėti Galimybių pasą šiuo metu, patartina apsilankyti 

puslapyje vėliau. 
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ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO SPRENDIMO GRĄŽA RAJONO 

ĮSTAIGOSE 

2021-05-19  Rokiškio rajono savivaldybės informacija FacebookGmailLinkedInTwitter 

TN: tn  

 

2019 m. lapkričio mėn. Rokiškio rajono savivaldybei priklausančiose įstaigose įdiegta 

išmanioji šilumos valdymo ir monitoringo sistema, siekiant viešųjų pastatų energetinio efektyvumo. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vadovai susitiko su šią sistemą įrengusiais UAB 

„Informatikos ir ryšių technologijų centro“ atstovais, kurie pristatė projekto rezultatus. 

Išmanioji šilumos vartojimo valdymo ir monitoringo sistema buvo įdiegta Rokiškio Juozo 

Tumo – Vaižganto gimnazijoje, Rokiškio pagrindinėje mokykloje, Rokiškio r. Obelių gimnazijoje. 

Naudojantis specialia įvertinimo metodika, buvo apskaičiuotas sutaupytos šilumos kiekis, palyginus 

laikotarpius iki išmaniosios sistemos įdiegimo bei po jo įdiegimo ir valdymo. Papildomai buvo 

įvertintas lauko oro temperatūros skirtumas. Minėto metodo privalumas – vertinant pastato 

energetinį efektyvumą, eliminuojamas skirtingų šilumos sezonų aplinkos temperatūros skirtumas. 

Remiantis atliktais skaičiavimais, vidutinis šilumos energijos sutaupymas per 1 šildymo 

sezoną – 15 proc. Pasak Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 

Valerijaus Rancevo, diegiant tokias sistemas ir jas atsakingai valdant, sutaupymo rezultatas yra 

akivaizdus. 

„Efektyvus energijos vartojimas tampa vienu svarbiausių prioritetų ne tik Europos 

sąjungoje, Lietuvoje, bet ir Rokiškyje. Siekiant įgyvendinti šį tikslą ėmėmės priemonių didinti 

viešųjų pastatų energetinį efektyvumą. Svarbu, kad būtų taupomos ne tik lėšos, skirtos šildymui, bet 

ir kad žmonės dirbantys tuose pastatuose įsikūrusiose įstaigose, jaustųsi jaukiai ir komfortiškai. 

Rezultatas – akivaizdus, todėl tikimės, kad tokias sistemas įdiegsime ir kituose savivaldybės 

valdomuose pastatuose“, - informavo V. Rancevas. 

 

https://www.rokiskiosirena.lt/#facebook
https://www.rokiskiosirena.lt/#google_gmail
https://www.rokiskiosirena.lt/#linkedin
https://www.rokiskiosirena.lt/#twitter
https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/aktualijos/energetinio-efektyvumo-didinimo-sprendimo-gra-rajono-staigose
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IR VĖL MOKESČIAI... KAIP JUOS MOKĖTI PAPRASČIAU? 

2021-05-20 Matas Miknevičius „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Įvairiausių asmeninių mokesčių mokėjimas – vienas bjauriausių dalykų tvarkant savo 

finansus. Dažniausiai jie būna didesni, nei tikitės, o dar ir sąskaitos išrašomos skirtingomis mėnesio 

dienomis, tad painiavos išvengti pavyksta retam. 

Lengva paskaičiuoti, kad įprastame gyvenime žmogus moka 8-10 įvairių mokesčių: elektra, 

dujos, šiluma ir karštas vanduo, šaltas vanduo, internetas ir televizija, mobilusis ryšys, įvairios 

paskolos, lizingai, draudimai, būsto administravimas ir t. t. Ir, tiesą sakant, pasiklysti tokiame 

kiekyje labai lengva. 

Bet nėra ir labai sudėtinga viską susitvarkyti taip, kad nesulauktumėte priminimų ar 

grasinimų antstoliais. 

„Viena pagrindinių klaidų yra mokesčių nesisteminimas ir tingėjimas pasidomėti jums 

taikomais mokesčiais, pavyzdžiui, deklaruojant pajamas“, – sako Sigita Pranckėnaitė, audito ir 

konsultacijų bendrovės „Moore Mackonis“ partnerė. 

Sistemos stoką, kaip vieną pagrindinių nesusitvarkymo su buitiniais mokesčiais klaidų, 

įvardija ir CNBC bei kiti finansų portalai. 

Nemokėjimas laiku 

Mokesčių nemokėjimas laiku yra lyg lėtinė liga. Vieną kartą pavėlavus situacija pradeda 

progresuoti. Kitą mėnesį greičiausiai gausite dvigubą sąskaitą net ir tuo atveju, jei jau esate 

sumokėję. Tokiu atveju teks arba tiesiog sukandus dantis mokėti dvigubai, arba narstyti sąskaitų 

išrašus. 

Nespėjus sumokėti dar vieną mėnesį turbūt pradėsite gauti ir trigubas sąskaitas bei 

priminimus, kad nesumokėjote. 

Blogiausia, kas gali atsitikti, – laiškas ar skambutis iš antstolių. Tuomet ir permokėsite, ir 

dar susigadinsite savo kredito reitingą, rašo CNBC. 

„Geriausia susikurti sistemą, kai visi mokesčiai nuskaitomi automatiškai. Aš patarčiau 

naudotis ir įvairiomis programėlėmis, mokesčių tvarkymo paslaugomis. Lygiai taip pat, kaip tai 

tvarko ir įmonės“, – pataria S. Pranckėnaitė. 

Valanda mėnesio pabaigoje 

Ji taip pat mano, kad visai pravartu būtų nusistatyti aiškią datą, kada visi mokesčiai yra 

mokami. 

„Patogiausia turbūt būtų viską mokėti mėnesio pabaigoje, kai visos sąskaitos jau gautos, 

tada lengviau ko nors nepraleisti“, – mano pašnekovė. 

Ir tai iš tiesų yra problema, nes kiekvieną sąskaitą iš kokių dešimties mokant skirtingu metu 

susipainioti labai lengva. Be to, vienos sąskaitos ateis į pašto dėžutę, kitos elektroniniu paštu, 

kitoms apmokėti jungsitės prie operatoriaus internetinės sistemos. Tam prireiks laiko. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/mano-pinigai/2021/05/20/ir-vel-mokesciai-kaip-juos-moketi-paprasciau
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VŽ kalbėjosi su Kaune gyvenančia šeima, kuri po kelerių metų blaškymosi mokant 

mokesčius galiausiai nusprendė paskutinėmis mėnesio dienomis skirti valandą būtent mokesčių 

mokėjimui. 

„Mums taip atrodo paprasčiausia, tik būtina turėti tikslų sąrašą, kokius mokesčius reikia 

sumokėti ir kur rasti sąskaitas. Mokėti reikia ne tik už elektrą, vandenį ar pan. Mums prisideda dar 

ir dviejų vaikų darželiai, trys būreliai, kurių sąskaitas gaunam į elektroninius paštus. Be to, vienas 

sąskaitas gauna vyras, kitas aš. Jei aš jam arba jis man persiuntinėjame, tai galiausiai pasiklystam. 

Nieko geriau už aiškų sąrašą ir valandos paaukojimą mėnesio pabaigoje nesugalvojom“, – dėsto 

pašnekovė. 

Ji priduria, kad naudoja automatinius nuskaitymus ten, kur įmanoma, tačiau galiausiai vis 

tiek norisi pasitikrinti – sumokėta ar ne, ar nėra skolų. 

Sprendimas – mokėti daugiau 

Alternatyva tvarkingam ir tiksliam mokesčių mokėjimui gali būti ir visai netradicinė, tačiau 

nekelianti ir anksčiau minėtų grėsmių sulaukti nemalonių laiškų ar kredito reitingo pablogėjimo – 

galima visuomet tiesiog mokėti šiek tiek daugiau. 

Su VŽ kiek anksčiau bendravęs Mantas Katinas, buvęs „Investuok Lietuvoje“ vadovas, o 

dabar bendrovės „Wargaming Vilnius“ vadovas, VŽ sakė, kad šeimos mokesčių sumokėjimas – jo 

darbas: „Moku aš. Bet kai bankai panaikino atsiskaitymų knygeles, taip ir nesugebėjau susitvarkyti 

taip, kad būtų mokesčius mokėti patogu, kas mėnesį vis dar erzinuosi.“ 

Taip yra daugybei žmonių: ir taip nemalonią procedūrą, prie kurios prisitaikyti reikia laiko, 

tenka permąstyti iš naujo. 

Tad pašnekovas teigia naudojantis kitą sprendimą. 

„Bet kad būtų paprasčiau, tiesiog išsivedu mėnesinius vidurkius ir tokias sumas nesekdamas 

skaitiklių moku. Kas pusmetį pasižiūriu“, – apie savo mokesčių mokėjimo strategiją kalbėjo M. 

Katinas. 

Ir iš tiesų ne visi paslaugų teikėjai pateikia tikslias sąskaitas. Pavyzdžiui, tiek Vilniaus 

vandenys, tiek Vilniaus šilumos tinklai, tiek elektros tiekėjai deklaruoti skaitiklių rodmenis 

tingintiems klientams siūlo mokėti pagal per mėnesį suvartojamą vidurkį. Labai dažnai pasitaiko, 

kad vidurkis skaičiuojamas toli gražu ne pagal brangiausiai kainavusius mėnesius, tad metų gale 

gali laukti nemalonus siurprizas. 

„Aišku, yra buvę, kad tekdavo susimokėti didesnes sumas, nes mokėdavau per mažai. Bet 

tai rodo šios srities netobulumą“, – pripažino M. Katinas. 

Nereikia tingėti 

S. Pranckėnaitė mano, kad protingai savo finansus tvarkantys žmonės neturėtų ranka numoti 

į nė vieną netikslingai išleistą eurą, o mokant mokesčius, deklaruojant turtą tai dažnai pasitaiko. 

„VMI deklaruojant pajamas dabar tereikia paspausti kelis mygtukus, tačiau informacija ten 

nebūtinai teisinga, o daugelis į tai nesigilina. Aš manau, kad reikia netingėti ir viską peržiūrėti“, – 

sako pašnekovė. 

Anot jos, pasitaiko įvairių smulkmenų, kai žmonės praranda pinigus, pavyzdžiui, gyvendami 

miesto rajone mokesčius moka miestui, nors tarifai gali skirtis, patingi susigrąžinti permokas, nes 

dėl to VMI reikia rašyti prašymus ir gaišti laiką. 

Dažnai nepasiaiškinama, kokios mokestinės lengvatos taikomos jaunoms, nepasiturinčioms, 

vienišių šeimoms ir pan. 

Tą patį, anot CNBC, galima pasakyti ir apie įvairių tiekėjų, pavyzdžiui, telekomunikacijų 

paslaugas. Pavyzdžiui, nutrūkus sutartims kainos neretai ūgteli, tad gal verta jas pratęsti, o ne 

tiesiog naudotis tolesniu tiekimu. Net valstybiniai tiekėjai turi įvairių planų, apie kuriuos galbūt 

nieko nežinote. 

Žmonės labai nemėgsta pardavėjų skambučių, tačiau kartais į juos atsakyti, pasikalbėti ir 

gauti mažesnę nei mokama kainą yra verta. 

Daugelis permoka dėl to, kad tingi tiesiogine to žodžio prasme. Kai permokėjimai sudaro 

kelis eurus per mėnesį, iš tiesų piršto judinti nesinori, tačiau jei paskaičiuotumėte, kiek prarandate 

per metus? 



 

91 

Mokėjimas „popieriuku“ 

Ar mokesčius vis dar mokate parduotuvėje? Jei taip, daugelis stovėdami eilėje prie kasos 

jūsų tiesiog nekenčia. Jums patiems tai labai nepatogu, gaištate laiką, spausdinatės sąskaitas, jei jų 

neatsiunčia tiekėjas. Bet tai dar ne pats blogiausias dalykas. 

Kur kas blogiau tai, kad atsiskaitydami už nemažos dalies tiekėjų paslaugas parduotuvėse 

turite už tai susimokėti. Vėlgi galite paskaičiuoti, kad neretu atveju užuot per metus apmokėję 12 

sąskaitų galiausiai sumokate 13. 

Jei jau kitaip negalite, tai gal tuomet labiau apsimoka daryti tai, ko šio straipsnio pradžioje 

patariama nedaryti – mokėti kas porą mėnesių gavus dvigubas sąskaitas. Bent jau papildomų 

administravimo mokesčių sumokėsite perpus mažiau. 

Verta įsiminti 

• Mokesčius apmokėti laiku yra žymiai paprasčiau nei kartą pavėlavus gauti dvigubas ar 

trigubas sąskaitas. Tai padaryti padeda automatiniai nuskaitymai, priminimai telefone. 

• Mokesčius mokėti patartina kartą per mėnesį mėnesio pabaigoje, mat tiekėjai sąskaitas 

jums išrašys skirtingomis mėnesio dienomis ir kaskart mokėdami sutriksite. 

• Jei nutiko taip, kad pradėjote vėluoti ar susipainiojote, kartais verta tiekėjams tiesiog 

„iš akies“ pervesti daugiau. 

• Neikite sąskaitų apmokėti į maisto prekių parduotuves. Kiekvienas toks mokėjimas 

kainuos papildomai. 

• Netingėkite pasidomėti tiekėjų pasiūlymais ir bent retkarčiais jiems paskambinus skirti 

kelias minutes pokalbiui. Kartais jie tikrai pasiūlo jums naudingų nuolaidų. 
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-899/624-V-1 priedas 
 

EM 2021 05 17 pranešimas. Su visuomene bus diskutuojama kaip paspartinti AEI plėtrą  

TN: tn  

 

Energetikos ministerija pradeda viešųjų konsultacijų ciklą dėl žaliosios energetikos ateities 

Lietuvoje ir kviečia visas suinteresuotas puses dalyvauti diskusijose bei teikti pasiūlymus raštu dėl 

atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybos plėtros ir gaminančių vartotojų (GV) plėtros.  

„Žalioji energetika yra viena iš būtinų sąlygų kuriant Lietuvos energetinę nepriklausomybę, 

tad ministerija ieškos būdų kaip paspartinti AEI plėtrą, palengvinti gaminančių vartotojų 

prisijungimą. Tuo tikslu inicijuojame diskusijas su socialiniais partneriais bei visuomene ir norime 

išgirsti jų lūkesčius bei realius pasiūlymus, kurie padės tobulinti šiuo metu galiojantį teisinį 

reguliavimą ir sukurti patrauklesnę aplinką atsinaujinančios energetikos plėtrai“, – sako energetikos 

viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.  

AEI gamybos plėtrai aptarti bus skiriamos dvi diskusijos gegužės 25 d. ir 31 d. Pirmojoje 

diskusijoje dalyviai bus kviečiami išreikšti savo nuomonę apie AEI gamybos plėtrą stabdančias 

biurokratines kliūtis, tokias kaip poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reikalavimai, žemės 

pakraščių sąrašas ir sklypų formavimo klausimai, radiolokatorių klausimai, mokesčiai, su vietos 

bendruomenėmis susiję klausimai ir kt. Antrojoje diskusijoje dėl AEI plėtros dalyviai kviečiami 

išreikšti savo nuomonę apie AEI gamybos plėtros skatinimo mechanizmų sukūrimą.  

Viešojoje konsultacijoje dėl GV plėtros, kuri vyks birželio 8 d. ir 14 d., dalyviai bus 

kviečiami pasisakyti dėl reguliacinių sąlygų tobulinimo: GV kvotos peržiūros, maksimalios GV 

prijungimo prie elektros tinklų galios nustatymo, galimybės patiems vartotojams kaupti elektros 

energiją iš atskirų  nutolusių elektrinių ir paties ją paskirstyti tarp valdomų objektų. Taip pat bus 

diskutuojama ir dėl techninių sąlygų tobulinimo: galimybės saulės elektrinių galią skaičiuoti pagal 

inverterio galią, o ne pagal modulių bendrą galių sumą, poreikio panaikinti nutolusios elektrinės 

įsigytos dalies galios ribojimą, susijusį su vartotojo įvado turima galia. Dar viena diskusija GV 

srityje bus skirta aptarti finansinės paramos sąlygų bei kainodaros sąlygų tobulinimą.  

Daugiau informacijos ir registracija į diskusijas gegužės 25 d. ir 31 d. AEI gamybos plėtros 

klausimais čia.  

Daugiau informacijos ir registracija į diskusijas birželio 8 d. ir 14 d. GV plėtros klausimais 

čia.  

Visos diskusijos vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda bus atsiunčiama registracijos 

formą užpildžiusiems dalyviams. Po diskusijų dalyviai bus kviečiami pateikti savo motyvuotus 

pasiūlymus el. paštu.  

 

Viešoji konsultacija dėl atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtros 

 

Paskelbta 2021-05-17 

Institucija Energetikos ministerija 

Galioja iki 2021-06-07 

[[consult: type]] Elektroninė konsultacija 

  

Aprašymas 

KONTEKSTAS 

Lietuva yra išsikėlusi ambicingus strateginius tikslus, kuriais ženkliai prisidės prie Europos žaliojo kurso, 

siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, ir 2030 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) energetikos ir 

klimato politikos tikslų įgyvendinimo. Iki 2030 m. Lietuva planuoja pasiekti 45 proc. atsinaujinančių 

energijos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime (viena didžiausių 

ambicijų AEI plėtros srityje ES mastu), tarp jų 45 proc. elektros ir 90 proc. energijos centralizuoto šilumos 

tiekimo sektoriuje bus pagamina iš AEI. Lietuva reaguodama į ES ambicijas didinti bendrą AEI dalį ES yra 

pasirengusi siekti, kad 2030 m. AEI dalis bendrame šalies energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 50 

proc. Taip pat ne mažiau kaip 30 proc. vartotojų patys pasigamins elektros savo poreikiams. Vietinės 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/su-visuomene-bus-diskutuojama-kaip-paspartinti-aei-pletra-lietuvoje
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-gamybos-pletros
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-elektros-energija-gaminanciu-vartotoju-pletros
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?institution=36
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elektros energijos gamybos dalis Lietuvoje padidės nuo 35 proc. iki 70 proc., o AEI dalis transporte išaugs 

iki 15 proc. ir Lietuva taps energetikos inovacijų lydere regione. 

Energetikos ministerija, siekdama įvertinti šalies AEI gamybos plėtros perspektyvas, renka informaciją ir 

pasiūlymus dėl AEI gamybos plėtrą stabdančių biurokratinių kliūčių ir naujų, palankesnių AEI gamybos 

plėtrą skatinančių mechanizmų sukūrimo poreikio. 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS – Energetikos ministerija kviečia dalyvauti tematiniuose 

susitikimuose ir teikti rašytinius pasiūlymus, taip padedant įvertinti šalies AEI gamybos plėtros potencialą ir 

reikalingas tam sukurti palankias sąlygas, panaikinant AEI gamybos plėtrą stabdančias biurokratines kliūtys, 

bei įvertinti AEI gamybos plėtros skatinimo mechanizmų sukūrimo poreikį bei formą. Surinkta informacija ir 

pasiūlymai padės užtikrinti tinkamų ir subalansuotų sprendimų priėmimą AEI gamybos plėtros skatinimo 

srityje ir padės identifikuoti ir sukurti tikslingas priemones. 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS METODAS IR TRUKMĖ – apskritojo stalo diskusija ir rašytiniai 

pasiūlymai. 

 

I etapas:  

AEI gamybos plėtrą Lietuvoje stabdančios biurokratinės kliūtys: 

• poveikio aplinkai vertinimo (PAV) rengimo ir tvirtinimo reikalavimų, sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) derinimo reikalavimų klausimai; 

• žemės paskirčių sąrašo, sklypų formavimo klausimai; 

• radiolokatorių klausimai; 

• mokesčio už leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais klausimai; 

• savivaldos ir vietos bendruomenių klausimai; 

• kiti rinkos dalyviams aktualūs klausimai. 

Apskrito stalo diskusija vyks 2021 m. gegužės 25 d. 13:30 val. Registruotis į apskritojo stalo diskusiją 

galima iki gegužės 24 d. 12 val. čia. 

Rašytinius pasiūlymus tekti galima iki 2021 m. birželio 1 d. el. paštu klimato.kaita@enmin.lt. 

 

II etapas: 

AEI gamybos plėtros skatinimo mechanizmų sukūrimas: 

• dėl naujų AEI gamybos plėtros skatinimo mechanizmų poreikio ir, esant skatinimo poreikiui, 

skatinimo mechanizmų tikslinės formos. 

• dėl trūkumų AEI generacijos plėtrai skatinti šiuo metu taikomose finansinės paramos sistemose 

peržiūros ir eliminavimo. 

• kiti rinkos dalyviams aktualūs klausimai ir pasiūlymai. 

Apskrito stalo diskusija vyks 2021 m. gegužės 31 d. 14 val. Registruotis į apskritojo stalo diskusiją galima 

iki gegužės 28 d. 12 val. čia. 

Rašytinius pasiūlymus tekti galima iki 2021 m. birželio 7 d. el. paštu klimato.kaita@enmin.lt. 

 

Kviečiame susipažinti su aktualiais AEI gamybos plėtrą reglamentuojančiais teisės aktais čia. 

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS – gauta informacija ir pasiūlymai bus panaudoti, kuriant palankesnę 

aplinką ir skatinant AEI gamybos plėtrą Lietuvoje. 

 

Grupės 

Organizacijos, Asociacijos, Mokymo įstaigos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Socialiniai partneriai, 

Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai 

 

Viešoji konsultacija dėl elektros energiją gaminančių vartotojų plėtros 

  

Paskelbta 2021-05-17  

Institucija Energetikos ministerija 

Galioja iki 2021-06-21 

 

Aprašymas 

KONTEKSTAS 

Lietuva yra išsikėlusi ambicingus strateginius tikslus, kuriais ženkliai prisidės prie Europos žaliojo kurso, 

siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, ir 2030 m. ES energetikos ir klimato politikos tikslų 

įgyvendinimo. Planuojama, kad Lietuvos energetikos sektorius 2050 m. gamins 80 proc. energijos iš netaršių 

https://enmin.lrv.lt/lt/apklausos/registracija-i-viesaja-konsultacija-del-biurokratiniu-kliuciu-aei-gamybos-pletrai-lietuvoje
mailto:klimato.kaita@enmin.lt
https://enmin.lrv.lt/lt/apklausos/registracija-i-viesaja-konsultacija-del-aei-gamybos-pletros-skatinimo-mechanizmu-sukurimo
mailto:klimato.kaita@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398874/asr
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=57
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=56
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=55
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=54
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=30
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=32
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=33
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=34
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?institution=36
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(mažo ŠESD ir aplinkos oro teršalų kiekio) šaltinių, saugiai ir už konkurencingą kainą energiją tieks 

vartotojams ir prisidės prie šalies modernios ekonomikos vystymosi, jos konkurencingumo ir investicijų 

pritraukimo. Lietuvoje iki 2030 m. numatoma pasiekti 45 proc. atsinaujinančių energijos išteklių galutiniame 

energijos suvartojime (viena didžiausių ambicijų AEI plėtros srityje ES mastu), tarp jų 45 proc. elektros ir 90 

proc. energijos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje bus pagamina iš AEI. Taip pat siekiama, kad 2030 

m. ne mažiau kaip 30 proc. vartotojų (kas trečias namų ūkis) patys pasigamins elektros savo poreikiams, o 

2050 m. – ne mažiau kaip 50 proc. 

Energetikos ministerija, siekdama įvertinti šalies elektros energiją gaminančių vartotojų plėtros 

perspektyvas, renka informaciją ir pasiūlymus dėl gaminančių vartotojų esamų sąlygų gerinimo ir naujų 

palankesnių sąlygų kūrimo. 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS – Energetikos ministerija kviečia dalyvauti tematiniuose 

susitikimuose ir teikti rašytinius pasiūlymus, taip padedant įvertinti šalies gaminančių vartotojų plėtros 

potencialą ir reikalingas sukurti palankias sąlygas. Surinkta informacija ir pasiūlymai padės užtikrinti 

tinkamų ir subalansuotų sprendimų priėmimą gaminančių vartotojų skatinimo srityje ir padės identifikuoti 

tikslingas priemones. 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS METODAS IR TRUKMĖ – apskritojo stalo diskusija ir rašytiniai 

pasiūlymai. 

 

I etapo temos:  

Reguliacinių (teisinių) sąlygų tobulinimas: 

• dėl gaminančių vartotojų kvotos, nustatytos AIE įstatyme, peržiūros (padidinimo ar panaikinimo); 

• dėl maksimalios gaminančių vartotojų galios (500 kW) nustatytos AIE įstatyme peržiūros; 

• dėl galimybės gaminantiems vartotojams kaupti elektros energiją iš atskirų nutolusių elektrinių ir ją 

paskirstyti tarp valdomų objektų sukūrimo. 

Techninių sąlygų tobulinimas: 

• dėl galimybės saulės elektrinių galią skaičiuoti pagal inverterio galią, o ne pagal modulių bendrą 

galių sumą; 

• dėl poreikio panaikinti nutolusios elektrinės įsigytos dalies galios ribojimą, susijusį su vartotojo 

įvado turima galia. 

Apskrito stalo diskusija vyks 2021 m. birželio 8 d. 13:30 val. Registruotis į apskritojo stalo diskusiją 

galima iki birželio 7 d. 12 val. čia. 

Rašytinius pasiūlymus tekti galima iki 2021 m. birželio 15 d. el. paštu klimato.kaita@enmin.lt. 

 

II etapo temos: 

Finansinės paramos sąlygų tobulinimas: 

• dėl poreikio sukurti finansinę valstybės garantiją fiziniams asmenims, imantiems paskolą iš bankų 

investicijoms į saulės elektrines, jiems tampant gaminančiais vartotojais. 

Kainodaros sąlygų tobulinimas: 

• dėl poreikio keisti pasinaudojimo elektros tinklais mokesčio sistemą ir siūlomo nustatyti modelio; 

• dėl šiuo metu gaminantiems vartotojams nustatytų atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais 

paslaugas būdų tinkamumo ir pakankamumo; 

• dėl poreikio peržiūrėti gaminančių vartotojų prijungimo prie elektros tinklų kainodarą. 

Apskrito stalo diskusija vyks 2021 m. birželio 14 d. 14 val. Registruotis į apskritojo stalo diskusiją galima 

iki birželio 11 d. 12 val. čia. 

Rašytinius pasiūlymus tekti galima iki 2021 m. birželio 21 d. el. paštu klimato.kaita@enmin.lt. 

 

Prieš teikiant pasiūlymus kviečiame susipažinti su aktualiais gaminančius vartotojus reglamentuojančiais 

teisės aktais: 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas 

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

 

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS – gauta informacija ir pasiūlymai bus panaudoti, kuriant palankesnę 

aplinką gaminančių vartotojų plėtrai. 

Grupės 

https://enmin.lrv.lt/lt/apklausos/registracija-i-viesaja-konsultacija-del-gaminanciu-vartotoju-reguliaciniu-ir-techniniu-salygu-tobulinimo
mailto:klimato.kaita@enmin.lt
https://enmin.lrv.lt/lt/apklausos/registracija-i-viesaja-konsultacija-del-gaminanciu-vartotoju-finansiniu-ir-kainodaros-salygu-tobulinimo
mailto:klimato.kaita@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398874/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429993/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365540/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr
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Organizacijos, Asociacijos, Mokymo įstaigos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės 

visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Verslo organizacijų atstovai 

 

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=57
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=56
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=55
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=54
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=30
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=31
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=31
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=32
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos?group=33
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IS-899/624-V-2 priedas 
 

AM INFO. Gegužės 21 d. žaliesiems pirkimams skirtas socialinių partnerių penktadienis 

 

From: Arnas Liauksminas <arnas.liauksminas@am.lt>  

Sent: Monday, May 17, 2021 10:47 AM 

To: Arnas Liauksminas <arnas.liauksminas@am.lt> 

Subject: Gegužės 21 d. žaliesiems pirkimams skirtas socialinių partnerių penktadienis  

 

Laba diena,  

gegužės 21 d. (penktadienis) 10 val. organizuojame socialinių partnerių penktadienį, skirtą 

žaliesiems pirkimams.  

Susitikimo metu aptarsime žaliųjų pirkimų taikymą, atsižvelgiant į naujausius aplinkos ministro 

įsakymo Nr. D1-508 pakeitimus, pristatysime Vyriausybei pateiktą nutarimo projektą dėl žaliųjų 

pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo, žaliųjų pirkimų priemonių planą 2021-2025 m. 

Norėdami dalyvauti susitikime užpildykite registracijos formą ČIA. 

Susitikimo trukmė 1.30 val. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. 

Visiems užsiregistravusiems bus išsiųsta prisijungimo nuoroda dieną prieš susitikimą. 
 

 

Pagarbiai  

 

Arnas Liauksminas 

Strateginių pokyčių grupės vyr. specialistas 

Tel.: 8 614 08012  

El. paštas: arnas.liauksminas@am.lt  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 

mailto:arnas.liauksminas@am.lt
mailto:arnas.liauksminas@am.lt
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_XmFdVqrAXtTNNjEHV1w0LrTZUQjNSV1cxUFQ1WDhJNFVIUlBCQTI0MjZDSy4u
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-899/624-VI-1 priedas 

 

 SPAUDOS CENTRAS 

TN: tn arba tn   

 

EUROPOS ŠILUMININKŲ KONGRESE „EUROHEAT & POWER“ – IŠSKIRTINIS 

DĖMESYS LIETUVOS ŠILUMOS ŪKIUI 

 

Gegužės 3-5 dienomis įvyko pagrindinė Europos šilumininkų kongreso „Euroheat & 

Power”, kurį šiemet patikėta organizuoti Lietuvos organizacijoms, programos dalis. Net dvi 

sesijos šiemet buvo skirtos Lietuvos šilumos ūkio pažangai ir planams aptarti. Konstatuota, 

kad Lietuvos šilumos ūkis pastaruoju metu sparčiai transformuojasi ir kai kuriose srityse jau 

gali būti pavyzdžiu kitoms šalims. 

Per trisdešimt metų visas Lietuvos energetikos sektorius pasikeitė neatpažįstamai. Šilumos 

ūkis, daug metų buvęs savotišku gremėzdiškos ir pasenusios infrastruktūros įkaitu, itin sparčiai 

keistis pradėjo pastaraisiais metais.  Šiandien šilumos energijai gaminti naudojame daugiausiai 

atsinaujinantį biokurą, o dujos užkuriamos tik šalčių metu, sparčiai diegiamos naujos technologijos, 

o skaidriam kuro bei šilumos įsigijimui valstybėje sukurta inovatyvi aukcionų sistema. 

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose, kurios jau gerokai atnaujintos, vis plačiau 

panaudojama kogeneracinėse elektrinėse susidaranti pigi liekamoji šiluma, kuri kitu atveju būtų 

tiesiog išmetama į aplinką. Šios elektrinės, naudojančios biokurą ir po rūšiavimo liekančias atliekas, 

pastatytos ar statomos beveik visuose Lietuvos miestuose. CŠT sistemų ir kogeneracinių elektrinių 

kombinacija sukuria labai aukštą pridėtinę vertę tiek šilumos, tiek ir elektros vartotojams.    

„Šilumos tiekimo bendrovės pasinaudodamos valstybės skiriama parama, reikšmingai 

atnaujino vamzdynus, o šilumos tiekimą vykdo vis žemesnės temperatūros režimais, taip 

prisitaikant prie renovacijos mastų, mažinant šilumos perdavimo nuostolius ir efektyviau 

panaudojant įvairius liekamosios ir perteklinės energijos šaltinius. Pradedami vystyti ir 

centralizuoto vėsinimo projektai, šilumos ūkis sparčiai skaitmenizuojamas, plėtojama tiriamoji 

veikla, ieškant ir kitų tvarių ilgalaikių sprendimų. Kitaip tariant, šilumos tiekimo veikla jau išsinėrė 

iš dar sovietmečiu sukurtų stereotipų ir kuria save iš naujo“, - sako LŠTA prezidentas Valdas 

Lukoševičius. 

Renginyje energetikos ekspertai diskutavo, ko labiausiai reikia šiuolaikiniams miestams ir 

kaip aktyvinti investicijas į naujų šilumos infrastruktūros projektų diegimą. Daug dėmesio skirta 4 

ir 5 kartos CŠT sistemų plačiam kūrimui aptarti. Sesijos dalyviai taip pat buvo kviečiami susipažinti 

su Vilniaus miestu, tradicijomis, buvo organizuojamos nuotolinės ekskursijos į 1948 metai pastatytą 

Vilniaus termofikacinę elektrinę E-2 bei nuo 2020 metų pradėtą eksploatuoti aukšto efektyvumo po 

rūšiavimo atliekas utilizuojančią Kauno kogeneracinę elektrinę. 

Lietuvoje centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų tinklai, kaip ir kitose kaimyninėse bei 

Skandinavijos šalyse yra gana plačiai išplėtoti. Mūsų šalyje prie CŠT sistemų yra prisijungę didžioji 

dauguma Lietuvos miestų ir miestelių pastatų. Tai sudaro puikias galimybes pasinaudoti šios 

infrastruktūros teikiamais privalumais, ne tik apsirūpinant šiluma, bet ir sprendžiant globalias 

klimato kaitos problemas. „Pavyzdžiui, Vokietija stengiasi išplėtoti CŠT sistemas, siekiant 

patenkinti centralizuotai bent 20 % bendrojo šilumos poreikio, tačiau tai padaryti labai sunku, kai 

reikia sukurti vamzdynų sistemą jau užstatytuose miestuose. Lietuva, tuo tarpu turi jau sukurtą labai 

vertingą energetinę infrastruktūrą visuose miestuose ir daugelyje miestelių.“ – sako LŠTA 

prezidentas Valdas Lukoševičius.    

„Centralizuotai tiekiama šiluma dar 2013 metais buvo daugiausiai gaminama deginant iš 

Rusijos importuojamas dujas, o jau nuo 2015 metų daugiausiai naudojamas vietinis biokuras, kurio 

dalis šiuo metu sudaro net 70 proc. šildymui naudojamų išteklių. Taigi, Lietuvos centralizuotos 

https://sc.bns.lt/view/item/381905
https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-lietuvos-silumos-ukiui/


 

100 

šilumos ūkis šuoliuoja milžiniškais žingsniais į priekį ir šiuo metu yra vienas pavyzdinių visoje 

ES“, - sako Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius. 

„Euroheat & Power” kongrese iš viso dalyvavo daugiau nei 320 centralizuoto šilumos 

tiekimo bendrovių vadovų ir specialistų, Europos Komisijos, bei daugelio šalių valstybinių bei 

savivaldybių įstaigų aukšto lygio pareigūnų, mokslininkų, investuotojų. 

Kongresą atidarė Energetikos ministras Dainius Kreivys, pranešimus skaitė Europos 

Komisijos Energetikos generalinio direktorato vadovė Ditte Jull-Joergensen, aplinkosaugininkas, 

Europos Komisijos Pirmininko pirmojo pavaduotojo kabineto vadovas Diederik Samsom. 

Lietuvos šilumos ūkio perspektyvoms aptarti skirtą sesiją moderavo Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, o savo organizacijų patirtimi dalinosi 

tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ vadovas Andrius Smaliukas, AB „Ignitis Grupė“ valdybos 

narys ir infrastruktūros ir plėtros direktorius Nerijus Rasburskis, bendrovės „Energy Advice“ 

vadovas Vytautas Šiožinys, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ strategijos ir vystymo vadovas Paulius 

Martinkus, AB „Klaipėdos energija“ Klientų aptarnavimo grupės vadovas Ignas Mikalauskas ir 

Lietuvos energijos instituto direktorius Sigitas Rimkevičius. 

Nuotolinė kongreso „Euroheat & Power” programa vyksta kiekvieną ketvirtadienį ir truks 

iki pat liepos mėnesio.    

 

Išplatinta: 

BNS: Europos šilumininkų kongrese „Euroheat & Power“ – išskirtinis dėmesys Lietuvos šilumos 

ūkiui 

lsta.lt: https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-

lietuvos-silumos-ukiui/ 

FB: https://www.facebook.com/LSTA2020 

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800020845268881408 

 
PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: RAMUNĖ GURKLIENĖ, LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

https://sc.bns.lt/view/item/381905
https://sc.bns.lt/view/item/381905
https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-lietuvos-silumos-ukiui/
https://lsta.lt/aktualijos/europos-silumininku-kongrese-euroheat-power-isskirtinis-demesys-lietuvos-silumos-ukiui/
https://www.facebook.com/LSTA2020
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800020845268881408
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IS-899/624-VI-2 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-05-17 pranešimas.  

TN: tn  

 

APDOVANOTAS AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ VADOVAS 

 

 
 

Praėjusį penktadienį vykusioje Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

Generalinėje asamblėjoje skirtingos nominacijos skirtos Šiaulių ir Telšių regiono verslui 

reikšmingiems asmenims ir įmonėms. Tarp pagerbtų verslo atstovų buvo ir III laipsnio 

bronzos „Darbo žvaigžde“ apdovanotas AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius 

Virgilijus Pavlavičius. 

Garbės ženklą „Darbo žvaigždė” Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų  asociacija 

suteikia asmenų verslo lyderių nuopelnams pažymėti ir skatinti dirbti Lietuvos ūkio ir žmonių 

gerovei. Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigždės“ teikiamos sėkmingiausiai dirbantiems regionų 

verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalies regionuose. 

Reikšmingas V. Pavlavičiaus indelis, įgyvendinant didžiausią AB „Šiaulių energija“ 

istorijoje Šiaulių biokuro termofikacinės elektrinės projektą, taip pat kitų katilinių, šilumos tiekimo 

tinklų atnaujinimo (atnaujinta virš 53 proc. sąlyginio 100 mm dvivamzdžio tinklo) ir kt. projektus, 

užtikrinant patikimą ir efektyvų šilumos gamybos ir tiekimo vartotojams procesą. 

Bendrovės CO2 emisija iki 2012 m. buvo apie 100 tūkst. t per metus, 2020 m. CO2 

išmetimai sumažėjo iki 15 tūkst. t per metus. Tam įtakos turėjo bendrovės vykdytos taršos 

mažinimo priemonės. Pernai  Kuršėnuose Tilvyčio katilinėje bendrovė įrengė beveik 50 kW galios 

saulės šviesos energijos elektrinę. Visa nauda, tenkanti iš elektros energijos gamybos joje, atiteks 

šilumos vartotojams. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-17  

 

 

https://www.senergija.lt/naujienos/apdovanotas-ab-siauliu-energija-vadovas/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id167/pictures/0001_generalinis-2_1621250975.jpg
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IS-899/624-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO_2021-05-17 d. LSTA webinaro medžiaga_žematemperatūrinių tinklų projektavimo ir 

įrengimo sąlygas 

 

2021m. gegužės 17 d. vyko LŠTA webinaras apie galimybes ir kliūtis dabartinių CŠT sistemų 

darbinių temperatūrų mažinimui. Be CŠT įmonių atstovų pasitarime dalyvavo Energetikos 

ministerijos atstovai, LEI, KTU ir VGTU ekspertai. Pagrindinės mintys išsakytos ir diskutuotos 

pasitarime: 

1. Dabartiniai teisės aktai leidžia naujų ir renovuojamų pastatų šildymo sistemų 

projektuotojams reikalauti iš CŠT sistemos tiekti termofikatą temperatūros 80 + delta T, oC. 

2. CŠT įmonės turi tiekimą į pastatą projektuoti ne mažiau, kaip 70 oC, kad galėtų iš krano 

užtikrinti 65 oC, terminio dezinfekavimo metu. 

3. Netgi nerenovuotuose “sovietinės” statybos pastatuose užtenka 40-50 oC temperatūros 

vandens šildymo poreikiams. 

4. Reikia įteisinti senų ar renovuotų pastatų šildymo sistemų naujas charakteristikas ir jų 

laikytis.  

5. Nėra teisinio pagrindo, kaip įteisinti pažemintą negu projektinis vidaus šildymo režimą. 

6. VGTU (Kęstutis Čiuprinskas) su AM ruošia STR “Šildymas, vėdinimas, oro 

kondicionavimas” naują redakciją - bus pakeitimai dėl pastatų šildymo parametrų 

reglamentavimo. 

7. Projektuotojai norėdami apsidrausti ir naudoti mažesnius šildymo paviršių plotus 

projektuoja šildymo sistemas padidintoms temperatūroms, pavyzdžiui, 80/60 oC. 

8. Per renovaciją dažniausiai nekeičiami šildymo paviršiai, tad jie tampa per dideli, bet nėra 

motyvacijos ir teisinio pagrindo sumažinti temperatūrų lygį.  

9. Vienvamzdėje sistemoje šildymas geriau balansuojamas, kai mažas debitas ir didesnė 

temperatūra ar priešingai? 

10. CŠT įmonės bando siekti pažemintų temperatūrų išduodami sąlygas, kad pastatas palaikytų 

žemesnę grįžtamąją temperatūrą. Kiek namui privaloma ją palaikyti? Nėra poveikio 

priemonių pastatų valdytojams. 

11. CŠT įmonės turėtų sąlygose nurodyti 60/30 oC temperatūrinį režimą. 

12. CŠT įmonės galėtų su prekybos centrais vykdyti dviejų krypčių prekybą. Vasarą supirkdami 

vėsumą, žiemą parduotų šilumos 3 kartus daugiau.  

13. CŠT įmonės turėtų nurodyti minimalų slėgių skirtumą naujai prijungiamam pastatui. 

14. Niekas neanalizuoja renovuotų pastatų duomenų ir nedaro išvadų dėl naujų šildymo režimų. 

15. Žemos temperatūros zonos, kvartalais gali būti kuriamos, bet geriausiai projektuoti naujos 

statybos kvartalą 4 kartos CŠT režimui. 

16. Žeminti temperatūrą trukdo nustatyti reikalavimai Legionelos prevencijai. 

17. Žematemperatūrinio CŠT įdiegimas reikalauja investijų šilumos punktuose, vamzdynuose ir 

katilinėse bei elektrinėse. 

18. Mažoji renovacija galėtų padėti pastatus pervesti į ŽT CŠT režimą. 

19. Reikia apibrėžti ką rems nauja ES parama prervedant CŠT sistemas į ŽT. 

20. Vartotojai nesutiks mokėti už padidinto ploto įrenginius. Tą reikia daryti, kaip užtikrinant 

nustatytus standartus arba kokybę.  

21. Kitą pirmadienį (gegužės 24 d.) Šalčininkų šilumos tinklų patirtis skaitmenizuojant šilumos 

tinklus: praktinis įgyvendinimas, pasiekti rezultatai.  

Pridedame seminaro pranešimus. Vaizdo įrašą (neplatinimui) galite peržiūrėti čia:   LSTA 

webinaras_žematemperatūriniai tinklai-20210517_140043-Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ec-pCWAgIWFKt6IIBdp8IvEBsIcQ7vYjGpLvhq0gptF4NA?e=HkAXvG
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ec-pCWAgIWFKt6IIBdp8IvEBsIcQ7vYjGpLvhq0gptF4NA?e=HkAXvG
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ec-pCWAgIWFKt6IIBdp8IvEBsIcQ7vYjGpLvhq0gptF4NA?e=HkAXvG
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Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

2021-05-17 d. LSTA webinaro medžiaga, (šie dokumentai saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-

899/624-VI-3-1 priedas 2021-05-24.zip) 

_________ 

 

LŠTA INFO. 2021-05-24 d. webinaras_šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės 

kolektoriai CŠT gamybos šaltiniuose 

 

gegužės 24 d. (pirmadienį) 14:00 val LŠTA organizuoja nuotolinį seminarą-pasitarimą, 

kurio metu bus pristatyta Šalčininkų ŠT patirtis skaitmenizuojant šilumos tinklus: praktinis 

įgyvendinimas, pasiekti rezultatai, bei kita tema - šildymas saulės energija: saulės kolektoriai CŠT 

gamybos šaltiniuose (atstovo iš GREENoneTEC pristatymas). Seminaras organizuojamas 

įgyvendinant  tarptautinį projektą UpgradeDH, finansuojamą iš ES Horizon2020 programos lėšų.  

Programa pridedama.  

Dalyvavimas renginyje nemokamas, bet būtina išankstinė registracija: REGISTRACIJOS 

NUORODA  

Užsiregistravę dalyvauti seminare, el. paštu gaus pakvietimus prisijungti prie TEAMS 

platformos. 

____________________________ 

LŠTA ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES 

bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „HORIZON 2020″, partneriai. Iš viso 

projekte dalyvauja 11 partnerių, iš Vokietijos, Belgijos, Danijos, Bosnijos ir Hercegovinos, 

Lietuvos, Kroatijos bei Italijos.  

„UpgradeDH” projektas siekia pagerinti centralizuotų šilumos tiekimo tinklų efektyvumą, 

teikiant paramą modernizuojant pasirinktus demonstracinius atvejus, kurių pasiekimus 

galima atkartoti visoje Europoje. 

 

Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

www.lsta.lt 

________ 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

http://www.lsta.lt/
https://forms.gle/8A9mhg4Y2trGxHYWA
https://forms.gle/8A9mhg4Y2trGxHYWA
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU5ZTI0ZTEtZWQ2ZS00ZWQ4LTkyOWUtY2M1Nzc1NDVlOWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZTU5ZTI0ZTEtZWQ2ZS00ZWQ4LTkyOWUtY2M1Nzc1NDVlOWY0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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LŠTA INFO. Planuojamas 2021-06-14 LŠTA pirmadienio_webinaras_žematemparatūriniai 

tinklai_VŠT patirtis 

 

pirmadienis 2021 m. birželis 14 14:00-15:00 

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Diskusiniai klausimai: 

1. Kokias tiekimo/ grąžinimo šilumnešių temperatūras numato šilumos tiekėjai išduodami 

technines sąlygas, kai renovuojamas arba statomas naujas pastatas, kai renovuojama tik 

vidaus sistema? 

2. Kaip prižiūrėtojai nustato pastato vidaus šildymo sistemų temperatūrinius grafikus? Kodėl 

grafikai nėra viešinami gyventojams? 

3. Kaip skiriasi projektinis ir faktinis vidaus šildymo sistemos temperatūrinis grafikas? 

4. Kokios techninės priežastys gali riboti CŠT tinkle vietoje, pvz., 120 C palaikyti 80 C 

(vamzdynų pralaidumas? Šilumokaičiai punktuose? Šildymo prietaisai pas gyventojus?).  

5. Kokių techninių priemonių įrengimui ar rekonstrukcijai reikalinga finansinė parama, jei būtų 

siekis sistemoje taikyti žematemperatūrinį rėžimą (60/40 C)? 

6. Praktiniai privalumai / trūkumai žematemperatūrinių tinklų? 
7. Kt. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlkZmZkNDMtOWM0My00ZGE5LWJkNzUtYTg1YzdhNjE3MTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_YzlkZmZkNDMtOWM0My00ZGE5LWJkNzUtYTg1YzdhNjE3MTNk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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IS-899/624-VI-4 priedas 

 

EM INFO. AIE įstatymo projekto aptarimas 

 
-----Original Appointment----- 

From: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>  

Sent: Tuesday, May 18, 2021 11:26 AM 

To: Vilmantas Markevičius; asociacija@biokuras.lt; vilma.gaubyte@biokuras.lt; Saulius Kubilius; Vaidotas 

Jonutis; Karolis Švaikauskas; Gintarė Palšauskaitė; info@am.lt; donatas.vaikasas@am.lt; kanc@eimin.lt; 

rastine@tm.lt; urm@urm.lt; taryba@kt.gov.lt; dokumentai@stt.lt; info@vert.lt; tarnyba@vvtat.lt; 

bendras@lsa.lt; Vytautas Kisielius; Ramunė Gurklienė – LŠTA; RAMANAUSKAS, Rimantas; 

info@pmsa.lt; info@vmu.lt; info@kkj.lt; vkj@ignitis.lt; Tadas.Norvydas@ena.lt; info@ena.lt 

Cc: Inga Žilienė; Andrius Smaliukas; Virginijus Ramanauskas 

Subject: Dėl AIE įstatymo projekto aptarimo 

When: ketvirtadienis 2021 m. gegužė 20 15:30-17:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, 

Vilnius. 

Where: Microsoft Teams Meeting 

 

Laba diena, 

Kviečiame aptarti AIE įstatymo projektą dėl biomasės kuro tvarumo kriterijų. 

Susitikimo metu pristatysime svarbiausius reikalavimus, atsirandančius dėl ES direktyvos 

2018/2001 (REDII) nuostatų perkėlimo. BALTPOOL atstovai pristatys nacionalinės sertifikavimo 

schemos pagrindinius principus. Taip pat atsakysime į Jums rūpimus klausimus. 

Klausimus galite siųsti iš anksto, kad galėtume geriau pasiruošti diskusijai. 
Ačiū. 

 

Pagarbiai 

Vilmantas Markevičius 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

______ 

 

LŠTA INFO. SVARBU_EM pasitarimas _Biokuro tvarumo kriterijų perkėlimas_AEI direktyva 

 

Kaip jau esame informavę Energetikos ministerija šiuo metu viešam derinimui yra pateikusi 

LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo 

papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo projektą, kuriuo bus perkeliamos ES direktyvos 2018/2001 

„ Dėl skatinimo naudoti AEI“ 29-31 str. nuostatos, susijusios su biokuro tvarumo kriterijų 

taikymu Lietuvoje. Šiuo klausimu praeitą savaitę ir dar kovo mėnesį buvo inicijuoti LITBIOMA 

pasitarimai su tarptautinės schemos SURE atstovu, BALTPOOL ir kt. 

Priminsime, jog šioje direktyvoje nustatyti tvarumo ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijai biomasės kurui, kuris yra naudojamas elektros energijos, šilumos 

ir vėsumos arba degalų gamybos įrenginiuose, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra lygi arba 

viršija 20 MW kietojo biomasės kuro atveju.  

Energetikos ministerija š.m. gegužės 20 d. (ketvirtadienį) 15:30 val. kviečia į diskusiją 

aptarti AIE įstatymo projektą, pristatyti svarbiausius naujus reikalavimus, BALTPOOL atstovai 

pristatys nacionalinės sertifikavimo schemos pagrindinius principus. 

mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:asociacija@biokuras.lt
mailto:vilma.gaubyte@biokuras.lt
mailto:info@am.lt
mailto:donatas.vaikasas@am.lt
mailto:kanc@eimin.lt
mailto:rastine@tm.lt
mailto:urm@urm.lt
mailto:taryba@kt.gov.lt
mailto:dokumentai@stt.lt
mailto:info@vert.lt
mailto:tarnyba@vvtat.lt
mailto:bendras@lsa.lt
mailto:info@pmsa.lt
mailto:info@vmu.lt
mailto:info@kkj.lt
mailto:vkj@ignitis.lt
mailto:Tadas.Norvydas@ena.lt
mailto:info@ena.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY1YjhiNjMtMGNjNC00ZDE0LWE3NzMtZWRjNDA3NzY1ZDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7%22%2c%22Oid%22%3a%22fcc1650b-6bfb-4d5e-af45-19fd86807256%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=fcc1650b-6bfb-4d5e-af45-19fd86807256&tenantId=310e198c-91b7-4bdd-bc0d-4d51b990d2e7&threadId=19_meeting_YWY1YjhiNjMtMGNjNC00ZDE0LWE3NzMtZWRjNDA3NzY1ZDZm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bb29b65b16911eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=176559fd-fc73-4874-8a0d-c06d378f3621
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bb29b65b16911eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=176559fd-fc73-4874-8a0d-c06d378f3621
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Kadangi ketvirtadienį jungsis daug žmonių ir siekiant, kad diskusija praeitų sklandžiai 

Ministerija prašo aktualius klausimus atsiųsti iš anksto, todėl jei turite esminių 

pastebėjimų/neaiškumų atsiųskite asociacijai el.p. ramune@lsta.lt iki rytdienos 16 val.  

 

Prisijungimo nuoroda:   
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 
 

INFO_EM 2021-05-20 d.pasitarimas _Biokuro tvarumo kriterijų perkėlimas_AEI direktyva 

 

Jūsų žiniai siunčiame vakar vykusio Energetikos ministerijos, BALTPOOL ir kt. susitikimo dėl 

biokuro tvarumo kriterijų taikymo Lietuvoje (viešam derinimui pateiktas LR atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju 

skirsniu įstatymo projektas).  

 

Pridedami susitikimo apibendrinimai, taip pat Vilmanto Markevičiaus (EM) ir Sauliaus Kubiliaus 

(Baltpool) pranešimai.  

 

Prašome įmonių (Kaunas, Klaipėda, Alytus, Panevėžys, Šiauliai, Mažeikiai, Jonava, Utena, Šilutė, 

Tauragė, Varėna, Radviliškis) pridedamoje lentelėje peržiūrėti ir patikslinti esamų biokuro katilų ir 

kogeneracinių įrenginių galias (biokatilai+ekonomaizeriai). Aktualu, ar eksploatuojami įrenginiai 

neviršija  ≥ 20 MW suminės galios -  tuomet nebūtų taikomi nauji reikalavimai. 

 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Energetikos ministerijos informacija dėl biokuro tvarumo 

 

Pasitarimo, įvykusio 2021-05-20 dėl Atsinaujinančių išteklių direktyvos II perkėlimo į LT teisinę 

bazę, svarbiausios išvados ir planai: 

 

1. Nuo 2021-06-30 turėtų įsigalioti nauji reikalavimai biokurui, naudojanam katilinėse ir 

elektrinėse, kurių galia 20 MW ir daugiau arba jos naujai gaus ES paramą arba parduos elektrą 

remtinu tarifu. Europos komisija suteikė papildomą 1 metų pereinamąjį laikotarpį, kad 

ekonominės veiklos vykdytojai (tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai) 

pasiruoštų ir prisijungtų prie sertifikavimo sistemų vykdant, RED II direktyvos reikalavimus 

dėl biokuro tvarumo ir ŠESD mažinimo kriterijų taikymo t.y. iki š.m. liepos 1 d. turi būti 

mailto:ramune@lsta.lt
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bb29b65b16911eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=176559fd-fc73-4874-8a0d-c06d378f3621
http://www.lsta.lt/
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priimti teisės aktai, o įgyvendinimas iki 2022 metų gegužės 1 d. Kai kurie reikalavimai dėl 

pačio biokuro paruošimo (teritorijų, žaliavų) įsigalioja jau nuo š.m. birželio 30 d 

2. Biržoje ir rinkoje bus siūlomas dviejų rūšių biokuras: sertifikuotas ir nesertifikuotas. Kokia 

įtaką didesnei kainai turės „tvaraus“ biokuro įsigyjimas lyginant su „netvariu“ kol kas neaišku. 

Sertifikuotas kuras gali būti brangesnis 

3. Sertifikuoti kurą turės biokuro tiekėjai, pasinaudodami kuria nors tarptautine sertifikavimo 

sistema (dar nėra įteisintų) arba nacionaline (ją sukurs BALTPOOL). 

4. Ūkinės veiklos vykdytojai (nurodyti 1 punkte) turės vykdyti apskaitą pagal sertifikatuose 

nurodytus  CO2 išmetimus ir informuoti LEA. 

5. Baltpool nuomone, REDII direktyvos įgyvendinimu Europos komisija labiau siekia surinkti 

info kur, kiek ir kokio biokuro ES mastu naudojama. Pradžioje ši sistema veiks informacijos 

rinkimo tikslais, vėliau gali atsirasti poveikio priemonės. 

6. Baltpool nori sukurti nacionalinę sertifikavimo sistemą, kad naudoti kuo daugiau informacijos 

iš duomenų bazių  (VMI, MŽT, muitinės) ir palengvinti įmonėms šitą naštą. Tačiau bus galima 

visada jungtis ir prie tarptautinių  savanoriškų sistemų (pvz. SURE ir kt). LT nacionalinę 

schemą turi notifikuoti Europos komisija, kol kas neaišku per kiek laiko tai pavyks. Iki šiol EK 

nepatvirtino nė vienos savanoriškos ar nacionalinės schemos. Savo nacionalinę schemą taip 

pat diegia ir Suomija.  

7. Balpool garantuos sertifikatų patikimumą. 

8. Perkant biokurą tiesiogiai pirkėjas turės kontroliuoti sertifikavimo teisingumą? 

9. .Baltpool nori plačiai sertifikuoti kuo daugiau biokuro tiekėjų, kad stambūs tiekėjai su 

tarptautiniais sertifikatais nediktuotų kainų Lietuvoje. 

10. EM yra užklaususi Europos komisijos kaip traktuojama sąvoka „įrenginiai, kurių bendra 

vardinė šiluminė galia yra ≥ 20 MW“. Ar tai yra visi įmonės eksploatuojami katilai/įrenginiai, 

ar katilų grupė „į vieną kaminą“, ar su ekonomaizeriais ar be jų? Ar tai maksimali naudojamo 

kuro galia, ar pagaminamos energijos? Laukiama atsakymo. 

11. Prievolė sertifikuotis ≥ 20 MW galios atsiranda tiems įrenginiams, kurie yra gavę ES ir kitą 

valstybės paramą ar naudoja skatinamąjį tarifą. Jei biokatilai pastatyti iki 2021 m. sausio 1 d. 

yra negavę paramos (pvz. nereguliuojami NŠG) jiems nėra prievolės naudoti „tvarų 

biokurą“t.y. jungtis prie savanoriškų/nacionalinių sistemų.  

12. Tačiau visiems be išimties ≥ 20 MW galios biokatilinėms/CHP jėgainėms yra prievolė 

apskaityti biokurą pagal masės balanso sistemą (reikalavimai: leidžia maišyti skirtingomis 

tvarumo ir ŠESD charakteristikomis pasižyminčių žaliavų ar kuro siuntas, mišinius). Pvz. 

Jeigu CŠT įmonė įsigijo „sertifikuotą“ biokurą (virš 20 MW katilinei) ir „nesertifikuotą“ (kitai 

turimai mažesnei katilinei) –sandėliuojant abi šias kuro siuntas maišyti vienoje krūvoje 

galima.  

13.  EM taip pat užklausė Europos komisijos nuo kokios minimalios galios naujai pastatytas 

biokatilas privalės naudoti „tvarų“ biokurą. pvz. jeigu CŠT įmonė nuo 2021 m. sausio 1 d. 

pradeda eksploatuoti 0,5 MW galios katilą (o esami galingumai neviršija 20 MW), ar tokiu 

atveju dėl tokios mažos galios privalu sertifikuotis ir įrodyti atitiktį REDII reikalavimams? 

Laukiama atsakymo. 

14. ŠESD kiekio sumažėjimai naudojant biomasės kurą bus skaičiuojami pagal AM rengiamas 

taisykles (dar nepatvirtinta). Atkreiptinas dėmesys, kad AIEĮ projekto 42 str. 2 d. sąvokoje 

„ŠESD dujų, susidarančių naudojant biomasę palyginimas su išmetamųjų dujų dėl iškastinio 

kuro naudojimo“  vertinama ne iškastinis kuras naudojamas šilumos gamybai, ŠESD yra 

skaičiuojami iki kuro pristatymo į šilumos/elektros gamybos objektą, t.y. tik biokuro 

auginimo, perdirbimo ir transportavimo procesuose. 

15. AIEĮ projektui pastabų teikimo terminas pratęstas iki gegužės mėn. 31 d. 
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IS-899/624-VI-5 priedas 

 

  
_______ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 9 2021-05-14 

(šie dokumentai saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma: IS-899/624-VI-5-1 priedas 2021-05-

24.pdf) 


