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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-900/625 

2021-05-27/2021-05-31 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-900/625-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-05-26 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

o LRV 2021-05-24 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021 05 26 pranešimas. Duomenų apžvalga: stebimas didžiausias naujų koronaviruso 

atvejų kritimas šiais metais, TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-05-31, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-I-2 priede pateikiama: 

• AM įsakymas DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-27, TN: tn, 

• AM įsakymas DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-05-27, TN: tn, 

o TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS TN: tn, KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-1 priede pateikiama; 

• EM INFO. Šilumos tarybos posėdis, 2021-05-26. ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 

KONCEPCINĖS KEITIMO KRYPTYS. (pristatymo skaidrės). 

• AB „Kauno energija“ PASTABOS IR SIŪLYMAI ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 

KONCEPCINĖMS KEITIMO KRYPTIMS, TN: tn, 

• LŠTA INFO. ŠŪĮ koncepcijos svarstymas 2021-05-26 Šilumos tarybos posėdyje. 

  

Šio skyriaus IS-900/625-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2021-05-25 teikimas Nr. (10.9-08Mr)3-982 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL 2021-2030 M. NACIONALINĖS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PATEIKIMO DERINTI, 

TN: tn, 

o 2021–2030 M. NACIONALINĖ ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMA 

(projektas), 2021–2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS 

PROGRAMOS PAGRINDIMAS (projektas) ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-3 priede pateikiama:  

• EIM raštas EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-

1565 2, 22, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-stebimas-didziausias-nauju-koronaviruso-atveju-kritimas-siais-metais
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/aeGDuhbePg?jfwid=xqazkavq3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45C1AC906DDA/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45C1AC906DDA/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210526_KE_Pasiulymai-SUI-koncepcinems-keitimo-kryptims-skaidrems.docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a3f3180bd5211eb91e294a1358e77e9?jfwid=xqazkbbbs
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a3f3180bd5211eb91e294a1358e77e9?jfwid=xqazkbbbs
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1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU 

SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• VVTAT 2021-05-24 raštas EM Nr. 4E-13390 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 22, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ 

IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO 

DERINIMO, TN: tn, 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-05-21 raštas Nr. SD-1599 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 22, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ 

IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO 

DERINIMO, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 22 IR 29 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS projekto lyginamasis variantas, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 

AŠTUNTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMAS projekto lyginamasis variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-05-27 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 

pakeitimo projekto, TN: tn, 

• VERT 2021-05-24 teikimas Nr. R2-(ŠBK)-3610 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

o ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTAS ir 

Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-05-27 raštas Nr. SD-1712 DĖL PASTABŲ VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PARENGTAM ŠILUMOS KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTUI. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2021-05-21 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl šilumos supirkimo teisės aktų 

pakeitimo, TN: tn, 

o Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir 

Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-6 priede pateikiama:  

• Baltpool 2021-05-25 teikimas Nr. SD- 210109 EM, VERT ir LŠTA DĖL BIOKURO 

REZERVO PRODUKTO TAISYKLIŲ DERINIMO, TN: tn, 

o Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių pakeitimo projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-7 priede pateikiama:  

• AM teikimas LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

„DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2020 M. 

ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO, TN: tn, 
• LRV nutarimo ir KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2020 M. 

ATASKAITOS projektai, TN: tn. 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1c7ac0a2bd6711eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5999cb70bc7c11eb91e294a1358e77e9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210521_Siauliu-pastabos.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63e788a0b16a11eba6328c92adabc234?jfwid=-1c2ur4iwcy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bb29b65b16911eba6328c92adabc234?jfwid=-1c2ur4iwcy
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-27/Viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos-pakeitimo-projekto.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/01_210524_VERT_Lydrastis_SKNM_2021.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/01_210524_VERT_Lydrastis_SKNM_2021.zip
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Viesoji-konsultacija-d%C4%97l-silumos-supirkimo-teises-aktu-pakeitimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Viesoji-konsultacija-d%C4%97l-silumos-supirkimo-teises-aktu-pakeitimo.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210524_Baltpool_atsak_i-18_del-rezerv_kuro-saugojimo.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210524_Baltpool_atsak_i-18_del-rezerv_kuro-saugojimo.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/03baa230bde711eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/03baa230bde711eb91e294a1358e77e9
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Šio skyriaus IS-900/625-II-8 priede pateikiama: 

• FM teikimas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl 2021–2027 metų 

Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 

lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ projekto, kuriuo tvirtinamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų 

ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš 

dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašas, TN: tn, 

o 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų 

įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-9 priede pateikiama: 

• EM 2021-05-24 teikimas LRV Nr. (1.20-5 E)3-971 dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 202, 22 ir 52 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 

30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir 

priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 

304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, TN: tn, 

• Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 

202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 

28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios, 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-10 priede pateikiama: 

• AM 2021-05-24 teikimas Nr. (52)-D8(E)-21-25433 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE TECHNOLOGINIŲ 

PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS 

IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ 

DERINIMO, TN: tn, 

• AM įsakymo DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ 

NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ 

PREKYBOS SISTEMOJE TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, 

PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS 

PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO projektas ir KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE TECHNOLOGINIŲ 

PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS 

IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA projektas, TN: tn. 

• LŠTA INFO_KKP priemonė_Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas 

įmonėse kurios nedalyvauja ES ATLPS. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fb196040bd3611eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=7186fdb3-818e-4591-95f0-e20fa385e0c0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fb196040bd3611eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=7186fdb3-818e-4591-95f0-e20fa385e0c0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cc36cde0bc6311eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1c2ur4jkc9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cc36cde0bc6311eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1c2ur4jkc9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9
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Šio skyriaus IS-900/625-II-11 priede pateikiama: 

• VERT 2021-05-27 raštas EM DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

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

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

• TM 2021-05-28 raštas EM Nr. 21-24535 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS 

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

PROJEKTO DERINIMO, TN: tn, 

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

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO lyginaamasis variantas TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-12 priede pateikiama: 

• AM 2021 05 28 pranešimas. Žaliesiems pirkimams vykdyti – dar daugiau galimybių, TN: 

tn, 

o Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių plano projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-13 priede pateikiama: 

• AM teikimas DĖL GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS 

BIOPRODUKTUS, BIOMASĖS KURĄ IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ 

IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO 

APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO 

DERINIMO, TN: tn, 

o TA „GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS 

BIOPRODUKTUS, BIOMASĖS KURĄ IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ 

IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO 

APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn.   

 

Šio skyriaus IS-900/625-II-14 priede pateikiama: 

• VERT 2021-05-31 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-05-31 posėdžio: „1. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo paslaugų kainų 2022 metams tvirtinimo“; „2. Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 2021 metų 

antram pusmečiui“; „5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. 

lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1112 „Dėl UAB „Ignitis“ 2021 metų visuomeninių 

elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir visuomeninių elektros 

energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ pakeitimo (papildomas 

klausimas).“ medžiaga TN: tn, 

• VERT 2021-06-03 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-06-03 posėdžio „4. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos 

neplaninio patikrinimo.“ medžiaga TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-900/625-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-05-25 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. TN: tn, 

• Baltpool 2021-05-20 pranešimas. „ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA IR PROGNOZĖS“, 

TN: tn. 

• „BALTPOOL“: PRAĖJĘS ŠILDYMO SEZONAS – VIENAS PIGIAUSIŲ PER 

DEŠIMTMETĮ, BNS 2021 m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/20e23092beb311eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=e52632d7-b334-408a-9563-26e9484ad7df
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1013f220bf9f11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/651b8051b3d111eb813da437131bc1ee?jfwid=-1c2ur4avuo
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/zaliesiems-pirkimams-vykdyti-dar-daugiau-galimybiu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d9f6a720be2511eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4fc31241bfa711eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4fc31241bfa711eb91e294a1358e77e9
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-03/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-03/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/baltpool-praejes-sildymo-sezonas-vienas-pigiausiu-per-desimtmeti.d?id=87311255
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Šio skyriaus IS-900/625-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2021-05-24 pranešimas. VERT: įvertinus žaliavų rinkose pokyčius, perskaičiuota 

elektros energijos visuomeninė kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams, TN: tn, 

• VERT 2021-05-28 pranešimas. Nustatytos 7 energetikos įmonės, kurios vidutiniškai per 

metus reguliuojamai veiklai suvartojo 50 GWh ar daugiau gamtinių dujų kiekio, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-III-3 priede pateikiama  

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

o 2021 m. gegužės 26 d. Ekonomikos komiteto posėdžio dėl: „Seimo nutarimo „Dėl 

Jelenos Dilienės skyrimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nare“ projektas“ 

TN: tn; „Seimo nutarimo „Dėl Donato Jaso skyrimo Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos nariu“ projektas“ TN: tn; „Valstybinė energetikos reguliavimo 

tarybos 2020 m. veiklos ataskaita“ TN: tn ir VERT 2021-05-26 pranešimas. Seimo 

Ekonomikos komitetas pritarė VERT veiklos ataskaitai bei VERT pirmininko Renato 

Pociaus pristatymas TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-900/625-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO_Dėl LEA apklausos apie energetikos inovacijas, 

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

INOVACIJAS, 

• Klausimynas apie energetikos inovacijas. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-III-5 priede pateikiama  

• VTEK 2021-05-26 raštas/atsakymas LŠTA Nr. S-1611-(3,4) Dėl lobistinės veiklos 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-1 priede pateikiama:  

• BETA 2021-05-24 pranešimas. KAIP KEIČIASI RENOVACIJOS KAINA? TN: tn, 

• BETA, 15min.lt, RENOVACIJA: BŪSTO SAVININKO ATMINTINĖ, TN: tn. 

• BETA 2021-05-28 pranešimas. KLAIPĖDOJE APDOVANOTAS METŲ RENOVACIJOS 

PROJEKTAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-2 priede pateikiama  

• IEŠKOMA NAUJO LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS VADOVO, BNS 2021 

m. gegužės 24 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-3 priede pateikiama 

• LIETUVA UŽDRAUDĖ LAIDOTI CO2, BET SAUGYKLA GALI ATSIRASTI 

KAIMYNYSTĖJE, 2021-05-27 Rima Rutkauskaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn, 

• AM 2021-05-27 pranešimas. Aplinkos ministras: „Kartu su verslu turime galvoti, ne kur 

laidoti anglies dioksidą, o kaip jo nesukurti“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-4 priede pateikiama 

• AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS: ESO DISKRIMINAVO „VILNIAUS ENERGIJĄ“ VIAP 

RINKOJE, Roma Pakėnienė, BNS, 2021 m. gegužės 26 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-5 priede pateikiama 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-24/vert-ivertinus-zaliavu-rinkose-pokycius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-28/nustatytos-7-energetikos-imones.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-26/Seimo-Ekonomikos-komitetas-pritare-VERT-veiklos-ataskaitai.aspx
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/kaip-keiciasi-renovacijos-kaina:106
https://www.15min.lt/tema/renovacija-busto-savininko-atmintine-80860
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/klaipedoje-apdovanotas-metu-renovacijos-projektas:107
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ieskoma-naujo-lietuvos-energetikos-agenturos-vadovo.d?id=87271857
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/05/27/lietuva-uzdraude-laidoti-co2-bet-saugykla-gali-atsirasti-kaimynysteje?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&IlDiK
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/aplinkos-ministras-kartu-su-verslu-turime-galvoti-ne-kur-laidoti-anglies-dioksida-o-kaip-jo-nesukurti
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/auksciausiasis-teismas-eso-diskriminavo-vilniaus-energija-viap-rinkoje.d?id=87301015
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• GEOTERMINIO ŠILDYMO KAINA, 2021-05-26 UAB „Tenko Baltic“ informacija ir 

iliustracijos (REKLAMA), TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-6 priede pateikiama 

• AM 2021 05 26 pranešimas. Viceministrė: Briuselyje siekiame, kad tvarūs pasirinkimai būtų 

prieinami kiekvienam, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-7 priede pateikiama 

• „IGNITIS GRUPĖ“ IR VILNIAUS VALDŽIA SUSIGINČIJO DĖL ŠILUMOS KAINOS, 

BNS 2021 m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-IV-8 priede pateikiama 

• EM 2021 05 28 pranešimas. ESO diegs daugiau kaip milijoną išmaniųjų elektros skaitiklių: 

tiekėju pasirinkta šių sprendimų lyderė Europoje, TN: tn, 

• GYVENTOJŲ LAUKIA POKYČIAI: UŽ 75 MLN. EURŲ PRADEDAMI DIEGTI NAUJI 

ELEKTROS SKAITIKLIAI, KURIŲ NEBEREIKĖS NURAŠINĖTI, Ernestas Naprys 2021 

m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-900/625-V-1 priede pateikiama 

• Baltpool 2021-05-20 pranešimas. 2021-05-27 renginys „ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA 

IR PROGNOZĖS“, TN: tn. 

o Baltpool 2021-05-27 renginio „ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA IR PROGNOZĖS“ 

vaizdo įrašas ir pristatymų skaidrės, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-V-2 priede pateikiama 

• FM INFO 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

stebėsenos komiteto posėdis 2021-05-28, TN: tn, 

o 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 

komiteto 2021-05-28 posėdžio medžiaga TN: tn. 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_su VERT_2021-05-27 15 val., 

• LŠTA pažyma 2021-05-27. Dėl CŠT įmonių finansinės padėties ir kainodaros, 

o LŠTA pažyma 2021-05-13. Dėl CŠT įmonių finansinės padėties ir kainodaros, AB 

„Klaipėdos energija“ informacija, UAB „Visagino energija“ aktualūs šilumos 

kainodaros klausimai, UAB Tauragės šilumos tinklų pasiūlymai-pastebėjimai, UAB  

ŠILUTĖS  ŠILUMOS  TINKLAI  SITUACIJA DĖL KAINODAROS PROBLEMŲ, 

UAB „Molėtų šiluma“ DĖL TURTO ĮSIGYTO UŽ LĖŠAS GAUTAS UŽ 

PARDUOTUS ATL. AB „Šiaulių energija“ 2021-05-27 raštas LŠTA Nr. SD-1713 DĖL 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS 2021-05-27 ORGANIZUOJAMO 

PASITARIMO SU VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

(TOLIAU – VERT) ATSTOVAIS DĖL FINANSINIŲ REZULTATŲ IR 

KAINODAROS POKYČIŲ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-900/625-VI-1-1 priedas 2021-05-

31.zip). 

https://tenko.lt/#home
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19262/geoterminio-sildymo-kaina
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viceministre-briuselyje-siekiame-kad-tvarus-pasirinkimai-butu-prieinami-kiekvienam
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ignitis-grupe-ir-vilniaus-valdzia-susigincijo-del-silumos-kainos.d?id=87313147
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/eso-diegs-daugiau-kaip-milijona-ismaniuju-elektros-skaitikliu-tiekeju-pasirinkta-siu-sprendimu-lydere-europoje
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/gyventoju-laukia-pokyciai-uz-75-mln-euru-pradedami-diegti-nauji-elektros-skaitikliai-kuriu-nebereikes-nurasineti.d?id=87310867
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
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Šio skyriaus IS-900/625-VI-2 priede pateikiama 

• INFO_2021-05-24 d. webinaras_šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės 

kolektoriai CŠT gamybos šaltiniuose, 

o 2021-05-24 d. webinaras_šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės 

kolektoriai CŠT gamybos šaltiniuose medžiaga nuorodose – pranešimo tekste, (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-900/625-VI-2-1 priedas 2021-05-31.zip). 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-3 priede pateikiama 

• Biokuro, skirto šilumos gamybai, įsigijimo tvarka. LŠTA 2021-05-24 pažyma. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. „Metodai CŠT tinklų būklei ar pakitimo įvertinimui nustatyti (nuotėkio vietos 

nustatymas)“ AGFW dokumentas_naujas vertimas, 

• AGFW dokumento „Metodai CŠT tinklų būklei ar pakitimo įvertinimui nustatyti (nuotėkio 

vietos nustatymas)“ (titulinis), 

o AGFW dokumento „Metodai CŠT tinklų būklei ar pakitimo įvertinimui nustatyti 

(nuotėkio vietos nustatymas)“ vertimas. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-900/625-VI-4-1 priedas 

2021-05-31.zip). 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-5 priede pateikiama 

• 2021 m. gegužės 26 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė. 

Svarstymas: KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Klimato kaitai atsparios Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie 

klimato kaitos strategija, TN: tn, 

• EK pranešimai „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Forging a climate-resilient 

Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change“ TN: tn, 

• KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 

Klimato kaitai atsparios Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie klimato kaitos 

strategija TN: tn, 

o KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Klimato kaitai atsparios Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie 

klimato kaitos strategija (LT, EN) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-6 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-05-27 pranešimas. AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 

JAUNIMUI PRISTATĖ EKOLOGIŠKOS ENERGIJOS KRYPTIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-7 priede pateikiama 

• Žurnalo STRUCTUM 2021-04 ir 2021-05 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-900/625-VI-8 priede pateikiama 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=16661
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)82&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)82&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)82&lang=en
https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-jaunimui-pristate-ekologiskos-energijos-kryptis/
https://structum.lt/zurnalai/
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• LŠTA INFO. 2021-05-31 d. LSTA webinaras_CŠT skaitmenizavimo sprendimai_Trimble 

NIS programinė įranga, Trimble NIS District Heating, TN: tn 

https://upa.trimble.com/en/solutions/heat
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IS-900/625-I-1 priedas 
 

LRV 2021-05-26 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 26 d. 

• Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia 

(suvestinė redakcija nuo 2021-05-24 iki 2021-05-30).  

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

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

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

KARANTINO PRIEMONĖS 

 

Galimybių pasas 

Plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt/ 

El. registracija tyrimui dėl COVID-19 Galimybių pasui gauti: 

https://selfreg.myhybridlab.com/covid-pass 

Galimybių pasas galioja nuo 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. Asmenų skaičius neribojamas, jei šventė 

organizuojama išnuomotose patalpose. 

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 

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
https://gpasas.lt/
https://selfreg.myhybridlab.com/covid-pass
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erdvėje, pvz., plaukiojimas pramoginiais laivais, tiek uždaroje 

patalpoje, pvz. biliardą ar boulingą. 

Viešasis maitinimas 

Galima lankytis restoranuose, kavinėse, baruose, išskyrus naktinius 

klubus ar kitas pasilinksminimo vietas, lošimo namų ir lošimo 

automatų salonuose, lažybų ir totalizatorių punktuose uždarose 

patalpose. Šių įstaigų veiklų galima nuo 7 iki 22 val. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

  

Renginiuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, leidžiamas žiūrovų 

skaičius iki 2000. 

Uždarose erdvėse galima rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius. 

Šių renginių žiūrovai privalėtų užimti ne daugiau kaip 75 proc. 

sėdimųjų vietų. 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. 

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. 

Socialinių paslaugų, 

stacionarinių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

lankymas 

Leidžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių 

paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo 

namuose. 

Leidžiama lankyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientus. 

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. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

• yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

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

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 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); 

• atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą –  ne anksčiau nei prieš 72 valandas 

(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne 

anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus 

antigeno testą; 

• yra vaikai iki 16 metų. 
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Turint Galimybių pasą: 

Bendravimas 

Netaikomi apribojimai privačiose ir viešose uždarose 

vietose asmenims būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, 

dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis 

ir laidotuvių apeigose uždarose erdvėse dalyvauti ne 

daugiau kaip 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas 

teikiančius asmenis. 

Paslaugos 

Netaikomi paslaugų teikimo ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Prekyba 

Netaikomi parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų 

prekybos vietų prekybos ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos 

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 vykdoma 

uždarose patalpose nuo 7 iki 24 val. 

Renginiai 

(kino teatrų ir kino klubų paslaugos, 

profesionaliojo scenos meno įstaigų 

lankymas,  komerciniai ir nekomerciniai 

kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, 

mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką 

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai 

viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku) 

• Uždarose erdvėse organizuojamuose 

renginiuose, gali dalyvauti ne daugiau nei 2 

000 žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) 

dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų 

(išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų 

parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. 

visų sėdimų vietų; 

• Uždarose erdvėse organizuojamuose 

renginiuose – Lietuvos nacionalinės vyrų 

krepšinio rinktinės kontrolinėse rungtynėse ir 

FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 

rungtynėse žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį 

stebi tik iš sėdimų vietų, užpildoma ne 

daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų; 

• Atvirose erdvėse gali dalyvauti neribotas 

skaičius žiūrovu ir (ar) dalyvių; 

• Galima prekiauti maistu ir gėrimais tiek 

uždarose, tiek atvirose erdvėse, laikantis OV 

nustatytų sąlygų. 

• Uždarose erdvėse renginių metu dėvimos 

kaukės. 

  

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.  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
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o Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas šių paslaugų teikimo vietose 

draudžiama. 

• 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.  

o Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 

proc. visų sėdimų vietų. 

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

išimtis netaikoma, jei renginys organizuojamas šio nutarimo 2.2.8.5 ar 2.2.8.6 

papunktyje nustatytomis sąlygomis. 

SVARBU: į bendrą žiūrovų skaičių neįskaičiuojami 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. 

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 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; 

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

gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją; 

• 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; 

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

teikiančius asmenis. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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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 birželio 1 dienos: 

kino teatrų ir kino klubų paslaugos teikiamos, profesionaliojo scenos meno įstaigų salės lankomos 

bei komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar 

kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku (toliau visos šiame punkte nurodytos paslaugos ir veiklos vadinamos renginiais) 

organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis 

šių reikalavimų: 

• uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 250 žiūrovų ir 

(ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai 

organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. visų sėdimų vietų, 

vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio 

nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas 

renginių vietose draudžiama; 

• atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir 

(ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai 

organizuojamos gyvūnų parodos), vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio 

metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir 

gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama; 

• uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys, 

turintys Galimybių pasą, gali dalyvauti ne daugiau nei 2 000 žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai 

ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos 

gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų 

žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte 

numatytas išimtis; 

• uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose – Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio 

rinktinės kontrolinėse rungtynėse ir FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 rungtynėse, kai 

renginyje dalyvauja tik asmenys, turintys Galimybių pasą, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį 

stebi tik iš sėdimų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 

6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 

punkte numatytas išimtis; 

• atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kai renginyje dalyvauja tik asmenys, 

turintys Galimybių pasą, gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių; 

• kultūros įstaigos, bibliotekos, valstybės archyvų skaityklos, pažintiniai ir mokomieji takai, 

parkai, muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, zoologijos ir botanikos sodai 

lankomi, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos vykdomos bei ekskursijos 

organizuojamos uždarose erdvėse užtikrinant 10 m2 lankomą plotą vienam asmeniui 

(išskyrus, kai lanko tik Galimybių pasą turintys asmenys), atvirose erdvėse netaikant ploto 

vienam asmeniui ir asmenų skaičiaus ribojimo. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
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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, 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; 

• 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 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; 

• apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo 

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

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 birželio 1 d.: 

• 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 vykdoma nuo 7 iki 24 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie 

atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse; 

• 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 vykdoma uždarose patalpose nuo 7 iki 24 valandos, teikiant paslaugas tik Galimybių 

pasą turintiems asmenims. 

Apsauginės veido kaukės 

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. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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• Kaukių galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius, 

taip pat vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose. 

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. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

• keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio 

transporto maršrutais, taip pat specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais vykdomas užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

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

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Bendravimas 

• 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. 

• 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 (žr. „Galimybių pasas“). 

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: 

• 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, 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 birželio 1 d.: 

• privačiose ir viešose uždarose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, 

dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis, išskyrus atvejus, kai šiuo nutarimu 

leidžiama teikti paslaugas ar vykdyti veiklas didesnėms asmenų grupėms; 

• atvirose erdvėse – neribojamas. 

Prekyba ir paslaugos 

PREKYBA 

Parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų: 

• užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne 

daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), kurių pagrindinė 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
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veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos 

techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir vaistinėse; 

• užtikrinamas 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne 

daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), nenurodytose šio 

nutarimo 2.2.2.1 papunktyje; 

• 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. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

• parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant 10 

m2 prekybos plotą vienam lankytojui (išskyrus atvejus, kai aptarnaujami tik Galimybių pasą 

turintys asmenys) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną asmenį ir užtikrinant 

kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

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

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

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. 

• 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; 

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

ūkio nariams arba tik vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims; 

• 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. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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SVARBU: 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. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

• paslaugos, teikiamos kontaktiniu būdu, teikiamos užtikrinant 10 m2 paslaugos teikimo plotą 

vienam paslaugos gavėjui (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo 

vietas, ir laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, 

pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos 

poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių paslaugų teikimo vietas bei kai paslaugos 

teikiamos tik Galimybių pasą turintiems asmenims) vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip 

vieną paslaugos gavėją; 

• laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, 

poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams 

tenkinti), diskotekų, šokių salių paslaugos teikiamos užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo 

plotą vienam paslaugos gavėjui (išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, pramoginius 

laivus, pirtis ir atvejus, kai paslaugos teikiamos tik Galimybių pasą turintiems asmenims) 

arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną paslaugos gavėją. 

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 arba kai funkcijas (darbą) 

atlieka vakcinuoti ar persirgę asmenys, 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 būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų 

(darbų) atlikimą. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

• valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose 

įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad 

būtų užtikrintos 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, 

arba nuotoliniu būdu. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų 

funkcijų (darbų) atlikimą. 

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. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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• 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 

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, 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); 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
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• 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. 

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. 

• 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 

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 

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; 

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

sąlygos. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 1 d.: 

• Savivaldybėse, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo 

rodiklis 100 000 gyventojų neviršija 200 atvejų – 5-11 klasių moksleiviai galės grįžti į 

kontaktinį ugdymą be testavimosi. Savivaldybės yra šios: Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų, 

Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Joniškio rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, 

Kupiškio rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio 

rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Telšių rajono. 

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 

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 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
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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 

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 dalyvauja ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus 

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

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
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
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(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. 

 

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
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LRV 2021 05 26 pranešimas. Duomenų apžvalga: stebimas didžiausias naujų koronaviruso 

atvejų kritimas šiais metais 

TN: tn  

 

Naujų koronaviruso atvejų skaičius sumažėjo 52-ose iš 60 Lietuvos savivaldybių, pandemijos 

pagreitis šiuo metu siekia -31 % ir tai yra didžiausias kritimas šiais metais, rodo naujausi duomenys. 

• Šią tendenciją atspindi Vilniaus regiono ligoninių užimtumas, o šią ir kitą savaitę turėtų 

atspindėti ir kitų regionų hospitalizacija, nes hospitalizacija nuo naujų atvejų atsilieka apie 

10–14 dienų. 

• Juodojoje zonoje šiuo metu yra 9 savivaldybės, tačiau visose pagreitis taip pat neigiamas ir, 

tikėtina, po 3–4 savaičių „juodųjų“ savivaldybių nebeliks. 

• Bendras gyventojų imunizacijos lygis Lietuvoje, vertinant bent viena doze paskiepytuosius 

ir persirgusius, jau perkopė 40 % ir yra gana tolygus visose savivaldybėse, nes tose 

savivaldybėse, kuriose skiepijamasi ne taip sparčiai, yra daugiau persirgusių gyventojų. 

• Mirčių, susijusių su COVID-19, situacija stabili, kasdien tokių mirčių yra apie 20, o bendras 

mirčių skaičius panašus kaip 2019–2020 metais tuo pačiu laikotarpiu. 

• Šiuo metu pagal visą vakcinacijos schemą iš viso paskiepyta 19,3 proc. asmenų. 

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

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-stebimas-didziausias-nauju-koronaviruso-atveju-kritimas-siais-metais
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210525%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
https://koronastop.lrv.lt/
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LRV nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-05-31, 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-900/625-I-1-1 priedas 2021-05-24.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/aeGDuhbePg?jfwid=xqazkavq3
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IS-900/625-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-27 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 72-3615, i. K. 113301MISAK00D1-493 

Nauja redakcija nuo 2020-04-11: 

Nr. D1-212, 2020-04-12, paskelbta TAR 2020-04-10, i. K. 2020-07673 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO 

2013 m. liepos 3 d. Nr. D1-493 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į 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“, 64 punktą: 

1. T v i r t i n u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos 

finansavimo kryptis (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „daugiabučių namų 

atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo 

sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatytos 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede; 

2.2. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį: „daugiabučių namų 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos 

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų modernizavimui tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2019 m. lapkričio 18 d.  įsakymu D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių 

išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

2.3. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „pagal Europos 

Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą ir kitus 

tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos 

padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiosiose 

valstybėse“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, 

finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu D1-749 „Dėl Vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

APLINKOS MINISTRAS VALENTINAS MAZURONIS  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45C1AC906DDA/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.45C1AC906DDA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=268da4f07b1811eab005936df725feed
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TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-02-27 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 42-2040, i. K. 110301MISAK00D1-275 

Nauja redakcija nuo 2019-05-08: 

Nr. D1-266, 2019-05-06, paskelbta TAR 2019-05-07, i. K. 2019-07360 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2010 m. balandžio 6 d. Nr. D1-275 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktais, 4 straipsnio 1 dalimi ir 

įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių 

instrumentų įstatymą“ 1.2 ir 1.3 papunkčius: 

1. T v i r t i n u  Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u: 

2.1. Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupei koordinuoti Klimato kaitos programos 

administravimą, sąmatų ir ataskaitų rengimą ir tvirtinimą;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-315, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. K. 2020-11415 

2.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai vykdyti Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas, išskyrus 

šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytas funkcijas; 

2.3. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pagal kompetenciją atlikti kompensacinių 

išmokų mokėjimus ir kiekvienais kalendoriniais metais iki sausio mėnesio 31 d. teikti ataskaitas 

apie metinėje Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje daugiabučių namų renovacijos 

projektų kompensacinėms išmokoms skirtų lėšų panaudojimą; 

2.4. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ vykdyti Klimato kaitos programos lėšų 

naudojimo tvarkos apraše nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas, susijusias su daugiabučių 

namų, visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimui (modernizavimui) skiriama 

valstybės parama pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo 

priemones. 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-315, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-28, i. K. 2020-11415 

3. N u s t a t a u , kad apie daugiabučių namų renovacijos projektų paraiškų, numatytų 

finansuoti Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinėje sąmatoje, priėmimą finansavimui 

gauti ir kitą reikalingą informaciją apie VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ vykdomą paraiškų 

priėmimą papildomai skelbiama Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

interneto svetainėje. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ per 30 dienų nuo Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo pateikia Aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai prašymą paskelbti šiame punkte nurodytą informaciją. 

 

APLINKOS MINISTRAS  GEDIMINAS KAZLAUSKAS 

 

SUDERINTA 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A2E8B0079BC9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7e054f70700711e9a13eeecaacbc653f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32fca330a0d411ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=32fca330a0d411ea9515f752ff221ec9
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Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  

2010 m. kovo 26 d. raštu Nr. (13.22-0301)-5K-1006761)-6K-1002814 

 

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS TN: tn, KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 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-900/625-I-2-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45C1AC906DDA/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
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IS-900/625-II-1 priedas 

 

EM INFO. Šilumos tarybos posėdis, 2021-05-26. ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO KONCEPCINĖS 

KEITIMO KRYPTYS. (pristatymo skaidrės). 
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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 

 

 

                      2021-05-25  Nr. E20- 

 

 

  

PASTABOS IR SIŪLYMAI ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO KONCEPCINĖMS KEITIMO 

KRYPTIMS 

 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktas Šilumos ūkio įstatymo 

koncepcines keitimo kryptis, pateikiame savo pastabas ir pasiūlymus:  

7. Pagal žemiau pateiktus pasiūlymus 3 ir 4 skaidrėse, galima daryti išvadą, kad 

palaipsniui bus atsisakoma šiuo metu vykdomų šilumos supirkimo aukcionų (toliau – 

aukcionai) ir aukcionai bus vykdomi tik naujiems pajėgumams:  

 

 

 

 
Tačiau 6 skaidrėje numatoma, kad liks šilumos kiekio aukcionai, bet tik tam kiekiui, kuris 

liks supirkus atliekinę šilumą ne aukciono būdu, tokiu būdu dar labiau sumažinant konkurencinės 

gamybos rinką.  

Kyla pagrįstas klausimas, už kokią kainą ne aukciono būdu bus superkama atliekinė šiluma 

iš jos gamintojų, jei svarstoma apskritai atsisakyti nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) 

kainų reguliavimo? 

2) 6 skaidrėje nurodyta: „Nustatyti, kad atliekinė šiluma apimtų pramonės, energetikos 

įmonių, visuomeninių, komercinės paskirties pastatų arba kitų energijos rūšių (elektros, 

vėsumos) generavimo arba atliekų utilizavimo technologinio proceso metu susidarančią ir kitaip 

nepanaudojamą šilumos energiją.”   

Atsižvelgiant į tai, kad minimos energetikos įmonės, ar kogeneracinėse jėgainėse pagaminta 

šiluma bus laikoma atliekine? 

Taip pat – atliekinės šilumos supirkimas nenustačius konkrečių superkamos šilumos 

parametrų, gali pabloginti kitų pagrindinių šaltinių, veikiančių sistemoje, efektyvumą. Didelis 

atliekinės šilumos tiekėjų skaičius tinkle gali sukelti nevaldomas situacijas – išbalansavimą, 

svyravimus, dėl ko vartotojams nepavyks užtikrinti patikimo ir užtikrinto paslaugų tiekimo. 

3) Dėl dalies „Diskusijai: NŠG kainų reguliavimo atsisakymas“ (7 skaidrė) 

mailto:info@kaunoenergija.lt
http://www.ke.lt/
mailto:info@lsta.lt
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Kaip galės efektyviai veikti konkurencija šilumos gamybos rinkoje ir šilumos aukcionai, 

jeigu numatoma, jog savivaldybės savo specialiaisiais planais turės užtikrinti, kad nebūtų 

perteklinių šilumos gamybos pajėgumų? Vadinasi, gamybos konkurencija persikels į pradinį 

lygmenį, t. y. įrengiant naujus šilumos gamybos pajėgumus. Ar ir tokiu atveju (superkant šilumą iš 

naujų šilumos gamybos pajėgumų įrengimo konkursą laimėjusių šilumos gamintojų) šiluma turės 

būti superkama šilumos aukcionų būdu? Ar tokiu atveju taip pat nebeliktų NŠG kainų reguliavimo? 

4) Atsižvelgiant į žemiau pateiktus siūlymus (7 skaidrė) ir įvertinus, kad šiais siūlymais 

numatomi atitinkami kainodaros pakeitimai, t. y. nustatoma ne šilumos bazinė kaina, o kainų 

viršutinė riba, nėra aišku, ar šie pakeitimai numatomi tam, kad būtų galima lanksčiau taikyti kainas 

atskiriems vartotojams (ar jų grupėms), ar tuo bus siekiama nustatyti konkurenciją ir šilumos 

tiekimo veikloje?  

 

 

 
5) 3 skaidrės 2 punkte – pagal ką nustatyta 10 GWh kartelė? Ar neturėtų būti nustatomi 

vienodi reikalavimai visiems? 

6) 8 skaidrė – siūlymas leisti padengti šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso 

šilumos tiekėjui, sąnaudas. 

7) Pasigendama didesnės diskusijos apie pagrindinį šilumos tiekėjų turtą – šilumos tiekimo 

tinklus. Bendra Lietuvos problema – jų nusidėvėjimas, rekonstrukcijos vyksta daug lėčiau nei realus 

poreikis ir pats tinklas sensta.  

Taip pat trūksta principinių nuostatų dėl perėjimo prie išmanaus tinklo valdymo. Skaidrėse 

(Nr. 5) paminėta 4G reiškia tik žematemperatūrinį tinklą su įvairiais gamybos šaltiniais. 

Taip pat galima būtų įtvirtinti privalomą įvadinių šilumos apskaitos prietaisų nuotolinį 

duomenų nuskaitymą ir išmaniųjų skaitiklių diegimą pastatuose. 

Atsižvelgiant į tai, siūlytina kryptis papildyti šiomis temomis: 

A) senstančių šilumos tinklų problematika (mažesnės paramos akivaizdoje); 

B) išmanūs šilumos tinklai; 

C) įvadinių ŠAP nuotolinis nuskaitymas ir išmaniųjų apskaitos prietaisų diegimas 

pastatuose. 

8) Siūlytina diskutuoti, kad į šilumos kainą būtų įtraukta būtinojo gamybos rezervo 

išlaikymo dedamoji. Ši dedamoji nebūtų įtraukiama į šilumos gamybos konkurencinę kainą, kuri 

dalyvauja aukcione, o apskaičiuojama ir prisumuojama papildomai, pagrindžiant būtinąsias 

šilumos tiekėjo investicijas dėl saugumo. 

Rezervo išlaikymas ir techninės būklės palaikymas negali būti ekonomiškai pagrindžiamas 

per šilumos pardavimus, bet gali apimti nemažai investicijų į šilumos gamybos įrengimus, 

rezervinio kuro sistemas, mobilias katilines, rezervinių el. generatorių įrenginius, kt., kas užtikrintų 

nepertraukiamą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, įvykus avarijai tinkle.  
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LŠTA INFO. ŠŪĮ koncepcijos svarstymas 2021-05-26 Šilumos tarybos posėdyje. 

 

Trumpa šiandien vykusio Šilumos tarybos posėdžio apžvalga: 

 

1. Inga Žilienė pristatė Energetikos ministerijos (EM) paruoštą Šilumos ūkio įstatymo (ŠŪĮ) 

koncepcijos projektą (skaidrės pridedamos). 

2. Į dalį LŠTA pasiūlymų atsižvelgta, bet ne į visus. LŠTA priminė svarbiausius iš jų. 

3. Koncepcija nesprendžia šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo fiksuotu laiku. 

4. Po Šilumos tarybos (ŠT) posėdžio galima teikti senus/naujus pasiūlymus. 

5. Planuojama ŠŪĮ koncepciją pristatyti LRS Ekonomikos komitete birželio mėnesį. 

6. EM su Aplinkos ministerija (AM) žada ieškoti sprendimų pastatų vidaus sistemų tvarkymui. 

7. Diskutuota apie savivaldybių ir CŠT įmonių planų turinį ir prioritetus. 

8. Siekiama sumažinti VERT dalyvavimą kainų nustatyme. VERT nustatinėtų tik bazines 

šilumos kainas. 

9. Metinius perskaičiavimus darytų tik pati CŠT įmonė, o VERT tikrintų, tik tuo atveju jeigu 

pokytis daugiau arba mažiau kaip 10 proc. 

10. Pagal VERT techninę užduotį atlikti įmonių auditai indikuotų, kurias įmones VERT tikrintų 

papildomai. 

11. Siekiant energetinio efektyvumo CŠT įmonė turi valdyti visą technologinę grandinę. 

12. NŠG ir CŠT konkuruotų galios įrengimo aukcionuose. LNŠGA siūlo galios konkurso 

priežiūrą patikėti ne savivaldybėms, o pvz., VERT. 

13. Reikia numatyti CŠT plėtros planų korekcijas dažniau negu 10 metų. 

14. Siūlyta atsisakyti karšto vandens tiekimo veiklos (atsisakyti I-ojo KV būdo), o visą geriamą 

vandenį, patekusį į namą padalinti tik to namo gyventojams. 

15. Įvesti KV skaitiklio aptarnavimo mokestį. 

16. Dvinarė kaina turėtų būti visuotina. 

17. Vartotojai nesutinka mažiausiųjų sąnaudų kriterijaus pakeisti į pagrįstąsias sąnaudas. 

18. Diskutuota dėl skatinamosios kainodaros turinio. 

19. Siūlyta pelningumą sieti ne tik su turto verte, bet ir su apyvarta. 

20. NŠG skundėsi padėtimi Kauno CŠT sistemoje. Reikalaujama sprendimo. 

21. Vartotojų gynėjas siūlė atskirti šilumos gamybą nuo perdavimo. 

22. Kadangi įmonių turto vertė skirtinga, siūlyta ne iki 100 tūkst. Eur. Nederinti investicijų, bet 

iki tam tikro procento nuo turto vertės. 

23. VERT nenori dalyvauti CŠT infrastruktūros planavimo procese. Nori vertint tik galimas 

ekonomines pasekmes.  

24. Siūlyta reguliuoti NŠG tik gavusius finansinę paramą investicijoms, tačiau nežinoma kaip 

elgtis esant vieninteliam NŠG. VERT turėtų vertinti konkurencijos intensyvumą.  

25. Vieningai palaikyta CŠT infrastruktūros plėtros kryptis. 

 

Primename, kad rytoj (gegužės 25 d.) 15 val planuojamas pasitarimas su VERT atstovais dėl CŠT 

įmonių finaninės padėties ir perspektyvų. 

  

Pagarbiai, 

Valdas Lukoševičius 

 

 

 



 

39 

 

IS-900/625-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal sąrašą 

 

 2021-05-25 Nr. (10.9-08Mr)3-982 

   

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL 2021-

2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ 

PATEIKIMO DERINTI   

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir 

teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl 2021-2030 m. Nacionalinės 

energetikos plėtros programos patvirtinimo” (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti 2021-2030 m. Nacionalinę energetikos plėtros 

programą. 

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo energetikos srityje.  

Nutarimo projekto neigiamų pasekmių nenumatyta. Numatomos teigiamos pasekmės – bus 

sudarytos prielaidos įgyvendinti Nacionaliniame pažangos plane įvardintą dešimties metų strateginę 

viziją, įgalinsiančią sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų 

rinką į bendrą ES dujų rinką, sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės 

Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, didinti vidaus energijos gamybos 

ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos 

mažinimo priemones energetikos sektoriuje, didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą 

ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą bei energetinį efektyvumą įmonėse. 

Atkreipiame dėmesį, kad Energetikos ministerija, atlikusi analizę, siūlo atsisakyti 

Nacionalinio pažangos plano 5.3 uždavinio „Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros 

energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vietinės elektros energijos gamybos dalį“, jį apjungiant 

su 6.3 uždaviniu, tuomet nauja 6.3 uždavinio formuluotė būtų „Užtikrinti Lietuvos elektros 

energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos 

ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos 

mažinimo priemones energetikos sektoriuje“ bei 5.3 uždavinio rodikliai perkeliami prie 6.3 

uždavinio.  

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu  

Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a3f3180bd5211eb91e294a1358e77e9?jfwid=xqazkbbbs
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Nutarimo projektas nebuvo anksčiau derintas su ministerijomis, kitomis institucijomis arba 

socialiniais-ekonominiais partneriais.  

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

(vedėjas Arvydas Dragūnas, +37067741053, el. p. arvydas.dragunas@enmin.lt, patarėjas Vaidas 

Vaitėnas +37067743831, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt, vyriausiasis specialistas Algirdas 

Petkevičius, tel. +37065268837, el. p. algirdas.petkevicius@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas; 

2. 2021-2030 m. Nacionalinės energetikos plėtros programos projektas, 16 lapų;  

3. 2021-2030 m. Nacionalinės energetikos plėtros programos pagrindimas, 24 lapai. 

 

 

 

Ministerijos kancleris                                                                                      Jaunius Pusvaškis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Petkevičius, tel. 8 5 203 4689, papild. 9, el. p. algirdas.petkevicius@enmin.lt 

V. Vaitėnas, tel. 8 5 203 4689, papild. 7, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt 

 

2021–2030 M. NACIONALINĖ ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMA (projektas), 2021–

2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAGRINDIMAS 

(projektas) ir Projektus 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-900/625-II-2-1 priedas 2021-05-24.zip). 

mailto:arvydas.dragunas@enmin
mailto:vaidas.vaitenas@enmin
mailto:algirdas.petkevicius@enmin.lt
mailto:algirdas.petkevicius@enmin.lt
mailto:.vaitenas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a3f3180bd5211eb91e294a1358e77e9?jfwid=xqazkbbbs
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IS-900/625-II-3 priedas 

 

TN: tn  

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, 

el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  2021-05 Nr. (4.6-82Mr)-  

 Į 2021-05-10  Nr. 3-893 

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 22, 29 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2 

STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU SKIRSNIU 

ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2021 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 3-893 pateiktus 

išvadoms gauti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 22, 29 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Šilumos ūkio įstatymo projektas) ir Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo projektą (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai). Informuojame, kad pagal kompetenciją 

teikiame pastabas ir pasiūlymus dėl Įstatymų projektų.  

1. Siūlome Įstatymų projektuose naudojamą terminą „mėginys“ (mėginių ėmimas) pakeisti 

terminu „ėminys“, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. 

rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ yra 

vartojamas terminas „ėminys“, standarte LST EN ISO 18135:2017, Kietasis biokuras. Ėminių 

ėmimas. Taip pat naudojamas terminas „ėminys“. 

2. Pažymime, kad tokiu atveju, kai teisės akto projekte yra keičiami, nustatomi nauji ir 

(arba) naikinami informaciniai įpareigojimai, kuriais yra sukeliamas administracinės naštos ūkio 

subjektams pokytis, jis turi būti įvertintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 

m. sausio         11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo 

metodikos patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Šilumos ūkio įstatymo projekto 22 straipsnio 6 

dalyje, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto 40 straipsnio 2 dalyje, 41 straipsnio 2, 

8, 10 ir 12 dalyse, 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 43 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose ir 43 straipsnio 

6 ir 8 dalyse nustatomi nauji informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams, prašom pinigine išraiška 

įvertinti šiais Įstatymų projektais sukeliamą administracinės naštos pokytį ūkio subjektams ir 

užpildytas Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitas pateikti Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai išvadoms gauti. 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė   Ieva Valeškaitė 

 
Vyginta Damzenienė, tel. 8 659 30 075, el. p. vyginta.damzeniene@eimin.lt  

Jolanta Baskutienė, tel. 8 659 30 736, el. p. jolanta.baskutiene@eimin.lt  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1c7ac0a2bd6711eb91e294a1358e77e9
http://eimin.lrv.lt/
mailto:vyginta.damzeniene@eimin.lt
mailto:jolanta.baskutiene@eimin.lt
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TN: tn  

 

 
 

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 

 2021-05-24     Nr. 4E-13390 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemę gavo derinti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 22, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. 21-24251 

(toliau – Projektas Nr. 21-24251) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo 

projektą Nr. 21-24246 (toliau – Projektas Nr. 21-24246). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, įvertinusi minėtus teisės aktų 

projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Projektui Nr. 21-24251: 

Pagal Projekto Nr. 21-24251 2 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje siūlomą reglamentavimą informacija apie energinį naudingumą ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos procentinę dalį centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo 

sistemose vieną kartą per metus (už praėjusius kalendorinius metus) turės būti viešai skelbiama 

šilumos ir (ar) vėsumos tiekėjų interneto svetainėje arba šilumos ir (ar) vėsumos vartotojams 

pageidaujant nurodoma vartotojo sąskaitoje už šilumą ir (ar) vėsumą ar mokėjimo už šilumą ir (ar) 

vėsumą pranešime. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, informacijos 

pateikimas vartotojams sąskaitose ar mokėjimo pranešimuose, turėtų būti kaip papildomas vartotojų 

informavimo būdas, todėl siūlome aukščiau minėtą nuostatą išdėstyti taip: 

„Informacija apie energinį naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos procentinę 

dalį centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus (už praėjusius 

kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos ir (ar) vėsumos tiekėjų interneto svetainėje, 

taip pat, šilumos ir (ar) vėsumos vartotojams pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojo 

sąskaitoje už šilumą ir (ar) vėsumą ar mokėjimo už šilumą ir (ar) vėsumą pranešime“. 

 

 

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/5999cb70bc7c11eb91e294a1358e77e9
mailto:tarnyba@vvtat.lt
mailto:info@enmin.lt
mailto:rita.kustan@vvtat.lt
mailto:barbara.jacevic@vvtat.lt


 

43 

 

 



 

44 

 



 

45 

 
 

TN: tn  

Projekto 

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 22 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

10. „Efektyvaus centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma 

ir (ar) vėsuma sistema, kurioje esamam šilumos ir (ar) vėsumos energijos poreikiui pagaminti 

naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų 

technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos ir (ar) vėsumos, 75 procentai bendruose šilumos 

ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų 

derinio.“ 

 

2 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi: 

„6. Informacija apie energinį naudingumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

procentinę dalį centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus 

(už praėjusius kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos ir (ar) vėsumos tiekėjų 

interneto svetainėje arba šilumos ir (ar) vėsumos vartotojams pageidaujant nurodoma 

vartotojo sąskaitoje už šilumą ir (ar) vėsumą ar mokėjimo už šilumą ir (ar) vėsumą 

pranešime.“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63e788a0b16a11eba6328c92adabc234?jfwid=-1c2ur4iwcy
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3 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas 

8. Papildyti 29 straipsnį 4 dalimi: 

„4. Šilumos ir (ar) vėsumos vartotojas turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) 

karšto vandens, ir (ar) vėsumos pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir 

(ar) karšto vandens, ir (ar) vėsumos įrenginius nuo centralizuotos šilumos ir (ar) vėsumos 

tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuota šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistema 

neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistemos reikalavimų, 

nustatytų šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra 

numatyta jų pasiekti iki 2025 m. gruodžio 31 d., bei šilumos vartotojas gali pagrįsti, kad 

numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu, ir (ar) vėsuma būdas 

užtikrins gerokai didesnį energinį naudingumą ir tai pagrindžia energinio naudingumo 

sertifikatu.“ 

9. Papildyti 29 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šio įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali naudotis pavieniai vartotojai, 

vartotojų arba šalių, veikiančių vartotojų vardu, sukurtos bendrosios įmonės. Daugiabučio 

namo vartotojai tokia atsijungimo nutraukiant arba pakeičiant sutartį galimybe gali 

pasinaudoti tik viso pastato lygmeniu, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų 

priėmimo tvarka ir šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 

priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375  

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU SKIRSNIU 

ĮSTATYMAS  

 

2021 m.                       d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

10. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi: 

„111. Biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis ir kietasis kuras.“ 

11. Papildyti 2 straipsnį 391 dalimi: 

„391. Miško biomasės pirmoji surinkimo vieta – patalpa ir (ar) teritorija, kuriose ūkinę 

veiklą vykdantis asmuo laiko, perdirba ir (ar) maišo žaliavas, gautas tiesiogiai iš pirminių 

miško biomasės gamintojų.“ 

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas aštuntuoju skirsniu 

Papildyti Įstatymą aštuntuoju skirsniu: 

 

„AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2bb29b65b16911eba6328c92adabc234?jfwid=-1c2ur4iwcy
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TVARAUS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO BIOMASĖS 

KURO GAMYBAI SKATINIMAS IR PLĖTRA  

 

40 straipsnis. Tvaraus atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo biomasės kuro 

gamybai skatinimas 

1. Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinama pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką schemą ir (ar) nacionalinę schemą, nustatytą šio straipsnio 2 dalyje. 

2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 18 

straipsnio 2 dalimi, energijos išteklių biržos operatorius užtikrina atskirų energijos išteklių 

biržoje prekiaujamų biokuro produktų atitiktį šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse 

nustatytiems biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, apskaičiuoja šių biokuro produktų ir lyginamojo iškastinio kuro 

panaudojimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį ir teikia šią informaciją 

ūkinę veiklą vykdantiems asmenims, prekiaujantiems energijos išteklių biržoje, ir Lietuvos 

energetikos agentūrai. 

 

41 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo sistema  

1. Biomasės kuras turi atitikti šio įstatymo 42 straipsnyje nustatytus tvarumo ir 

išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus, nepaisant to, 

kurioje pasaulio šalyje jis pagamintas ar užauginta (gauta) žaliava jam gaminti: 

1) apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu; 

2) vertinant energijos gamintojų atitiktį įpareigojimams naudoti atsinaujinančių 

išteklių energiją; 

3) teikiant finansinę paramą už biomasės kuro naudojimą; 

4) jeigu jis naudojamas įrenginiuose, nurodytuose šio straipsnio 2 dalyje, kurių 

statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos 

finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos 

išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros programos finansavimo 

šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija, arba šiais įrenginiais pagaminta 

elektros energija yra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) 

atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo 

priemonėmis.  

2. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys, eksploatuojantys biomasės kurą naudojančius 

elektros energijos, šilumos ir (ar) vėsumos gamybos įrenginius, kurių bendra vardinė šiluminė 

galia yra lygi 20 MW arba daugiau, kai naudojamas kietasis biomasės kuras, o kai 

naudojamas dujinis biomasės kuras, jų bendra vardinė šiluminė galia yra lygi 2 MW arba 

daugiau, privalo apskaityti naudojamą biomasės kurą pagal šio straipsnio 6 dalyje nustatytą 

masės balanso sistemą ir teikti informaciją apie sunaudotą biomasės kurą pagal šio straipsnio 

10 dalį. 

3. Privaloma atsižvelgti ir į kitus Europos Komisijos patvirtintus tvarumo kriterijus, 

jeigu jie yra nustatyti, bet neįtvirtinti šiame įstatyme.  

4. Vyriausybė gali nustatyti papildomus biomasės kuro tvarumo ar tvarumo 

pagrindimo kriterijus.  

5. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę reikalauti, kad ūkinę veiklą vykdantys 

asmenys pagrįstų tiekiamo ir (ar) gaminamo biomasės kuro ar jo gamybai naudotų žaliavų 

atitiktį šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. 

6. Siekiant užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, nurodytiems šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 
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5 dalyse, ūkinę veiklą vykdantys asmenys privalo naudoti masės balanso sistemą, kuri atitinka 

šio įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. 

7. Perdirbant žaliavų ir kuro partiją, informacija apie žaliavų ir kuro partijos 

tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo charakteristikas 

tikslinama ir produkcijai priskiriama šio įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka 

kaip ir gaminant biodegalus ar skystuosius bioproduktus. 

8. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys ir biomasės kuro tiekėjai savo interneto 

svetainėse ir (ar) energijos išteklių biržos operatorius savo informacinėje sistemoje skelbia 

aktualią informaciją apie ūkinę veiklą vykdančių asmenų naudojamo ir (ar) biomasės kuro 

tiekėjų tiekiamo biomasės kuro kilmės šalį ir pradines žaliavas. 

9. Vyriausybės įgaliota institucija kiekvienais metais teikia Europos Komisijai 

suvestinę informaciją apie tai, kaip energijos išteklių biržos operatorius ir ūkinę veiklą 

vykdantys asmenys užtikrina atitiktį šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse 

nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams. 

10. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys ir (ar) energijos išteklių biržos operatorius, 

atskirai nurodydamas kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio asmens energijos išteklių biržoje 

pirkto ir parduoto biomasės kuro kiekius ir jo atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, kiekvienais metais teikia informaciją 

Lietuvos energetikos agentūrai, o ji apibendrintą informaciją teikia Vyriausybės įgaliotai 

institucijai. 

11. Apskaičiuojant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą rodiklį, vertinant 

energijos gamintojų atitiktį įpareigojimams naudoti atsinaujinančių išteklių energiją ir 

teikiant finansinę paramą už biomasės kuro naudojimą, įskaitomas biomasės kuras, 

pagamintas naudojant atliekas ir liekanas, išskyrus žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės 

ir miškininkystės liekanas, atitinkantis tik 42 straipsnio 2 dalyje nustatytus išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus. Atliekos ir liekanos, 

perdirbamos į produktą, iš kurio gaminamas biomasės kuras, taip pat privalo atitikti tik 42 

straipsnio 2 dalyje nustatytus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimo 

kriterijus. 

12. Biomasės kuras, pagamintas iš atliekų ir liekanų, susidariusių ne miško žemėje, bet 

žemės ūkio paskirties žemėje, įvertinamas apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje 

nustatytą energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies 

bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, vertinant energijos gamintojų atitiktį 

įsipareigojimams naudoti atsinaujinančių išteklių energiją ir teikiant finansinę paramą už 

biomasės kuro naudojimą tik tais atvejais, kai ūkinę veiklą vykdantys asmenys, energijos 

išteklių biržos operatorius arba atitinkamos valstybės institucijos yra parengę stebėsenos arba 

valdymo planus, skirtus veiklos poveikio dirvožemio kokybei ir dirvožemio angliai vertinti. 

Informacija apie tai, kaip tas poveikis stebimas ir valdomas, pateikiama auditų, numatytų šio 

įstatymo 43 straipsnyje, ataskaitose. 

13. Apskaičiuojant šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalyje nustatytą energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių energijos dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, atliekant šio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą vertinimą ir teikiant šio 

straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą finansinę paramą, iš biomasės kuro pagaminta elektros 

energija turi būti pagaminta: 

1) įrenginiuose, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 MW; 

2) įrenginiuose, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra nuo 50 MW iki 100 MW, 

taikant didelio naudingumo kogeneracijos technologiją, arba įrenginiuose, kuriuose 

gaminama tik elektros energija laikantis su geriausiais prieinamais gamybos būdais siejamo 

energijos vartojimo efektyvumo lygio, kaip apibrėžta Europos Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1442; 
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3) įrenginiuose, kurių bendra vardinė šiluminė galia viršija 100 MW, taikant didelio 

naudingumo kogeneracijos technologiją, arba įrenginiuose, kuriuose gaminama tik elektros 

energija, pasiekiant bent 36 procentų grynąjį elektros energijos įrenginių efektyvumą; 

4) pagaminta taikant biomasės CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją. 

14. Šio straipsnio 13 dalies nuostatos taikomos: 

1)  įrenginiams, kuriuose gaminama elektros energijai gaminti kaip pagrindinis kuras 

nenaudojamas iškastinis kuras ir juose nėra ekonomiškai efektyvios galimybės taikyti didelio 

naudingumo kogeneracijos technologijos, vadovaujantis vertinimu, atliktu pagal Direktyvos 

2012/27/ES 14 straipsnį; 

2) taikomos įrenginiams, pradėtiems eksploatuoti arba pritaikytiems naudoti biomasės 

kurą po 2021 m. gruodžio 25 d. 

15. Šio straipsnio 13 dalies nuostatos netaikomos: 

1) teikiant šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą finansinę paramą ne vėliau kaip 

2021 m. gruodžio 25 d. patvirtintoms paramos schemoms; 

2)  jeigu elektros energija gaminama įrenginiuose, apie kuriuos privaloma pranešti 

Europos Komisijai, vadovaujantis tinkamai pagrįsta elektros energijos tiekimo saugumo 

rizika. 
 

 

42 straipsnis. Biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijai 

1. Biomasės kuras šio įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais turi atitikti šio 

straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijus, nepaisant to, kurioje šalyje užauginta (gauta) žaliava jam 

gaminti ir (ar) biomasės geografinės kilmės. 

2. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susidarančių dėl biomasės kuro 

naudojimo, kiekis, palyginti su išmetamųjų dujų, susidarančių dėl iškastinio kuro naudojimo, 

kiekiu, turi sumažėti mažiausiai 70 procentų, kai elektros energija, šilumos ir vėsumos 

energija pagaminta įrenginiuose, kurie naudoja biomasės kurą ir kurie pradėti eksploatuoti 

nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., ir mažiausiai 80 procentų – įrenginiuose, 

kurie pradėti eksploatuoti nuo 2026 m. sausio 1 d. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimas dėl biomasės kuro naudojimo šilumos, vėsumos ir elektros energijos 

gamybos įrenginiuose apskaičiuojamas aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijai netaikomi elektros energijai, šilumai ir vėsumai, gaminamoms iš 

buitinių kietųjų atliekų. 

5. Biomasės kuras neturi būti pagamintas iš žaliavų, nurodytų šio įstatymo 38 

straipsnio 4, 5 ir dalyse, ir privalo būti gaminamas laikantis šio įstatymo 38 straipsnio 8–12 

dalyse nustatytų kriterijų, taikomų gaminant biodegalus ar skystuosius bioproduktus. 
 

43 straipsnis. Biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinimas 

1. Biomasės kuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimo kriterijams užtikrinama pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką schemą ir (ar) nacionalinę schemą. 

2. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys arba energijos išteklių biržos operatorius, 

siekiantys gauti sertifikatą, patvirtinantį biomasės kuro ar žaliavų biomasės kuro gamybai 

atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams, nurodytiems šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse, turi teisę kreiptis į 

sertifikavimo įmonę, kuri atlieka sertifikavimą pagal Europos Komisijos sprendimu 

pripažintą savanorišką schemą. Energijos išteklių biržos operatorius arba ūkinę veiklą 

vykdantys asmenys sertifikavimo įmonei teikia informaciją ir duomenis apie atitiktį šio 
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įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta sertifikavimo įmonė atlieka ūkinę veiklą vykdančių 

asmenų arba energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktos informacijos nepriklausomą 

auditą ir išduoda sertifikatą arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį išduoti. Sertifikavimo 

įmonė kiekvienais metais atlieka ūkinę veiklą vykdančių asmenų arba energijos išteklių biržos 

operatoriaus, turinčių sertifikatą, patvirtinantį atitiktį šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 

dalyse nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, auditą. Vidaus auditą arba antrosios šalies auditą iki pirmosios 

miško biomasės surinkimo vietos leidžiama atlikti biomasės kuro gamybai iš miško biomasės, 

siekiant įvertinti atitiktį šio įstatymo 37 straipsnio 8 ir 10 dalyse nurodytiems kriterijams, 

taikomiems kaip ir gaminant biodegalus ar skystuosius bioproduktus. Audito metu 

patikrinama, ar ūkinę veiklą vykdančio asmens arba energijos išteklių biržos operatoriaus 

naudojamos sistemos yra tikslios, patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad 

medžiagos nebūtų tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis 

galėtų tapti atliekomis ar liekanomis. Audito metu įvertinamas mėginių ėmimo dažnumas, 

metodika ir duomenų patikimumas. 

4. Įgyvendinant nacionalinę schemą, šio įstatymo 41 straipsnį ir vadovaujantis šio 

įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytais kriterijais: 

1) energijos išteklių biržos operatorius parengia energijos išteklių biržoje prekiaujamo 

biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams tvarką ir teikia ją tvirtinti Energetikos ministerijai; 

2) pagal nustatytą tvarką ir šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus ir (ar) metodus, ir 

(ar) modelius, ir (ar) technines užduotis, energijos išteklių biržos operatorius rengia 

ataskaitas ir pagal parengtą ataskaitą bei operatoriaus pateiktą informaciją ir duomenis 

auditorius ar audito įmonė atlieka nepriklausomą auditą; 

3) audito metu patikrinama, ar energijos išteklių biržos operatoriaus naudojamos 

sistemos yra tikslios, patikimos ir apsaugotos nuo klastojimo, užtikrinant, kad medžiagos 

nebūtų tikslingai pakeistos ar išmestos, kad žaliavos ir kuro partija arba jos dalis galėtų tapti 

atliekomis ar liekanomis, taip pat audito metu įvertinamas mėginių ėmimo dažnumas, 

metodika ir duomenų patikimumas; 

4) biomasės kuro gamybai iš miško biomasės, iki miško biomasės pirmosios surinkimo 

vietos energijos išteklių biržos operatoriui leidžiama pačiam atlikti biomasės kuro gamintojo 

auditą arba vadovautis biomasės kuro gamintojo pateikta deklaracija ar atliktu auditu; 

5) šioje dalyje nustatytoms funkcijoms atlikti energijos išteklių biržos operatorius turi 

teisę pagal duomenų teikimo sutartis gauti informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir (ar) VĮ Žemės ūkio informacijos 

ir kaimo verslo centro duomenų bazių. 

5. Energijos išteklių biržos operatorius, užtikrindamas atskirų energijos išteklių 

biržoje prekiaujamų biokuro produktų atitiktį šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse 

nustatytiems biomasės kuro tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, turi teisę: 

1) įspėti ūkinę veiklą vykdantį asmenį; 

2) įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį per nustatytą terminą pašalinti nustatytus 

pažeidimus; 

3) įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį asmenį atlikti veiklos nepriklausomą auditą pagal 

šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą tvarką; 

4) apriboti ūkinę veiklą vykdančio asmens prekybą biržoje vienu ar keliais biržos 

biokuro produktais; 
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5) sustabdyti ūkinę veiklą vykdančio asmens teisę prekiauti biržoje tvariais biokuro 

produktais. 

6. Ūkinę veiklą vykdantys asmenys ir energijos išteklių biržos operatorius, atskirai 

nurodydamas kiekvieno ūkinę veiklą vykdančio asmens energijos išteklių biržoje pirkto ir 

parduoto biokuro kiekius ir jo atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio sumažėjimo kriterijams, kiekvienais metais teikia informaciją Lietuvos 

energetikos agentūrai, o ji šiuos duomenis teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai.  

7. Jeigu ūkinę veiklą vykdantis asmuo ir (ar) energijos išteklių biržos operatorius 

pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą 

savanorišką ar nacionalinę schemą ar pagal Europos Sąjungos su užsienio valstybėmis 

sudarytą dvišalį ar daugiašalį susitarimą, kuriame susitariama dėl tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijų, ir Europos Komisija priima 

sprendimą, kad tokiu susitarimu įrodoma iš atitinkamose šalyse išaugintų (gautų) žaliavų 

pagaminto biokuro atitiktis tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams, arba pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką 

schemą, kiek toks Europos Komisijos sprendimas yra taikomas, arba duomenis pagal šio 

straipsnio 4 dalį pateikia energijos išteklių biržos operatorius, Lietuvos energetikos agentūra 

nereikalauja, kad asmuo pateiktų papildomų įrodymų, kad šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 

dalyse nustatyti tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijai yra įvykdyti. 

8. Lietuvos energetikos agentūros prašymu sertifikavimo įmonės arba šio straipsnio 4 

dalies 2 punkte nurodytas audito įmonė ar auditorius, privalo pateikti nepriklausomo audito 

ataskaitą ir informaciją, kuria remiantis ūkinę veiklą vykdančiam asmeniui ir (ar) energijos 

išteklių biržos operatoriui išduotas sertifikatas ir (ar) atliktas auditas, patvirtinantis atitiktį 

šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nustatytiems tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams. Apibendrintą informaciją Lietuvos 

energetikos agentūra kiekvienais metais iki kovo 1 dienos teikia Vyriausybės įgaliotai 

institucijai. Jeigu Lietuvos energetikos agentūra nustato, kad nepriklausomo audito 

ataskaitoje pateikti duomenys ar informacija neatitinka šio įstatymo 42 straipsnio 2, 4 ir 5 

dalyse nustatytų kriterijų, ji pateikia šią informaciją Vyriausybės įgaliotai institucijai, o ji 

nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir savanorišką schemą administruojantį subjektą 

apie nustatytas neatitiktis. 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto 41 straipsnio 1–3 ir 5–14 dalis, 

šio įstatymo 43 straipsnis įsigalioja 2021 m. birželio 30 d. 

2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto 41 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

3. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto 41 straipsnio 1–3, 5 ir 7–14 dalys įsigalioja 2022 m. 

gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 

2022 m. balandžio 29 d. priima šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto 41 straipsnio 5, 9 ir 10 dalių 

įgyvendinamuosius teisės aktus ir patvirtina 43 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą tvarką. 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija iki 2022 m. gegužės 1 d. apie šiuo įstatymu 

įtvirtinamą biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimo kriterijams nacionalinę schemą praneša Europos Komisijai. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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IS-900/625-II-4 priedas 

 

VERT 2021-05-27 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 

pakeitimo projekto  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi besikeičiančią situaciją 

rinkoje ir Metodikos taikymo praktiką, siekdama sudaryti sąlygas laiku reaguoti į reikšmingus 

šilumos sektoriaus reguliavimo ar ūkio subjektų veiklos pasikeitimus bei siekdama užtikrinti, kad 

šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis, teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų 

nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2021 

m. birželio 3 d. (imtinai). 

Esminiai pakeitimai: 

• numatyti kriterijai, pagal kuriuos ūkio subjektai galėtų kreiptis dėl pateikto šilumos 

bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto grąžinimo ir naujo 

projekto pateikimo; 

• numatytos sąlygos, kurios turi būti tenkinamos, kad projektas galėtų būti grąžinamas; 

• reglamentuota šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto 

grąžinimo procedūra; 

• numatyta, kad Projekte siūlomos nuostatos dėl šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų 

šilumos kainų dedamųjų projekto grąžinimo būtų taikomos ir šiuo metu VERT  ar 

kitai reguliuojančiai institucijai pateiktiems projektams. 

⁎⁎⁎⁎ 

•Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. 

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

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. birželio 3 d. (imtinai). 

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

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-27/Viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos-pakeitimo-projekto.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/95867d40beb111eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1b32b4a1-6b5f-4d1d-ac26-8ee9da3ecb64
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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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  2021-05-24 Nr. R2-(ŠBK)-3610 

   

    

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO 

DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta viena iš 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijų – tvirtinti valstybės 

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 

straipsnio 35 dalimi Taryba įpareigota patvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo metu 

galiojanti Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Tarybos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“. 

Taryba, įvertinusi besikeičiančią situaciją rinkoje ir Metodikos taikymo praktiką, siekdama 

sudaryti sąlygas laiku reaguoti į reikšmingus šilumos sektoriaus reguliavimo ar ūkio subjektų 

veiklos pasikeitimus bei siekdama užtikrinti, kad šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis 

sąnaudomis, parengė ir teikia derinti nutarimo dėl Metodikos pakeitimo projektą (toliau – 

Projektas). Projekte numatyti kriterijai, pagal kuriuos ūkio subjektai galėtų kreiptis dėl pateikto 

šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto grąžinimo ir naujo 

projekto pateikimo: 

1) po projekto pateikimo reguliuojančiajai institucijai pasikeitė ūkio subjekto licencijuojamos 

veiklos teritorijoje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius; 

2) po projekto pateikimo buvo pakeistos Metodikos nuostatos, reglamentuojančios šilumos 

bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymą, išskyrus redakcinio pobūdžio 

pakeitimus ir pakeitimus susijusius su procedūriniais reikalavimais; 

3) po projekto pateikimo buvo pakeista Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos 

sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

(toliau – Komisija) 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos 

ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, ir vadovaujantis pakeistomis nuostatomis 

apskaičiuotos planuojamos kogeneracinių jėgainių pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, 

nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, reikšmingai keitėsi; 

4) po projekto pateikimo įvyko esminių pokyčių (išplėsta licencijuojamos veiklos teritorija; 

įvyko reorganizacija; pasikeitė ūkio subjekto veiklos organizavimas, dėl ko išaugo veiklos 

efektyvumas; naujai veiklą pradėjusio ūkio subjekto kainos projekte neturint faktinių duomenų 

įvertintos planuojamos sąnaudos po nepriklausomo auditoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitų 

patikros nepadengia faktinių būtinųjų sąnaudų arba yra didesnės nei faktinių būtinųjų sąnaudų 

apimtis; kt.), reikšmingai keičiančių ūkio subjekto pateiktame šilumos bazinės kainos projekte 

planuotą sąnaudų apimtį. 

Projekte numatytos sąlygos, kurios turi būti tenkinamos, kad projektas galėtų būti grąžinamas: 

1) pateikto projekto nagrinėjimo reguliuojančioje institucijoje baigtumas turi būti mažesnis 

nei 85 proc.; 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/01_210524_VERT_Lydrastis_SKNM_2021.zip
mailto:info@vert.lt
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2) privaloma turėti savivaldybės tarybos arba Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

numatytais atvejais ‒ ūkio subjekto pritarimą pateikto projekto atsiėmimui ir naujo projekto 

pateikimui; 

3) pateiktas kainos projektas dar nebuvo grąžintas. 

Projekte reglamentuota šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų 

projekto grąžinimo procedūra bei numatyta, kad Projekte siūlomos nuostatos dėl šilumos bazinių 

kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto grąžinimo taikomos ir šiuo metu Tarybai ar 

kitai reguliuojančiai institucijai pateiktiems projektams. 

Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu 

Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdama į Metodikos pakeitimo 

apimtį, Taryba prašo pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 5 darbo dienas nuo Projekto 

paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) paštu Verkių 

g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 

vedėja Eglė Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai; 

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 3 lapai. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt 

 

ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO 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-900/625-II-4-1 priedas 2021-05-31.zip). 

mailto:egle.goculenko@vert.lt
mailto:egle.goculenko@vert.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/01_210524_VERT_Lydrastis_SKNM_2021.zip
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IS-900/625-II-5 priedas 

 

VERT 2021-05-21 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl šilumos supirkimo teisės aktų 

pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą ir Vidutinės biokuro kainos 

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. 

birželio 11 d. (imtinai). 

 

Esminiai pakeitimai: 

• Siekdami reaguoti į rinkos dalyvių pastabas dėl lankstumo, siūloma skelbti ne 

mėnesinius aukcionus, bet savaitinius, kas leis lanksčiau reaguoti į besikeičiančią 

konkurencinę aplinką – šilumos poreikio ar gamybos pajėgumų pokyčius. 

• Reaguojant į biokuro biržos kainų pokyčius, tikslinamas aprašas, kas sudarys sąlygas 

tiksliau apskaičiuoti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kurios riboja 

superkamos šilumos kainas.  

  

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

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

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. birželio 11 d. (imtinai).  

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

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas ir Projektus 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-900/625-II-5-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Viesoji-konsultacija-d%C4%97l-silumos-supirkimo-teises-aktu-pakeitimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/edd05ca0ba1f11eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybel8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/edd05ca0ba1f11eb91e294a1358e77e9?jfwid=n4udybel8
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-21/Viesoji-konsultacija-d%C4%97l-silumos-supirkimo-teises-aktu-pakeitimo.aspx
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IS-900/625-II-6 priedas 

 

 

 

Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių pakeitimo 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-

900/625-II-6-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/210524_Baltpool_atsak_i-18_del-rezerv_kuro-saugojimo.zip
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IS-900/625-II-7 priedas 

TN: tn 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė 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 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-   Nr.  

    

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLIMATO 

KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2020 M. ATASKAITOS 

PATVIRTINIMO“ PROJEKTO  

 
Aplinkos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Klimato kaitos 

programos lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaitos  patvirtinimo“ projektą (toliau –  projektas).  

Atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. kovo 30 d. išvados Nr. NV-581 

pastabas, teikiame paaiškinimus ir projekto patikslinimus: 

1. Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaitos turėtų būtų tvirtinamos 

aplinkos ministru įsakymu. Pagal galiojantį reglamentavimą – vadovaujantis  Lietuvos Respublikos klimato 

kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi (toliau – Įstatymas) ir Vyriausybės 

2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (toliau – Nutarimas) 1.3 papunkčiu, šias sąmatas ir 

ataskaitas tvirtina Vyriausybė. Pritariame, kad galiojantis reglamentavimas neefektyvus ir nelogiškas, todėl 

parengėme Įstatymo nuostatų, susijusių su Klimato kaitos programos administravimu, keitimus, kurie leis 

efektyviau planuoti ir administruoti lėšas. Priėmus Įstatymo pakeitimus, būtų koreguojamas Nutarimas, 

kuriame už ataskaitų rengimą ir tvirtinimą būtų atsakingas aplinkos ministras. Siekiant kuo greičiau ir 

efektyviau patvirtinti projektą, atsižvelgiant į tai, kad pagal dabartinį reglamentavimą įgaliojimus turi 

Vyriausybė, siūlome, kad Vyriausybė šiais metais patvirtintų projektą nutarimu. 

2. Į technines ir teisinio pobūdžio pastabas atsižvelgta ir atitinkamai patikslintas projektas.  

Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Naujos sąvokos 

neįvedamos. 

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Projektas skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje 

(TAIS, Nr. 21-20631). Projektas suderintas su Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Susisiekimo, 

Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijomis be pastabų.   

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (vadovė Vilija Augutavičienė, tel. 

8 686 17484, el. p. vilija.augutaviciene@am.lt; patarėja Lina Čeičytė, tel. 8 682 23663, el. p. 

lina.ceicyte@am.lt). 

PRIDEDAMA. Projektas, 7 lapai.  

  

Aplinkos ministras    Simonas Gentvilas 

 

L. Čeičytė, 8-682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt    

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/03baa230bde711eb91e294a1358e77e9
http://www.am.lt/
mailto:vilija.augutaviciene@am
mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:lina.ceicyte@am
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TN: tn  
Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2020 M. ATASKAITOS 

PATVIRTINIMO 

 

Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Nacionalinio klimato kaitos komiteto 2021 

m. sausio 22 d. posėdžio protokolą Nr. D4-10 ir Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos 

komiteto 2021 m. vasario 24 d. posėdžio protokolą 107-P-07, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  n 

u t a r i a: 

Patvirtinti Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaitą (pridedama). 

 

Ministras Pirmininkas 

 

Aplinkos ministras              

 

PATVIRTINTA 

                                                                                                  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

                                                                                                    2021 m.                    d. nutarimu Nr.  

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 

2020 M. ATASKAITA 
 

12. 2020 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PAJAMOS  

(MLN. EURŲ) 

 

1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatoje nurodytos 

planuojamos gauti pajamos  

80 

2. 2020 m. gautos pajamos (iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono 

būdu)  

86,6 

 

II. 2020 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

(MLN. EURŲ) 

 

Nr. Lėšų naudojimo sritis Numatyta 

2020 m. 

sąmatoje 

Skirta 

lėšų 

det. 

Plane 

Įsiparei-

gota 

pagal 

paraiškas 

Įvykdyti 

mokėjimai 

Nepaskirs-

tytos lėšos 

(3)–(4) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 

1.1. energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimas: gyvenamųjų namų ir 

visuomeninės paskirties pastatų modernizavimas, kitos priemonės, kurios leidžia 

efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/03baa230bde711eb91e294a1358e77e9
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energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose 

srityse 

1.1.1. daugiabučių namų 

atnaujinimas 

(modernizavimas), 

sumažinant 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos suvartojimo 

sąnaudas ne mažiau kaip 40 

%, lyginant su 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo 

10 10 8,66 8,66 1,34 

1.1.2. fizinių asmenų vieno ar 

dviejų butų gyvenamųjų 

namų atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę kaip 

B namo energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos suvartojimo 

sąnaudas ne mažiau kaip 40 

%, lyginant su 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo 

6,3 6,3 5,8 0,36 0,5 

1.1.3. daugiabučių namų vidaus 

šildymo ir karšto vandens 

sistemų modernizavimas 

5,3 5,3 5,3 0,023 0 

1.1.4. privačių juridinių asmenų 

visuomeninės ir gamybinės 

paskirties pastatų 

atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę kaip 

B pastato energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos suvartojimo 

sąnaudas ne mažiau kaip 40 

%, lyginant su 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

12 12 1,05 0 10,95 
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įgyvendinimo 

1.1.5. savivaldybėms priklausančių 

viešųjų pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas) 

įgyvendinant Viešųjų 

pastatų energinio 

efektyvumo didinimo 

programą 

5 5 4,1 0,044 0,9 

1.1.6. privačių juridinių asmenų 

energijos vartojimo 

efektyvumo priemonių 

įgyvendinimas pagal 

energijos audito ataskaitas 

13 13 0,014 0 12,99 

1.1.7. fizinių asmenų vieno ar 

dviejų butų gyvenamųjų 

namų atnaujinimas 

(modernizavimas), 

pasiekiant ne mažesnę kaip 

B namo energinio 

naudingumo klasę ir 

sumažinant 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos suvartojimo 

sąnaudas ne mažiau kaip 40 

%, lyginant su 

skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudomis iki 

atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo (papildomas 

kvietimas) 

3,9 3,9 3,25 0,04 0,65 

1.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių 

technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas 

1.2.1. atsinaujinančių energijos 

išteklių  (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, 

biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės 

ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) 

paskirties pastatuose, kurie 

nuosavybės teise priklauso 

valstybei, savivaldybėms, 

tradicinėms religinėms 

bendruomenėms, religinėms 

bendrijoms ar centrams 

18 18 16 0 2 

1.2.2. atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, 

biokuro ar kitų) 

14 13,5 4,4 0 9,6 
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panaudojimas privačių 

juridinių asmenų 

visuomeninės, gamybinės 

paskirties pastatuose, kitos 

paskirties inžineriniuose 

statiniuose (sąvartynuose, 

nuotekų valyklų statiniuose), 

pakeičiant iškastinio kuro 

naudojimą 

1.2.3. saulės energijos 

technologijų, šilumos 

siurblių ir šilumos saugyklų 

panaudojimas šilumos 

energijai gaminti, karštam 

vandeniui ruošti ir (ar) 

elektros energijai gaminti 

atnaujintuose 

(modernizuotuose) 

daugiabučiuose namuose, 

neprijungtuose prie 

centralizuotos šildymo 

sistemos, siekiant nulinio 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimo lygio 

2 2 2 0 0 

1.2.4. atsinaujinančių energijos 

išteklių (t. y. šilumos 

siurblių: oras–vanduo, žemė 

–  vanduo, vanduo – 

vanduo; biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų vieno ar dviejų butų 

gyvenamuosiuose namuose, 

pakeičiant iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius 

3 3 2,25 1,37 0,75 

1.2.5. finansinių priemonių 

taikymas gaminantiems 

vartotojams didinant 

atsinaujinančių energijos 

išteklių socialinį 

prieinamumą 

5 5 2,3 1,03 2,7 

1.2.6. saulės energijos 

technologijų, šilumos 

siurblių ir šilumos saugyklų 

panaudojimo centralizuotais 

tinklais tiekiamos šilumos 

energijai gaminti skatinimas, 

pakeičiant iškastinio kuro 

naudojimą 

6 6 0,7 0 5,3 

1.2.7. investicinė parama 

biometano dujų gamybai ir 

(ar) biodujų valymo 

8 8 8 0 0 
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įrenginiams įrengti 

1.2.8. visuomeninio transporto ir 

kitų alternatyvių mažiau 

taršių judumo priemonių 

fiziniams asmenims 

skatinimas 

11 11 11 9,53 0 

1.2.9. elektromobilių įsigijimo 

fiziniams asmenims  

skatinimas 

5 5 1,75 1,37 3,25 

1.2.10. miesto ir priemiestinio 

viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas, 

skatinant naudoti elektra, 

biometanu, suslėgtomis 

gamtinėmis dujomis, 

suskystintomis gamtinėmis 

dujomis varomas transporto 

priemones 

20 20 20 0 0 

1.2.11. transporto priemonių, 

naudojančių elektrą, 

suslėgtas gamtines dujas, 

suskystintas gamtines dujas, 

biometaną, vandenilį, 

įsigijimas ir joms 

reikalingos infrastruktūros 

sukūrimas ir (ar) plėtra, 

užtikrinant bazinį sukurtos 

infrastruktūros vartotoją 

15 15 11 0 4 

1.2.12. taršių technologijų keitimo 

mažiau taršiomis skatinimas 

Europos Sąjungos 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemoje 

dalyvaujančiose įmonėse 

10 10 2,77 0 7,23 

1.2.13. atsinaujinančių energijos 

išteklių (t. y. šilumos 

siurblių: oras–oras, oras–

vanduo, žemė–vanduo, 

vanduo–vanduo; biokuro 

katilų) panaudojimas fizinių 

asmenų gyvenamuosiuose 

namuose, pakeičiant 

iškastinį kurą naudojančius 

šilumos įrenginius 

(papildomas kvietimas) 

2,9 2,9 2,7 0,75 0,2 

1.2.14. elektromobilių įsigijimo 

juridiniams asmenims 

skatinimas 

3,5 3,5 1,75 0 1,75 

1.3. pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą ir 

kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių 

ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti trečiosiose valstybėse 

1.3.1 vystomojo 1,6 1,6 1,53 0 0,07 



 

65 

bendradarbiavimo projektų 

(klimato kaitos srities) 

įgyvendinimas 

besivystančiose šalyse 

  

 IŠ VISO (1): 180,5 180,0 116,33 23,18 64,18 

2. Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 

2.1 Nacionalinės klimato kaitos 

valdymo politikos 

formavimo ir įgyvendinimo, 

tarp jų visuomenės 

informavimo ir švietimo, 

priemonės, klimato kaitos 

švelninimo ir prisitaikymo 

prie klimato kaitos pokyčių 

priemonių įgyvendinimas 

nacionaliniu lygmeniu, 

programos administravimo 

lėšos ir kitos priemonės 

4,1 4,1 2,27 2,27 1,83 

2.2. reguliuojamas drenažas 

(išmaniosios melioracijos 

įrengimas vietoje dabar 

esančios melioravimo 

sistemos) 

4 4 0 0 4 

 IŠ VISO (1+2): 188,6 188,1 118,6 25,45 70,01 

 

III. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 2020 M. LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS  

PAGAL 2017–2019 M. SKIRTĄ FINANSAVIMĄ (MLN. EURŲ) 

 

Nr. Klimato kaitos programos 2017–2019 m. pradėtos įgyvendinti 

priemonės  

Išmokėta pagal 

gautus mokėjimo 

prašymus  

1. Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 

(tęstinis kvietimas nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2021 vasario 1 d.) 

2,51 

2. Esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, 

absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, 

esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovą ir 

atsinaujinančių energijos išteklių dalį (2019 m. kvietimas) 

0,07 

.3. Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės 

energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir 

gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose (2018-2019 m. kvietimai) 

2,5 

4. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės 

energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar 

dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą 

naudojančią energijos gamybą (2019 m. kvietimas) 

0,13 
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5. Fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų 

namų, atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio 

naudingumo B klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne 

mažiau kaip 40 %  lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

(2019 m. kvietimas) 

1,7 

6. Išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal JTBKKK 

vykdyti (vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas 

besivystančiose šalyse) 

0,8 

7. 2011–2017 m. juridinių asmenų projektų įgyvendinimo stebėsenos 

išlaidos  

0,03 

 IŠ VISO: 7,74 

 

IV. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 2020 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ 

(MLN. EURŲ) 

 

Programos lėšos 2020 m. pradžioje 136,5  

Nerezervuotos lėšos projektams metų 

pradžioje 90,7  

Rezervuotos lėšos 2017–2019 m.  projektams 

finansuoti  metų pradžioje 45,8  

Faktinės pajamos +86,6 +80 

Planuotos gauti 

pajamos 

Faktinė programos 2020 m. sąmata  223,1 216,5 

Patvirtinta 

programos 2020 m. 

sąmata 

Faktiniai 2020 m. mokėjimai 

-

33,2   

Mokėjimai pagal 2020 m. priemones 25,45   

Mokėjimai pagal ankstesnių metų projektų 

įsipareigojimus  7,74   

Programos lėšos 2020 m. pabaigoje  189,9   

Nerezervuotos 2020 m. sąmatos priemonių 

lėšos 70   

Nerezervuotos 2017–2019 m. projektų lėšos  11,7   

Rezervuotos lėšos 2020 m. projektams 

finansuoti 93,2   

Rezervuotos lėšos 2017–2019 m. projektams 

finansuoti 15,05   
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IS-900/625-II-8 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA 

 
 Pagal pridedamą sąrašą 

  

  

         Nr.  

  

 DĖL FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

Finansų ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo 

„Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 

lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas), kuriuo tvirtinamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos 

fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies 

finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašas (toliau – aprašas). 

Projekto tikslas –pasirengti ir pradėti tinkamai įgyvendinti projektus, kurie bus finansuojami 2021–

2027 m. Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, t. y. 

nustatyti planuojamų finansuoti valstybės projektų atrankos, sprendimų dėl jų finansavimo priėmimo ir 

projektų įgyvendinimo tvarką tais atvejais, kai projektai atrenkami iš anksto, kol nėra parengti, patvirtinti ir 

įsigalioję 2021–2027 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų panaudojimą reglamentuojantys ES ir 

nacionaliniai teisės aktai. 

Pagrindinės Įsakymo projekto nuostatos: 

1. Apraše nustatoma tik valstybės projektų atrankos ir sprendimų priėmimo tvarka, atsižvelgiant į tai, 

kad valstybės projektai galimai turi mažesnę riziką dėl projektų netinkamumo finansuoti. Sprendimus dėl 

valstybės projektų finansavimo ministerijos priima savo rizika. 

2. Atitinkamuose prieduose nustatoma formos ir/ar reikalavimai, susiję su projekto finansavimo 

sąlygomis, projekto išlaidų tinkamumu, viešųjų pirkimų reguliavimu, pažeidimų nustatymo taisyklės, 

informavimo nuostatos. 

Maloniai prašome institucijų pastabas ir pasiūlymus pateikti iki š. m. birželio 1 d. 

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS).  

Įsakymo projektą parengė Finansų ministerijos Investicijų departamento (direktorė Rūta Dapkutė-

Stankevičienė, tel. 219 4436, el. p. ruta.dapkute@finmin.lt) Kokybės užtikrinimo skyriaus (vedėja Eliza 

Miškinytė-Šlempo, tel. 219 9384, el. p. eliza.miskinyte@finmin.lt) vyriausioji specialistė Aurelija Bertašienė 

(tel. 239 0266, el. p. aurelija.bertasiene@finmin.lt). 

PRIDEDAMA:  

1.   Įsakymo projektas, 33 lapai. 

2.   Antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

3.   Pastabų ir pasiūlymų lentelė, 1 lapas. 

  

Aurelija Bertašienė, tel. (8 5) 2390 266, el. p. aurelija.bertasiene@finmin.lt 

 

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios 

tvarkos aprašo 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-900/625-II-8-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fb196040bd3611eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=7186fdb3-818e-4591-95f0-e20fa385e0c0
mailto:ruta.dapkute@finmin
mailto:eliza.miskinyte@finmin
mailto:aurelija.bertasiene@finmin.lt
mailto:aurelija.bertasiene@finmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fb196040bd3611eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=7186fdb3-818e-4591-95f0-e20fa385e0c0
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IS-900/625-II-9 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-05-24                Nr.(1.20-5 E)3-971 

    

 

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Vyriausybei Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – EEĮ projektas), 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 202, 22 

ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – AIEĮ projektas), Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu 

galios įstatymo projekto (toliau – EIRĮ projektas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. 

IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo (toliau – EĮ 

projektas) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto (toliau – GTK projektas) (toliau visi kartu – Įstatymų projektai) paketą. 

 

I. Sprendžiama 

problema 

2019 m. birželio 5 d. priimta 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 

taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (toliau – Direktyva), 

kurioje nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti 

teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos nuostatų ne vėliau kaip 

2020 m. gruodžio 31 d. 

2019 m. birželio 5 d. priimtas 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, kurio 

nuostatos tiesiogiai taikomos nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Įstatymų projektais siekiama visa apimtimi perkelti į Lietuvos 

Respublikos nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas, kad jos būtų tinkamai 

įgyvendintos, ir užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės atitiktį 

Reglamento 2019/943 nuostatoms ir jau taikomų Europos Komisijos 

reglamentų – vadinamųjų Europos Sąjungos (toliau – ES) elektros tinklo 

kodeksų1 (toliau – Tinklo kodeksai) nuostatoms, taip pat šių nuostatų tinkamą 

taikymą ir įgyvendinimą. 

 
1  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos 

valdymo gairės, 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi 

generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1388, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1447, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų 

elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos 

reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 2017 m. 

lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės ir 2017 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cc36cde0bc6311eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1c2ur4jkc9
mailto:info@enmin.lt
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dauguma Reglamento 2019/943 ir Tinklo 

kodeksų nuostatų ES valstybėse narėse yra tiesiogiai taikomos ir jų papildomas 

perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę nėra būtinas. Šie ES 

reglamentai Lietuvos Respublikoje turi įstatymo galią ir elektros energetikos 

sektoriaus veiklos valdymo srities institucijos ir elektros energijos rinkos 

dalyviai jų nuostatomis savo veikloje privalo vadovautis tiesiogiai. Nepaisant 

to, dalis Reglamento 2019/943 ir Tinklo kodeksų reikalauja tam tikro 

nacionalinio turinio, kad būtų užtikrintas tinkamas jų taikymas ir 

įgyvendinimas, ar bent atitinkamų nuorodų, kad būtų užtikrintas teisinio 

reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas. 

Direktyvos nuostatomis siekiama visoje ES įtvirtinti modernų elektros 

energijos rinkos modelį, kuris pritaikytas rinkos naujovėms, lankstesnis, labiau 

pagrįstas rinkos veikimu, sudarantis sąlygas veikti vartotojams ar jų grupėms 

kaip rinkos dalyviams, taip pat sudarantis sąlygas integruoti didesnę dalį 

atsinaujinančių išteklių. Nacionalinėje teisėje esančių nuostatų nepakanta, kad 

būtų pasiekti pirmiau įvardyti tikslai ES ir Lietuvoje. 

II. Siūlomos 

priemonės 

Kad būtų sudarytos teisinės prielaidos įgyvendinti įvardytus Direktyvos 

nuostatomis siekiamus tikslus, Įstatymų projektais siūloma: 

- sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pritaikius paskirstytosios 

energijos gamybos technologijas ir įsisavinant naujas technologijas ir vartojimo 

modelius, įskaitant išmaniuosius skirstomuosius tinklus ir vartojimo valdymą, 

vystyti bendruomeninę energetiką, kaip veiksmingą ir ekonomiškai efektyvią 

priemonę, kuria gali būti patenkinami vartotojų elektros energijos poreikiai ir 

pateisinami lūkesčiai dėl energijos šaltinių, paslaugų ir vietos lygmens 

dalyvavimo, taip pat sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pavieniams 

vartotojams ar vartotojų grupėms (piliečių energetikos bendruomenėms, 

atsinaujinančių išteklių bendrijoms) savarankiškai ar per nepriklausomus 

paklausos telkėjus įsitraukti į elektros energijos rinką ir joje veikti; 

- nustatyti sąlygas diegti elektros energijos išmaniąsias energijos 

apskaitos sistemas, įtvirtinti nuostatas dėl jų funkcijų ir sąveikumo reikalavimų, 

įtvirtinti vartotojų teisę naudotis išmaniuoju elektros energijos apskaitos 

prietaisu, taip pat įtvirtinti nuostatas dėl duomenų tvarkymo pareigų; 

- įtvirtinti nuostatas dėl elektros energijos paklausos telkimo veiklos 

sąlygų ir vartotojų teisių dalyvaujant paklausos telkime; 

- įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilių įkrovimo prieigų integravimo į 

elektros energijos tinklą, taip pat nustatyti draudimą skirstomųjų tinklų 

operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti šias 

įkrovimo prieigas; 

- įtvirtinti nuostatas, sudarančias prielaidas ir paskatas skirstymo 

tinkluose naudoti lankstumo priemones; 

- įtvirtinti bendrą nuostatą, draudžiančią tinklų operatoriams turėti 

nuosavybės teisę į energijos kaupimo įrenginius, taip pat išimtines nuostatas dėl 

sąlygų, numatančių operatorių teisę į energijos kaupimo įrenginius; įtvirtinti 

nuostatas dėl kaupimo įrenginių prijungimo; 

- įtvirtinti nuostatas dėl perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų 

tinklų operatoriaus konfidencialumo pareigų naudojant duomenis, taip pat 

pareigų atskleidžiant informaciją apie savo veiklą; 

- įtvirtinti nuostatas, susijusias su tiesioginėmis linijomis, 

skatinančias jų plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros kontekste; 

- nustatyti aiškų energijos kaupimo įrenginių ir vartotojo elektros 

 
m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos 

avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai. 
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įrenginių, kuriems elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos 

sutarties sudarymo momentu leidimas statyti naują statinį nėra privalomas, 

prijungimo prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų teisinį reguliavimą 

dėl prijungimo sąnaudų paskirstymo tarp šių asmenų ir skirstomųjų tinklų 

operatoriaus; 

- įtvirtinti naujas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 

Taryba) funkcijas, susijusias su iš Direktyvos perkeliamų naujų teisinio 

reguliavimo sričių, įgyvendinimu, reguliavimu, priežiūra ar kontrole. 

Taip pat Įstatymų projektais siūloma nacionaliniuose teisės aktuose 

pakeisti, panaikinti ar įtvirtinti reikiamas nuostatas, kad būtų užtikrinta atitiktis 

Reglamento 2019/943 ir Tinklo kodeksų nuostatoms. Be to, siekiama, kad 

pagrindiniame nacionaliniame teisės akte – Elektros energetikos įstatyme – būtų 

aiškiai išdėstyti visi pagrindiniai energetikos sektoriaus, elektros energijos 

rinkos veikimo principai. 

III. Priemonių 

kaštai 

ES dokumentų nuostatoms ir atitinkamai Įstatymų projektų nuostatoms 

įgyvendinti bei numatytoms naujoms Tarybos funkcijoms (Įstatymų projektais 

siūloma nustatyti daugiau kaip 30 naujų funkcijų) vykdyti, Tarybos atliktu 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimu ir skaičiavimais, Tarybai 

reikėtų papildomai steigti bent 6 papildomus etatus (kartu įsigyti naujiems 

darbuotojams reikiamos kompiuterinės technikos, sukurti darbo vietą, vystyti ir 

palaikyti informacines sistemas, taikyti duomenų apsaugos užtikrinimo 

priemones ir kt.), todėl būtų reikalinga 397 165,63 euro. Šiuo tikslu siūloma 

keisti Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punktą ir didinti Tarybos 

pajamas – Tarybai priskiriamą elektros energijos perdavimo ir skirstymo 

pajamų dalį vietoj šiuo metu nustatyto 0,5 procento siūloma nustatyti 0,59 

procento. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Įsigaliojus priimtiems Įstatymų projektams ir užtikrinus jų tinkamą 

įgyvendinimą, vadovaujantis įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų 

reikalavimais, bus pasiektos šios naudos: 

- užtikrinta Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitiktis 

ES Švarios energijos paketo (angl. Clean Energy Package) teisės aktų ir Tinklo 

kodeksų reikalavimams, privalomai taikomiems visose ES valstybėse narėse; 

- nuoseklus Direktyvos perkėlimas į Lietuvos Respublikos 

nacionalinę teisę ir sistemingas Reglamento 2019/943 bei Tinklo kodeksų 

įgyvendinimas užtikrins elektros energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo 

aiškumą, nuoseklumą ir jo taikymo efektyvumą sektoriaus valdymo srityje 

veikiančių valstybės institucijų, tinklų operatorių ir rinkos dalyvių veikloje bei 

jų tarpusavio santykiuose; 

- suderintas ir integralus ES elektros energijos vidaus rinkos 

taisyklių nustatymas, taikymas ir įgyvendinimas sudarys vienodas ir ES lygiu 

bendrai žinomas veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygas, užtikrins 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus teisinės aplinkos 

suprantamumą ir investicinį patikimumą; tai yra itin svarbu siekiant pritraukti 

investicijų į besivystančias ir naujas sektoriaus veiklas, pažangiųjų technologijų 

diegimą ir ypač į naujas atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo sritis; 

- nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms 

veikloms elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties balansavimo 

paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros energijos telkimui ir vartotojų 

paklausos pokyčio valdymui, kurios lems didesnį Lietuvos Respublikos elektros 

energijos rinkos konkurencingumą ir likvidumą ir neabejotinai darys teigiamą 

įtaką vartotojų gaunamų paslaugų kokybei ir jų kainoms, lemiamoms skaidrių ir 

aiškių rinkos procesų; 
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- besivystančios ir naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje 

lems naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą, didinančią Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, 

skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą, tai taps vienu iš esminių 

skatinančių veiksnių valstybės energetikos sektoriaus vystymuisi tvarių ir 

aplinkai nekenksmingų sistemų pagrindu ir galimai nuosekliam perėjimui į 

nulinės emisijos ekonomiką, tuo įgyvendinant Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos tikslus; 

- didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne 

tik pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos 

gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje, sudarys sąlygas visiems – 

nebuitiniams ir buitiniams – vartotojams įsitraukti į rinkos procesus, efektyviai 

ir sąmoningai valdyti savo energijos vartojimą, siekti maksimalaus efektyvumo 

ir turėti ekonominės naudos, tiek sutaupant energijos vartojimo kaštų, tiek ir 

gaunant pajamų iš rinkoje realizuotos elektros energijos ir (ar) suteiktų 

paslaugų; 

- nuoseklus teisinis pagrindas perdavimo sistemos operatoriaus 

dalyvavimui tarpsisteminėse platformose ir regioniniuose elektros energijos 

rinkos integravimo procesuose sudarys sąlygas geriau pasirengti Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos 

elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu ir, įvykus tokiam sujungimui 2025 

metais, užtikrinti visapusį sistemos integralumą ES sistemose, taip užbaigiant 

valstybės energetinės nepriklausomybės kūrimo procesą; 

- aiškus ir skaidrus energijos kaupimo įrenginių, elektromobilių 

įkrovimo prieigų ir vartotojo kitų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų 

tinklų operatorių elektros tinklų teisinis reguliavimas; 

- užtikrintas pažangiausių ir efektyviausių ES teisinio reguliavimo 

principų, priemonių ir metodų praktinis realizavimas Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sektoriuje, užtikrinant ne tik elektros energetikos sistemų 

suderintą darbą, bet ir teisinės sistemos visapusę integraciją ES teisinėje ir 

vertybinėje erdvėje. 

Detaliau Įstatymų projektais siūlomos nuostatos aptariamos Įstatymų projektų 

aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektais perkeliamos ir įgyvendinamos Direktyvos nuostatos, taip pat 

užtikrinama nacionalinių teisės aktų Reglamento (ES) 2019/943 nuostatoms. 

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatoms. 

Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai 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. 

 Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio metodikos patvirtinimo“, 4 punktu atliktas Projekto numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimas. 

 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalis Įstatymų projektų (TAIS Nr. 20-11738(3)) 

nuostatų buvo atskirtos ir Vyriausybei pateiktos atskirai Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 34, 43, 44, 45, 46, 461, 47, 49, 51, 52 ir 60 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 462 ir 521 straipsniais įstatymo projekte (TAIS Nr. 21-24399).  

 Dėl Įstatymų projektų (TAIS Nr. 20-11738(3)) pastabas ir pasiūlymus pateikė 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos 
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Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“, AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Litgrid AB, UAB „Dainavos elektra“, Advokatų kontoros Glimstedt Bernotas ir 

partneriai, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos saulės energetikos 

asociacija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastabų neturėjo. Kitos 

institucijos pastabų nepateikė. Su pastabas pateikusiomis institucijomis ir organizacijomis pastabos 

buvo derinamos darbo tvarka: elektroniniu paštu, organizuotuose nuotoliniuose susitikimuose. 

Pateiktos pastabos įvertintos Įstatymų projektų derinimo pažymose. 

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474, papild. 1, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt, 

vyresnioji patarėja Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 2, el. p. 

elena.maciulaityte@enmin.lt, patarėja Aušra Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 3, el. p. 

ausra.grebliunaite@enmin.lt, patarėjas Kęstutis Šukvietis, tel. (8 5) 203 4473, papild. 3, el. p. 

kestutis.sukvietis@enmin.lt). Siekiant tinkamai parengti Įstatymų projektus, skelbiant mažos vertės 

pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, konkursą buvo įsigytos Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo atitikties Europos Sąjungos elektros energijos 

vidaus rinkos bendrosioms taisyklėms vertinimo ir rekomendacijų dėl nacionalinio teisinio 

reguliavimo tobulinimo teikimo paslaugos, kurias teikia konkursą laimėjusi ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusi Advokatų profesinė bendrija WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir 

partneriai (atstovas advokatas Vaidotas Puklevičius), pasitelkdama ekspertą Andrių Šimkų. 

Rengiant Įstatymų projektus taip pat konsultuotasi su Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo 

tarpinstitucinės darbo grupės ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ekspertais. 

Įstatymų projektai ir jų lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

PRIDEDAMA:  

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo  

Nr. IX-884  2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

projektas, 57 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

projekto lyginamasis variantas, 71 lapas. 

4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 

20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 5 lapai. 

5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 

20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 6 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, 9 lapai. 

7. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas, 11 lapų. 

8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 6 lapai. 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin
mailto:kestutis.sukvietis@enmin
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9. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 8 lapai. 

10. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas, 1 lapas. 

11. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

12. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 202, 22 

ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 

30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884  2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo 

pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, 27 lapai. 

13. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 

14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 20-11740) derinimo pažyma, 9 

lapai. 

14. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30, 

31 ir 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo derinimo pažyma, 4 lapai. 

15. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

Nr. 20-11739 derinimo pažyma, 48 lapai. 

16. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto derinimo pažyma, 3 lapai. 

17. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai. 

18. Reglamento (ES) 2019/943 ir nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties 

lentelė, 123 lapai. 

19. Reglamento (ES) 2019/942 ir nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties 

lentelė, 3 lapai. 

20. Direktyvos (ES) 2019/944 ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 

2, 5, 6, 8, 14, 16, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo projekto atitikties lentelė, 362  lapai. 

21. Direktyvos (ES) 2018/2001 ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas atitikties lentelė, 1 lapas. 

22. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 6 lapai. 

23. Suinteresuotųjų asmenų pastabos, 266 lapai. 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

 

 

 

 

 

 

Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 2, el. p. elena.maciulaityte@enmin.lt 

Aušra Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 3, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt 

Kęstutis Šukvietis, tel. (8 5) 203 4473, papild. 3, el. p. kestutis.sukvietis@enmin.lt) 

 

mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin.lt
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Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 14, 20, 202, 22 ir 52 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. 

XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių 

pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektai ir Projektus 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-900/625-II-9-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cc36cde0bc6311eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1c2ur4jkc9
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IS-900/625-II-10 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  

 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

Energetikos ministerijai 

Konkurencijos tarybai  

Lietuvos pramoninkų konfederacijai  

Lietuvos biomasės energetikos asociacijai  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Lietuvos verslo konfederacijai 

 

 2021-05-24 Nr. (52)-D8(E)- 21-25433 

    

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT 

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO 

SCHEMOS PATVIRTINIMO“ DERINIMO 

 

Parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projektą 

„Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius 

energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“.  

Prašytume Konkurencijos tarybos įvertinti įsakymo projekto atitikimą 651/2014 Bendrosios 

išimties reglamento 14 straipsnio nuostatoms.  

Su visuomene konsultuojamasi įsakymo projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo 

teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir 

pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais. 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo įsakymo projekto 

paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, 

kad įsakymo projektui pritarta. 

Įsakymo projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nauji terminai nenustatomi. 

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės (vyresn. patarėjas 

Tomas Aukštinaitis, tel. 8 610 79985, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt) vyriausioji specialistė 

Emilija Šaulytė, tel. 8 696 18175, el. p. emilija.saulyte@am.lt). 

PRIDEDAMA. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos priemonės 

„Įmonių nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės 

pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ projektas, 3 lapai. 

 

Aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9
http://am.lrv.lt/
mailto:tomas.aukstinaitis@am
mailto:emilija.saulyte@am.lt
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TN: tn  

 

Projektas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT 

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO 

SCHEMOS PATVIRTINIMO 

 

2021 m.                    Nr. D1- 

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 „Įmonių nedalyvaujančių Europos 

Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, 

panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schemą (pridedama). 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro  

2021 m. gegužės       

įsakymu Nr. D1- 
 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ NEDALYVAUJANČIŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS, PANAUDOJANT 

ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ 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. 2017/10842; 

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

 
2 OL 2017 L 156, p. 1. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:31084R2017&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3972R2020&locale=lt
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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 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 
4 mln. Eur (keturi milijonai 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 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).  
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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0651&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3972R2020&locale=lt
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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. preliminarūs ŠESD sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD 

įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan., 

skaičiuojama pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis 

skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

dalyvaujančiose įmonėse“; 

7.2. apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais; 

7.3. sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo 

organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo 

projekto įgyvendinimui (nurodoma, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal 

2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę); 

7.4. 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.  Subsidijų gavėjai 

(pareiškėjai) 
Juridinis asmuo. 

10.  Remiamas 

sektorius 

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

nedalyvaujančios įmonės. 

11.  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), pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau 

taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų (keturi 

milijonai eurų).   

12.  Projektų priežiūra 

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

APVA vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir susijusiais teisės aktais. 

13.  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. 

14.  Tinkamos 

finansuoti išlaidų 

kategorijos 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 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; atliekinės šilumos 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.);  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
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technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir 

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

išlaidos. 

15.  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 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 praktika3, nauja 

valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta 

valstybės pagalba. 

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

įrangai ir įrenginiams taikomas normas ir standartus. 

17. Informacijos ir 

dokumentų 

saugojimas 

Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau 

kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos.  

 

 

INFO_KKP priemonė_Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas įmonėse kurios 

nedalyvauja ES ATLPS   

 

Aplinkos ministerija pateikė derinimui Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių 

nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ 

valstybės pagalbos teikimo schemos projektą.  

Numatomos finansavimo sąlygos yra tokios pačios kaip ir praeitą savaitę patvirtintoje 

valstybės pagalbos schemoje įmonėms, kurios dalyvauja ATL prekybos sistemoje, tik priemonės 

suma yra mažesnė – 4 mln.eur.  

Remiama veikla: investicijos į įrenginius, technologijas, kuras įdiegus mažėja neigiamas 

ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos 

į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos 

metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas), perteklinės šilumos panaudojimas 

(rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kt.), investicijos į medžiagas, montavimo 

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

Tinkamos finansuoti išlaidos: ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES 

informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus. Yra numatyti 

apribojimai didelėms įmonėms (ŠT įmonės pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 

str. 11 p. yra priskiriamos prie „Didelių įmonių“), tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, 

susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus.  

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

GmbH v Vokietija.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3972R2020&locale=lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=305dc73f-168d-4ec5-8182-c00ea4edf1be
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=305dc73f-168d-4ec5-8182-c00ea4edf1be
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f9b9b40bc4c11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=305dc73f-168d-4ec5-8182-c00ea4edf1be
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ea1c310b6d511eb8371ea260d59d64b
https://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e-01868bf61adb
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Paramos intensyvumas:  25 % tinkamų finansuoti išlaidų. Tačiau netaikomas subsidijos 

dydį ribojantis CO2 efektyvumo kriterijus, todėl galima įgyvendinti priemones, kuriomis nors 

kažkiek pasiekiami ŠESD sumažinimai! Kviečiame įmones apsvarstyti galimus projektus 

(pavyzdžiui, modernizuoti šilumos gamybos šaltinius tose CŠT sistemose, kurios šiuo metu 

neatitinka „efektyvios CŠT sistemos“ apibrėžties ir vartotojai nuo 2026 m. turės galimybę atsijungti 

ir įsidiegti alternatyvius AEI įrenginius savo pastatuose (numatomi patvirtinti ŠŪĮ 2, 22 ir 29 

straipsnių pakeitimai) ir kt.)) 

Jeigu turite pastabų pateiktai derinimui valstybės pagalbos schemai, atsiųskite iki birželio 4 

d. el.p. ramune@lsta.lt  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63e788a0b16a11eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=cf276586-50f6-4e1b-947d-68bc6a84ad4a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63e788a0b16a11eba6328c92adabc234?positionInSearchResults=56&searchModelUUID=cf276586-50f6-4e1b-947d-68bc6a84ad4a
mailto:ramune@lsta.lt
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IS-900/625-II-11 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 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 

 2021-05-27 Nr.  

 Į 2021-05-13 Nr. 3-922 

 

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

32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijos 2021 m. gegužės 13 d. raštą Nr. 3-922 „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 17, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimo išvadoms 

gauti“, kuriuo buvo pateiktas derinimui Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 

17, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas). 

Taryba, pagal savo kompetenciją išnagrinėjusi Įstatymo projektą, teikia šiuos pastebėjimus 

ir pasiūlymus: 

7. Dėl Įstatymo projekto 1 straipsnio, kuriuo siūloma pakeisti 2 straipsnio 

16 dalį. 

Siūlomu pakeitimu numatoma, kad Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodiką, 

kuri šiuo metu yra patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. 

įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“, 

tvirtintų Taryba. 

Pažymėtina, kad Tarybos veikla reguliuojant licencijuojamą veiklą šilumos ūkyje yra ribota 

– šios ribos apibrėžiamos įstatymais. Bendrą energetikos veiklą, energetikos plėtojimo ir valdymo 

pagrindus, efektyvų energijos išteklių vartojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos 

įstatymas, o valstybės reguliuojamų kainų nomenklatūra ir reguliavimo principai nustatomi 

energetikos sektorių įstatymuose. Šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų 

santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymas. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 

straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, jog viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį 

administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti įstatyme išdėstytus teisinius 

pagrindus. Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje nustatyta viena iš Tarybos funkcijų yra 

tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustatyti valstybės reguliuojamas 

kainas ir kainų viršutines ribas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šilumos kainose, nustatytose, vadovaujantis Šilumos kainų 

nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos 

kainų nustatymo metodikos“, yra įvertintos rezervinės galios užtikrinimo sąnaudos, kurias patiria 

šilumos tiekėjas, teikdamas šią paslaugą. Pažymėtina, kad Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 

16 punkte numatytos metodikos objektas nėra susijęs su valstybės reguliuojamų kainų nustatymu, o 

tik su kompensavimo už papildomas (šilumos kainoje neįskaičiuotas ir kiekvienu atveju 

individualias baigtinio sąrašo neturinčias) sąnaudas principų nustatymu. 

Taryba pažymi, kad kompensacijos už rezervinę galią apskaičiavimas bei šilumos vartotojų 

ir tiekėjų tarpusavio santykiai, tiesiogiai susiję su papildomų sąnaudų kompensacija už rezervuotą 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/20e23092beb311eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=e52632d7-b334-408a-9563-26e9484ad7df
mailto:info@vert.lt
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galią, nepriskirtina reguliuojamai paslaugai. Atsižvelgusi į tai, kad Energetikos įstatymo 8 

straipsniu tokia funkcija Tarybos kompetencijai nepriskirta, bei vertindama Energetikos ministerijos 

turimą ilgą patirtį, susijusią su kompensacijos už rezervinę galią nustatymo reglamentavimu, taip 

pat įvertinusi esamą teisinį reglamentavimą, Taryba laikosi pozicijos, kad Šilumos ūkio įstatymo 

2 straipsnio 16 punkte numatytos metodikos tvirtinimas turi likti Energetikos ministerijos 

kompetencijai arba, atsižvelgus į tai, kad patiriamos papildomos sąnaudos už rezervuotą galią yra 

individualios, kompensacijos už rezervinę galią apskaičiavimas bei šilumos vartotojų ir tiekėjų 

tarpusavio santykiai, tiesiogiai susiję su minėtų sąnaudų kompensavimu, galėtų būti aprašyti 

sutartyse. Energetikos ministerijai nuspendus, kad kompensacijos už rezervinę galią apskaičiavimas 

bei šilumos vartotojų ir tiekėjų tarpusavio santykiai, tiesiogiai susiję su minėtų sąnaudų 

kompensavimu, būtų aprašomi sutartyse, esant poreikiui, Taryba galės pasiūlyti minėto punkto 

formuluotę.  

8. Dėl Įstatymo projekto 3 straipsnio, kuriuo siūloma pakeisti 20 straipsnio 

3 dalį. 

Siūlomu pakeitimu numatoma, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas), sudaręs ir kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi bei šilumos tiekėjo 

atstovu pasirašęs pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą (toliau – Aktas), jo kopiją privalo 

pateikti šilumos tiekėjui ir Tarybai. Taip pat numatoma, kad ginčus tarp šio proceso dalyvių spręs 

Taryba. 

9. Dėl Akto teikimo Tarybai. 

Taryba pažymi, kad pagal šiuo metu teisės aktuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą, 

pasiruošimo šildymo sezonui veiksmus atlieka šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 

prižiūrėtojas (toliau – Prižiūrėtojas) kartu su daugiabučio namo valdytoju. Prižiūrėtojas yra 

atsakingas už veiksmų, kuriuos būtina atlikti prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią, atlikimą, 

pastato parengties šildymo sezonui akto pildymą ir pasirašymą. Valdytojas, savo ruožtu, 

kontroliuoja Prižiūrėtojo pasirengimą šildymo sezonui, t. y. rudeninės daugiabučio namo apžiūros 

metu patikrina namo inžinerinių sistemų paruošimą šildymo sezonui, nustato priemones 

pastebėtiems trūkumams pašalinti, pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą. 
Pasirašyta parengties šildymo sezonui akto kopija teikiama šilumos tiekėjui. 

Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose Tarybai nenumatyta pareiga dalyvauti pasiruošimo 

šildymo sezonui procese. Taryba informaciją apie konkretaus pastato parengimą naujam šildymo 

sezonui gauna iš šilumos tiekėjų esant ginčams, skundams dėl šildymo ir karšto vandens tiekimo 

kokybės, todėl Tarybai gauti ir administruoti Aktus yra netikslinga, be to, įvertinus centralizuotai 

šildomų pastatų Lietuvoje skaičių (daugiau nei 35000 daugiabučių namų) tai sudarytų bereikšmę, 

papildomą administracinę naštą.  

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 dalimi, daugiabučių namų valdytojų priežiūra ir kontrolė yra 

viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų, siūlome Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalį 

pakeisti numatant prievolę pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir jo kopiją pateikti 

šilumos tiekėjui ir savivaldybės vykdomajai institucijai. 

10. Dėl ginčų sprendimo. 

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi Taryba nagrinėja vartotojų ir 

energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, 

energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl 

energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl 

prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) 

tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų 

ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje. Energetikos įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje 

numatyta, kad Taryba ne teismo tvarka nagrinėja tarp energetikos įmonių kylančius ginčus dėl 

energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės 

energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir 
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energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Vadovaujantis Energetikos 

įstatymo 341 straipsnio 2 dalimi Taryba pagal šiame įstatymuose nustatytą kompetenciją nagrinėja 

skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, 

energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo 

nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, 

laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis 

nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų 

laikymosi. Taisyklių 771 punkte numatyta, kad dėl pastato parengties šildymo sezonui darbų 

neatlikimo ir (ar) akto nepasirašymo prižiūrėtojas arba valdytojas pateikia skundą, 772 punkte 

numatyta skundo nagrinėjimo procedūra. 

Apibendrindami tai, kas išdėstyta, siūlome Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje 

vietoje sąvokos „ginčas“ vartoti sąvoką „skundas“.  

11. Dėl Įstatymo projekto 4 straipsnio, kuriuo siūloma pakeisti 32 straipsnio 

2 ir 5 dalis. 

Siūlomu 32 straipsnio 2 dalies pakeitimu numatoma, kad į šilumos ar karšto vandens kainas 

negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (išskyrus šilumos 

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

sąnaudas) ir karšto vandens sistemomis.  

Siūlomu 32 straipsnio 5 dalies pakeitimu numatoma, kad šilumos kainos, atsižvelgiant į 

patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos ir pagal šilumos punkto nuosavybę. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra reglamentuoti 

teisiniai santykiai, kai viena šalis perduoda kitai šaliai nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir 

neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o šalis, esanti daikto gavėju, įsipareigoja grąžinti tą daiktą 

tokios būklės, kokios jis jai buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje 

numatytos būklės ir tokie teisiniai santykiai kvalifikuojami kaip panauda (Civilinio kodekso 6.629 

straipsnio 

1 dalis). 

Tais atvejais, kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ar kitam 

trečiajam asmeniui, o šilumos energija šilumos punkto pagalba tiekiama konkretaus daugiabučio 

namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkams, laikytina, kad tarp šilumos tiekėjo, kaip šilumos punkto 

savininko ir daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkų susiklosto privatiniai daiktiniai 

teisiniai santykiai, t. y. panaudos teisiniai santykiai. Atitinkamai, minėti teisiniai santykiai turėtų 

būti reguliuojami pagal Civiliniame kodekse įtvirtintas panaudos sutartinius teisinius santykius 

reglamentuojančias nuostatas. 

Pažymėtina, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.629 straipsnio 1 dalimi, panaudos 

gavėjas įsipareigoja grąžinti daiktą panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas 

atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. Pagal Civilinio kodekso  

6.636 straipsnį, panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip 

pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu 

sutartis nenumato ko kita. 

Taigi, kaip matyti, pareiga išlaikyti ir saugoti panaudai gautą daiktą yra numatyta to daikto 

naudotojui – panaudos gavėjui. Atitinkamai, su išlaikymu ir saugojimu susijusias išlaidas turi 

apmokėti panaudos gavėjas ir šių išlaidų padengimas neturėtų būti perkeliamas tretiesiems 

asmenims. Tais atvejais, kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, 

daugiabučio namo butų ir (ar) kitų patalpų savininkams kyla pareiga šilumos punktą, kaip panaudai 

gautą daiktą, išlaikyti ir saugoti bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, įskaitant einamąjį ir 

kapitalinį remontą. 

Pabrėžtina, kad šilumos punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos tiekėjui, išlaikymo, 

saugojimo remonto išlaidų apmokėjimo pareigos perkėlimas šilumos tiekėjui, kuriam vėliau 

minėtos sąnaudos būtų atlyginamos per šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, prieštarautų aukščiau 

išdėstytam teisiniam reglamentavimui, taip pat būtų diskriminuojami tų daugiabučių namų butų ir 

(ar) kitų patalpų savininkai, kuriems šilumos punktas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise 
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ir kurie apmoka šilumos punkto išlaikymo, saugojimo ir remonto išlaidas, kaip šilumos punkto 

savininkai, visa apimtimi. Atkreiptinas dėmesys, kad minėto diskriminavimo aspekto nepavyktų 

išvengti net ir numačius siūlomą reglamentavimą dėl šilumos kainų diferencijavimo pagal šilumos 

punktų nuosavybę, kadangi siūlomais pakeitimais numatoma galimybė, bet ne pareiga diferencijuoti 

šilumos kainas per šilumos punktų nuosavybę, todėl galima situacija, kai, neįgyvendinus kainų 

diferencijavimo, už konkretaus daugiabučio namo šilumos punkto išlaikymą, saugojimą, remontą 

per kainą mokėtų visi konkretaus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo šilumos vartotojai. 

Diferencijuojant šilumos kainas pagal šilumos punktų nuosavybę, t. y. nustatant atskiras kainas tų 

pastatų, kurių šilumos punktas priklauso šilumos tiekėjui, atžvilgiu ir atskiras kainas tų pastatų, 

kurių šilumos punktas priklauso butų ir (ar) kitų patalpų savininkams, aprašoma diskriminacijos 

problema taip pat nebūtų išspręsta, kadangi kiekvieno konkretaus daugiabučio namo šilumos 

punkto, kurio būklė, nusidėvėjimas, išlaikymo, saugojimo ir remonto poreikiai yra skirtingi, 

išlaikymo, saugojimo ir remonto išlaidas dengtų ne konkretaus daugiabučio namo butų ir (ar) kitų 

patalpų savininkai, kaip šilumos punkto naudotojai, o visų daugiabučių namų, kurių šilumos 

punktai priklauso šilumos tiekėjui, butų ir (ar) kitų patalpų savininkai, t. y. minėtas sąnaudas 

apmokėtų ne konkretaus šilumos punkto, kaip naudojamo daikto, naudotojai, o ir tie subjektai, kurie 

minėtu šilumos punktu nesinaudoja.  

Vertindama visa tai, kas išdėstyta, Taryba siūlo atsisakyti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų, 

kurie Tarybai pateikti pastaboms, ir papildyti Šilumos ūkio įstatymą toliau pateiktais pasiūlymais. 

Siūlytina papildyti Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalį taip:  

„1. Šildymo ir karšto vandens sistemų bei šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, butų ir kitų patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims, 

eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir 

įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos eksploatavimo tarifą, 

apmoka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka arba 

proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje 

nuosavybėje. Tais atvejais, kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tarp butų ir kitų patalpų savininkų arba jų atstovo 

sudaroma šilumos punkto panaudos sutartis. Butų ir kitų patalpų savininkams arba jų atstovui 

nesudarius šilumos punkto, priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems 

asmenims, panaudos sutarties, minėtų asmenų tarpusavio teisiniai santykiai grindžiami Civilinio 

kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis panaudą“. 

Taip pat siūlytina papildyti Šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnį 3 dalimi, ją išdėstant taip:  

„3. Nustatant likutinę šilumos punkto vertę ir išpirkimo kainą privalo būti įvertintos tiek 

šilumos punkto savininko, tiek butų ir kitų patalpų savininkų investicijos, kuriomis buvo atliktas 

šilumos punkto pagerinimas, jeigu minėtas pagerinimas buvo atliktas suderinus su šilumos punkto 

savininku“. 

Tuo atveju, jei Energetikos ministerija nuspręstų neatsižvelgti į Tarybos pastabas ir atmestų 

siūlomą alternatyvą, Taryba atskirai teiktų pasiūlymus esamo Įstatymo projekto tobulinimui pagal 

pasirinktą viziją.  

12. Dėl Įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalies. 

Jeigu Energetikos ministerija neatsižvelgtų į Tarybos pateiktą nuomonę dėl Kompensacijos 

už rezervinę galią nustatymo metodikos ir nuspręstų, kad ją turėtų tvirtinti Taryba, tokiu atveju 

turėtų būti papildytas ir Energetikos įstatymas nauja Tarybos funkcija. Taip pat, jei įstatymu 

Tarybai yra sukuriamos pareigos priimti naujus ar pakeisti savo priimtus teisės aktus, atkreipiame 

dėmesį, kad Įstatymo projekto 5 straipsnio 2 dalyje numatytas terminas iki 2021 m. birželio 30 d. 

priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus yra per trumpas, šis terminas turėtų būti 

ilgesnis, atsižvelgiant į Tarybos taikomas teisės aktų rengimo ir tvirtinimo procedūras (turint 

galvoje viešąsias konsultacijas ir teikimus posėdžiui). Siūlome svarstyti galimybę perkelti 

pakeitimo įstatymo įsigaliojimo terminą ir atitinkamai numatyti įgyvendinamiesiems teisės aktams 

parengti (priimti) terminą iki š. m. gruodžio 31 d. 
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DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO 

 

Teisingumo ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi derinimui pateiktą Lietuvos 

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

projektą (toliau – Įstatymo projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Įvertinant 2011 m. rugsėjo 29 d. priimto Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas atkreiptinas dėmesys į 

šiuos aspektus, kurie turėtų būti įvertinti tobulinant Įstatymo projektą: 

1.1. Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 37 d. pakeitimais reguliavimas buvo nukreiptas į ateitį ir 

nustatyta bendra taisyklė, pagal kurią šilumos punktas negalėtų būti perleidžiamas ar įgyjamas ne 

namo butų ir patalpų savininkų bendrajai dalinei nuosavybei. 

1.2. Šilumos tiekėjams ar tretiesiems asmenims imperatyvus įpareigojimo perleisti 

nuosavybės teise turimus šilumos punktus nebuvo nustatyta. Priešingai, reglamentuojant situaciją, 

kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso ne namo butų ir patalpų savininkų bendrajai dalinei 

nuosavybei, o šilumos tiekėjui ar tretiesiems asmenims, Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 d. buvo 

nustatytas reikalavimas, kad ir tokių šilumos punktų priežiūra (eksploatavimas) turi būti perduotas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui). Šilumos ūkio įstatymo 20 

str. 2 d. buvo nustatytas ir kitas reikalavimas – kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo 

santykiais ar tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti 

naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių 

gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar 

mažmenine prekyba, ar asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio 

subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Taip šilumos tiekėjas buvo atskirtas nuo šilumos 

punkto priežiūros ir eksploatavimo. Atitinkamai ir nuo priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų 

(atsižvelgiant į tai, lieka neaiškūs ir teisiniu reguliavimu nepagrįsti aiškinamojo rašto teiginiai, kad 

šilumos tiekėjai (kurie pagal įstatymą negali vykdyti šilumos punkto priežiūros ir eksploatavimo) 

patiria priežiūros punkto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas (nevykdomas įstatyminis 

reguliavimas ir šilumos punktus prižiūri ne pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas), o šilumos tiekėjas?). 

1.3. Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 2 d. buvo nustatyta, kad į šilumos ar karšto vandens 

kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir 

mailto:
mailto:ramune.zailskiene@vert.lt
mailto:irena.zaliauskiene@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1013f220bf9f11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1013f220bf9f11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a0df770b3d211eb813da437131bc1ee?jfwid=-19pnqatlqe
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a0df770b3d211eb813da437131bc1ee?jfwid=-19pnqatlqe
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3a0df770b3d211eb813da437131bc1ee?jfwid=-19pnqatlqe
https://www.infolex.lt/ta/37214
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šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Atsižvelgiant į šias bei anksčiau minėtas 

įstatymines nuostatas, darytina išvada, kad taip įstatymu buvo nustatyti faktiniai panaudos santykiai 

(be panaudos sutarties) tarp šilumos tiekėjo ir šilumos punkto naudotojų (namo butų ir patalpų 

savininkų). 

2. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą 1 p. bei įvertinant aiškinamajame rašte išdėstytą 

informaciją, pastebime, kad nepagrįstas poreikis visiškai atsisakyti Šilumos ūkio įstatyme nustatyto 

reikalavimo, kad šilumos punktas turi priklausyti namo butų ir patalpų savininkų bendrajai dalinei 

nuosavybei. Aiškinamajame rašte nurodytam tikslui pasiekti būtų pakankamas išimties šilumos 

punktams, įgytiems iki 2011 m. lapkričio 1 d. (įstatymo Nr. XI-1608 įsigaliojimo), numatymas 

(pvz., dabartinėje Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 44 d.) . 

3. Civilinio kodekso 6.636 str. aiškiai nustatyta panaudos gavėjo pareiga išlaikyti ir 

saugoti daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto 

išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Manytina, įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas neturėtų būti nukrypstama nuo bendrųjų Civilinio kodekso principų, o jei praktikoje šių 

nuostatų taikymas kelia neaiškumų, klausimas galėtų būti sprendžiamas detalizuojant šių nuostatų 

realizavimą Šilumos ūkio įstatyme. Pastebėtina, kad šilumos punktai gali priklausyti ne tik šilumos 

tiekėjui, bet ir tretiesiems asmenims, tačiau Įstatymo projektas nesprendžia pastarųjų klausimo, dėl 

ko gali būti vertinamas kaip pažeidžiantis asmenų lygiateisiškumo principą. Reguliavimas turėtų 

būti išsamus ir visaapimantis (tiek šilumos tiekėjus, tiek trečiuosius asmenis, kai jiems šilumos 

punktas priklauso nuosavybės teise). Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Šilumos ūkio įstatyme turėtų 

būti aiškiai ir atskirai reglamentuota šilumos punkto einamojo ir kapitalinio remonto  pareiga (kam 

ji kyla (savininkui ar naudotojui), kas atlieka šį remontą (savininkas, naudotojas ar pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kas yra išlaidas atlyginantis subjektas 

(jei Civilinio kodekso nustatyto reguliavimo nepakanka). 

4. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 

d. nuostatas, kalbant apie šilumos tiekėjus, jų sąnaudų įvardijimas kaip „eksploatavimo“ būtų 

netinkamas ir klaidinantis. 

5. Taip pat pastebėtina, kad aiškinamajame rašte lieka nepagrįsta, kodėl nustatant 

pakeitimų įsigaliojimo datą nesilaikoma Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 4 d. nustatytos dviejų 

datų taisyklės. Be to, Įstatymo projekto 5 str. 1 d. trūksta išimties dėl 5 str. 2 d. įsigaliojimo. 

6. Papildomai atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos 

Respublikos Seimo statuto 135 str. 3 d. pakeitimai, pagal kuriuos aiškinamajame rašte turėtų būti 

pateikiama informacija ir apie tai, ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens 

planavimo dokumentams. 

 

Teisingumo ministrė    Evelina Dobrovolska 

 
Darius Trinkūnas, (8 5) 266 2912, el. p.  d.trinkunas@tm.lt 

Simas Grigonis, (8 5) 266 2919, el. p. s.grigonis@tm.lt  

_______ 

 

TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

ĮSTATYMAS 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

13. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip: 

mailto:darius.trinkunas@tm.lt
mailto:s.grigonis@tm.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/651b8051b3d111eb813da437131bc1ee?jfwid=-1c2ur4avuo
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„16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

Tarybos patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų 

kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio centralizuoto šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą.“ 

14. Pakeisti 2 straipsnio 44 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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. Ir šio namo 

butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems 

asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).“ 

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo 

šilumos tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. 

Nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais 

įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba 

pastatant rezervinį šilumos įrenginį. Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos 

įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi centralizuoto aprūpinimo 

šiluma sistema tik kaip rezervine, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui kompensaciją už rezervinę 

galią. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato sveikatos 

priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą.“ 

 

3 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pakeitimas 

Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba 

pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems 

priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su 

daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi bei šilumos tiekėjo atstovu privalo pasirašyti pastato 

parengties naujam šildymo sezonui aktą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui ir Tarybai. Ginčus 

tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba.“ 

 

4 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

15. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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 sąnaudas) ir karšto vandens sistemomis. 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.“ 

16. Pakeisti 32 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal 

šilumos tiekimo sistemas, šilumos punkto nuosavybę, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, 

tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant 

kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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IS-900/625-II-12 priedas 

 

AM 2021 05 28 pranešimas. Žaliesiems pirkimams vykdyti – dar daugiau galimybių 

TN: tn  

 

Pastaruoju metu žaliesiems pirkimams vykdyti Lietuvoje sparčiai kuriama vis daugiau 

galimybių. Jas gerokai praplės Aplinkos ministerijos siūlomas Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-

2025 m. priemonių planas. Jis numato vienkartines ir tęstines priemones, kurias institucijos turėtų 

įgyvendinti per penkerius metus. 

Suplanuotos priemonės leis tobulinti žaliųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, didinti 

perkančiųjų organizacijų bei subjektų ir neperkančiųjų organizacijų kompetenciją šioje srityje, 

stiprinti bendradarbiavimą su rinka, skatinti informacijos apie šiuos pirkimus sklaidą, užtikrinti 

tinkamą konsultavimą, kaip juos reikia vykdyti. Įgyvendinant planą, bus tobulinamos informacinės 

sistemos, kuriomis vykdomi viešieji pirkimai, renkami ir sisteminami duomenys apie žaliuosius 

pirkimus, stebima pažanga juos plėtojant. 

Su Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių plano projektu galima 

susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje ir iki birželio 9 d. teikti pasiūlymus bei pastabas el. 

paštu arnas.liauksminas@am.lt. 

Perkančiosioms organizacijoms ir subjektams pravartu susipažinti su Viešųjų pirkimų 

tarnybos (VPT) parengtu pirkimų vykdytojų žemėlapiu-švieslente, sudaryta pagal 2018-2020 m. 

žaliųjų pirkimų rodiklių reikšmes. Švieslentė ne tik padeda įvertinti savo ir pavaldžių įstaigų žaliųjų 

pirkimų 2018-2020 m. rezultatus, bet ir suteikia išsamesnės informacijos apie aplinkosauginių 

kriterijų taikymą kitų pirkimų vykdytojų pirkimuose. Ją papildyti naujais rodikliais VPT numato 

artimiausiu metu. 

______ 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba pristato pirkimų vykdytojų žemėlapį – švieslentę pagal žaliųjų  

 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/zaliesiems-pirkimams-vykdyti-dar-daugiau-galimybiu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d9f6a720be2511eb91e294a1358e77e9
mailto:arnas.liauksminas@am.lt
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuju-pirkimu-tarnyba-pristato-pirkimu-vykdytoju-zemelapi-svieslente-pagal-zaliuju-pirkimu-rodikliu-reiksmes
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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) parengė pirkimų vykdytojų žemėlapį (toliau – 

Švieslentė) pagal 2018–2020 m. žaliųjų pirkimų rodiklių reikšmes.  

Tikimės, kad ši priemonė pagelbės pirkimų vykdytojams ne tik įsivertinti savo ir savo 

pavaldžių įstaigų pasiektus rezultatus, 2018–2020 m. vykdant  žaliuosius pirkimus, bet suteiks 

platesnę informaciją apie aplinkosauginių kriterijų taikymą kitų pirkimų vykdytojų pirkimuose bei 

paskatins vykdyti žaliuosius pirkimus, įsigyjant įvairesnius pirkimo objektus.  

Švieslentėje, kiekvienam pirkimo vykdytojui yra apskaičiuotas žaliųjų pirkimų rodiklis 

pagal vertę ir pagal skaičių nuo visų pirkimo vykdytojo 2018–2020 m. įvykdytų pirkimų, išskyrus 

mažos vertės pirkimus.  Žaliųjų pirkimų rodikliams priskiriami reikšmių procentinės dalies 

intervalai, kurie atitinkamai pagal nustatytas reikšmes priskiriami vienai iš spalvų – žalia, geltona, 

raudona. Žalia spalva priskiriama aukštesnėms rodiklių reikšmėms ir jos yra vertinamos teigiamai, 

geltona spalva priskiriama vidutiniškoms rodiklio reikšmėms, o raudona spalva rodo jog rodiklio 

reikšmės yra žemos ir jos vertinamos prastai. 

Atkreipiame dėmesį, kad šios Švieslentės duomenys nėra atnaujinami – rodiklių reikšmės 

apskaičiuotos  pagal 2018–2020 m. įvykusių pirkimų duomenis, kurių pagrindu buvo parengta 

atitinkamų ataskaitinių metų oficialioji statistika. 

Ši Švieslentė skirta pradiniam susipažinimui su pirkimų vykdytojų vertinimo pagal įvairius 

viešųjų pirkimų rodiklius metodika, kurios pagrindu šiuo metu Tarnyba kuria priemonę, leisiančią 

analizuoti pirkimų informaciją pagal rodiklius realiuoju laiku. Tarnyba planuoja šią priemonę 

paskelbti 2022 m. pradžioje.  

Tarnyba artimiausiu metu šią Švieslentę papildys naujais rodikliais. Pirkimų vykdytojai 

galės matyti ne tik kaip jiems  sekasi vykdyti žaliuosius pirkimus, bet ir kaip dažnai jų pirkimuose 

buvo taikytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kokia dalis pirkimų buvo vykdyta 

centralizuotai, kaip sekasi vykdyti rezervuotus pirkimus.  

Švieslentė skelbiama Tarnybos tinklalapyje, skiltyje Statistika ir analizė / Teminės viešųjų 

pirkimų analizės / Pirkimų vykdytojų žemėlapis – Švieslentė, adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-

analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes/. Ten pat galite susipažinti su trumpa Švieslentės rodiklių 

apskaičiavimo metodika, kurią rasite paspaudę šią nuorodą. 

Jei turėsite pastabų, siūlymų dėl Švieslentės, prašome kreiptis adresu info@vpt.lt. 

_______ 

 

Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių plano 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-900/625-II-12-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes/
https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/temines-viesuju-pirkimu-analizes/
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/Statistika_ir_analize/Temines_viesuju_pirkimu_analizes/Pirkimų%20vykdytojų%20švieslentės%20rodiklių%20apskaičiavimo%20metodika.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d9f6a720be2511eb91e294a1358e77e9
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IS-900/625-II-13 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė 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  

 

Adresatams pagal sąrašą  2021-05- Nr. (52)-D8(E)- 

    

DĖL GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS BIOPRODUKTUS, 

BIOMASĖS KURĄ IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO 

EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO 

 

 

Vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 

2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nuostatas, susijusias su 

biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro ir lyginamojo iškastinio kuro gamybos ir 

naudojimo metų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio apskaičiavimo 

reikalavimais, parengėme ir pakartotinai siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius 

bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio 

apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Projektu 

įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 31 str., V, VI, VIII priedų 

nuostatas, daromi šie esminiai pakeitimai: 

1. Įsakymas dėstomas nauja redakcija. 

2. Keičiamas įsakymo pavadinimas. 

3. Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) 

atnaujinamos vartojamos sąvokos. 

4. Taisyklės papildomos nuostatomis dėl biomasės kuro gaminimo ir naudojimo metu 

išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimo metodikos. 

5. Atliekami techniniai pakeitimai. 

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 ir 

projekto atitikties lentelė rengiama atsižvelgus į Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitikties lentelių pildymo rekomendacijų, patvirtintų Europos 

Teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 

24 d. įsakymu Nr. KKK-4, 12.1 papunktį. 

Projektu neįgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos. 

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Priimtas projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai. 

Priimtas projektas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai. 

Su visuomene konsultuojamasi Projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

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

pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4fc31241bfa711eb91e294a1358e77e9
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Įsakymo projektas derinamas pakartotinai, todėl prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti 

skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo įsakymo projekto paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų 

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

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 55 lapai. 

2. Įsakymo projekto 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 

2018/2001 atitikties lentelė, 75 lapai. 

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

 

 

Aplinkos viceministrė                                                                                             Gintarė Krušnienė 

 

 

 

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

________ 

 

TA „GAMINANT IR NAUDOJANT BIODEGALUS, SKYSTUOSIUS BIOPRODUKTUS, 

BIOMASĖS KURĄ IR LYGINAMĄJĮ IŠKASTINĮ KURĄ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ 

SUKELIANČIŲ DUJŲ POVEIKIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS“ 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-900/625-II-13-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4fc31241bfa711eb91e294a1358e77e9
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IS-900/625-II-14 priedas 

 
Tarybos 2021-05-31 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2022 metams 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

AB „Achema“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „EPSO-G“, UAB „Ignitis“ 

atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 

2021 metų antram pusmečiui (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas 

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 

(papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Joniškio rajono savivaldybės administracijos, 

UAB „Fortum Heat Lietuva“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis 

Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, 

AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1112 

„Dėl UAB „Ignitis“ 2021 metų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos 

paskelbimo ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ pakeitimo 

(papildomas klausimas). 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Viktorija Strazdaitė-Užubalienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Kiti klausimai. 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

 

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

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

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

________ 

 

VERT 2021-05-31 posėdžio: „1. Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo 

paslaugų kainų 2022 metams tvirtinimo“; „2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ gamtinių 

dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo 2021 metų antram pusmečiui“; „5. Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1112 „Dėl UAB 

„Ignitis“ 2021 metų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir 

visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“ pakeitimo (papildomas 

klausimas).“ medžiaga 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-900/625-II-14-1 priedas 2021-05-31.zip), 

_________ 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/amber-grid.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/amber-grid.adoc
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/ignitis_pazyma_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/ignitis_nutarimo_proj_viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/ignitis_priedas_viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/fortum-heat-lietuva.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/josvainiai_pazyma_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/josvainiai_nutarimas_viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-05-31/ignitis_visuomenines_p.pdf
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-31/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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Tarybos 2021-06-03 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Ekopartneris“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

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

Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „Ekopartneris“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas 

Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Akmenės energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų 

nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė 

Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo. 

Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr 

Dalyvauja: AB Vilniaus šilumos tinklų atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

5. Kiti klausimai. 

______ 

 

VERT 2021-06-03 posėdžio „4. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos neplaninio 

patikrinimo.“ medžiaga 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-900/625-II-14-2 priedas 2021-05-31.zip), 

_________ 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-03/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-03/ekopartneris.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-03/akmenes-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-03/kazlu-rudos-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-03/pazyma_vst_patikrinimas_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-03/nutarimo_projektas_vst_patikrinimas_viesas.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-03/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-900/625-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-05-25 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-05-25 

 
 

Vėliausio 2021-05-25 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

https://www.baltpool.eu/lt/
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SPOT  
Smulkinta 

mediena 
18 970 10.62 -0.00 % 9 590 10.14 15.32 3 010 

M06-2021  
Smulkinta 

mediena 
16 520 10.61 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
15 400 10.74 0.00 % 8 400 9.47 0.00 0 

Q03-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 51 520 9.81 17.45 33 600 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 33 880 10.82 19.33 30 030 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
13 440 13.70 0.00 % 231 840 11.49 19.99 168 000 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
460 19.17 0.00 % 360 19.17 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

0 - 0.00 % 350 8.60 8.60 350 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 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 
18 340 10.40 -1.92 % 1 400 9.27 0.00 0 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
3 500 10.30 -4.27 % 3 150 9.75 0.00 0 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 280 8.60 0.00 0 

Q03-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 34 720 10.43 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 18 480 10.30 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
23 520 11.83 -15.81 % 161 280 11.79 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
440 19.31 +1.97 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

350 8.60 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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 Baltpool 2021-05-20 pranešimas. 

TN: tn  

 

„ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA IR PROGNOZĖS“ 

 

Kviečiame dalyvauti BALTPOOL biokuro biržos renginyje, kurio metu apžvelgsime šių metų 

šildymo sezoną bei pateiksime prognozes ateinančiam sezonui, o taip pat išgirsite Baltijos šalių 

biokuro rinkos apžvalgą bei prekybos tendencijas. 

• „Šildymo sezono apžvalga ir prognozės ateinančiam sezonui“, Vaidotas Jonutis, 

BALTPOOL prekybos skyriaus vadovas; 

• „Tarptautinės BALTPOOL biokuro biržos prekybos apžvalga, naujienos ir plėtros 

planai“, Andrius Smaliukas, BALTPOOL generalinis direktorius; 

• „Baltijos šalių biokuro prekybos apžvalga“ (anglų k.), Igors Krasavcevs, Latvijos miškų 

ir medienos tyrimų instituto informacinio centro vadovas. 

 

Dalyvių registracija į renginį 

 

 
 

„BALTPOOL“: PRAĖJĘS ŠILDYMO SEZONAS – VIENAS PIGIAUSIŲ PER 

DEŠIMTMETĮ 

BNS 2021 m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Pasibaigęs šildymo sezonas buvo vienas pigiausių per pastarąjį dešimtmetį, teigia 

energijos išteklių biržos operatorė „Baltpool“.  

„Baltpool“ prekybos skyriaus vadovas Vaidotas Jonutis teigia, kad pernai vidutinė svertinė 

šilumos megavatvalandės kaina siekė siekė 10,61 euro, o užpernai – 12,06 euro už MWh. 

„Praėjęs sezonas buvo pats pigiausias. Kai prieš metus kalbėjome apie tai, kad pigiau 

biokuro kaina turbūt nebegali būti, paaiškėjo, kad visgi gali. Biokuro kaina buvo pati žemiausia, 

https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
https://zoom.us/webinar/register/WN_sJZfqEWESiSOq2lU321xXw
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/baltpool-praejes-sildymo-sezonas-vienas-pigiausiu-per-desimtmeti.d?id=87311255
https://www.delfi.lt/temos/vaidotas-jonutis
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atitinkamai ir šildymo sezonas buvo vienas pigiausių per dešimtmetį“, – „Baltpool“ apžvalgos 

pristatyme ketvirtadienį sakė V. Jonutis. 

Anot jo, mažiausios kainos pernai buvo Vilniaus apskrityje, kur katilinės naudoja pigiausią 

prastos kokybės kurą. 

Pasak V. Jonučio, iš 10-ies didžiausių biokuro tiekėjų tik du praėjusį sezoną pardavė mažiau 

nei 2019-2020 metų sezono metu, o dešimtuke atsirado naujų bendrovių. 

„Čia yra gera tendencija, aišku, tiekėjai sakys, kad jiems sunku prognozuoti verslo 

tęstinumą, bet manyčiau, kad tai rodo, jog konkurencija išlieka aukšta“, – sakė V. Jonutis. 

Prognozuodamas kito šildymo sezono kaina, V. Jonutis pripažino, kad tai sudėtinga, nes 

šiuo metu kitam sezonui uždaryta tik 8 proc. ilgalaikių sandorių. 

„Tai labai nedidelis skaičius ir, matyt, rinka laukia indikacijų, kokiame kainos lygyje 

susitiks pirkėjai ir pardavėjai“, – teigė „Baltpool“ atstovas. 

Pasak jo, remiantis iki šiol kitam sezonui sudarytų biokuro sandorių bei prognozuojamų 

malkų medienos kainomis, vidutinė svertinė šilumos kaina kitąmet galėtų siekti apie 15 eurų už 

megvatvalandę. 

BNS  

 

http://www.bns.lt/
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IS-900/625-III-2 priedas 

 

VERT 2021-05-24 pranešimas. VERT: įvertinus žaliavų rinkose pokyčius, perskaičiuota 

elektros energijos visuomeninė kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi elektros energetikos 

sektoriuje faktinę ir ateities sandoriais besiformuojančią elektros energijos kainą, apyvartinių taršos 

leidimų (ATL) bei prognozuojamų gamtinių dujų kainas, perskaičiavo visuomeninių elektros 

energijos kainų viršutines ribas, kurios diferencijuojamos pagal atskirus tarifų planus buitiniams 

vartotojams. 

Buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, lygi 9,084 

ct/kWh (be PVM), arba 0,678 ct/kWh (8,07 proc.) didesnė nei 2021 m. I pusm.; 

Buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų, lygi 12,385 

ct/kWh (be PVM), arba 0,992 ct/kWh (8,71 proc.) didesnė nei 2021 m. I pusm. 

VERT nustatydama elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas įvertino 

šios kainos pokyčiui įtakos turinčias aplinkybes: 

1) VERT, atlikusi elektros energijos kainų dinamikos vertinimą, perskaičiavo 2021 m. 

elektros energijos įsigijimo kainą, kuri lygi – 5,036 ct/kWh, įskaitant biržos mokesčius 

ir balansavimo energijos kainą, lygią 0,180 ct/kWh.  

Elektros energijos įsigijimo kaina keičiasi dėl: 

• didesnės elektros energijos ateities sandorių kainos. Per pastaruosius mėnesius ateities 

sandorių, sudarytų dėl sisteminės „Nord Pool“ kainos, vertės didėjo apytiksliai nuo 20 

iki 40 procentų, priklausomai nuo sandorių tipo ir pristatymo laikotarpio; 

• apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainų augimo: „European Energy Exchange“ (EEX) 

duomenimis, ATL kaina didėjo daugiau nei du kartus nuo 23,82 iki 54,22 Eur už toną 

anglies dvideginio ekvivalento; 

• žaliavų (gamtinių dujų, naftos, anglies) reikšmingo ateities sandorių kainų didėjimo 

tarptautinėse rinkose. „Intercontinental Exchange“ biržos duomenimis, 2021-ųjų 

gruodžiui gamtinių dujų kaina apytiksliai didėjo nuo 15,84 Eur/MWh iki 27,96 

Eur/MWh (Vokietijos „Gaspool“ gamtinių dujų indeksas), anglies kaina ‒ nuo 45,73 

USD/t iki 84,7 USD/t (Roterdamo anglies indeksas), „Brent“ rūšies nafta ‒ nuo 61,45 

USD/barelį iki 66,63 USD/barelį. 

2) VERT perskaičiavo nuo 2021 m. liepos 1 d. taikytiną viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų (VIAP) kainą, lygią 1,006 ct/kWh, t. y. 10,5 proc. mažesnę, nei buvo nustatyta 

2021 m. I pusmečiui.  

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. 

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 (susidarantys skirtumai tarp VERT prognozuojamų sąnaudų ir 

faktiškai patiriamų išlaidų). 

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 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-24/vert-ivertinus-zaliavu-rinkose-pokycius.aspx
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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. 

_______ 
 

VERT 2021-05-28 pranešimas. Nustatytos 7 energetikos įmonės, kurios vidutiniškai per metus 

reguliuojamai veiklai suvartojo 50 GWh ar daugiau gamtinių dujų kiekio  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Energijos išteklių rinkos įstatyme 

įtvirtinto įpareigojimo gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje vykdymo 2020 m. ataskaitai. 

VERT, atlikusi teisiniame reglamentavime įtvirtinto įpareigojimo 2020 m. ne mažiau kaip 

50 proc. gamtinių dujų įsigyti gamtinių dujų biržoje įgyvendinimo tyrimą, nustatė, kad minėtas 

reikalavimas buvo privalomas 7 energetikos įmonėms, iš jų:  

• AB „Vilniaus šilumos tinklai", AB „Klaipėdos energija", UAB „Litesko" (visi filialai), 

AB „Šiaulių energija", AB „Kauno energija" ir AB „Panevėžio energija" numatytą 

įpareigojimą įvykdė.  

• UAB „Visagino energija" numatyto įpareigojimo neįvykdė. 

VERT išanalizavo duomenis apie suvartotą gamtinių dujų kiekį 2018–2019 m. Biržoje 

įsigytų gamtinių dujų dalis (proc.) skaičiuota nuo bendro 2020 m. energetikos įmonės įsigyto 

gamtinių dujų kiekio. 

Šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir 

elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamai veiklai suvartoja 50 GWh ar daugiau 

gamtinių dujų, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 

proc. reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų 

kiekio.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-05-21 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Elektros-energijos-tiekimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-28/nustatytos-7-energetikos-imones.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-05-21/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-900/625-III-3 priedas 

 
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 

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- Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 Pagrindinis A. Kupčinskas 

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-4877
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4878
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4878
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4287
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4287
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4289
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4289 11(1) straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

(klausymai) 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 

 

Patikslinta 2021-05-25 

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

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 

10.45–10.55 

III r. 220 k. 

XIVP-

535 

Seimo nutarimo „Dėl Jelenos 

Dilienės skyrimo Valstybinės 

energetikos reguliavimo 

tarybos nare“ projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

4. 

2021-05-26 

10.55–11.05 

III r. 220 k. 

XIVP-

536 

Seimo nutarimo „Dėl Donato 

Jaso skyrimo Valstybinės 

energetikos reguliavimo 

tarybos nariu“ projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

5. 

2021-05-26 

11.05–11.35 

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 

6. 2021-05-26 XIIIP- Elektroninių ryšių įstatymo Nr. Pagrindinis V. Fiodorovas 

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-4290
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4291
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4291
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-495
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-495
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-535
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-535
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-536
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-536
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5354(2)
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11.35–11.45 

III r. 220 k. 

5354(2)  IX-2135 38(1) ir 39 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

A. Kupčinskas 

I. Jurkšuvienė 

7. 

2021-05-26 

11.45–11.48 

III r. 220 k. 

 
Pasirengimas Vyriausybės 2020 

metų veiklos ataskaitos 

svarstymui 

  

8. 

2021-05-26 

11.48–11.50 

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) 

 

9. 

2021-05-26 

11.50–13.20 

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 

10. 
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 

11. 
XIIIP-

4287 

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 82 ir 86 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

12. 
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 

13. 
XIIIP-

4289 

Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-

1428 11(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

14. 
XIIIP-

4290 

Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. 

I-1113 9(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

15. 
XIIIP-

4291 

Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 

30(1) straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(klausymai) 

A. Kupčinskas 

R. Miliūtė 

R. Danė 

16. 

2021-05-26 

13.20–13.30 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai – 2021-05-25 11:37 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5354(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-478
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-4877
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4878
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4878
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4287
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4287
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288
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-4289
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4290
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4290
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4291
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4291
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2021 m. gegužės 26 d. Ekonomikos komiteto posėdžio dėl: „Seimo nutarimo „Dėl Jelenos Dilienės 

skyrimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nare“ projektas“ TN: tn; „Seimo nutarimo 

„Dėl Donato Jaso skyrimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nariu“ projektas“ TN: tn; 

„Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. veiklos ataskaita“ TN: tn ir VERT 2021-05-26 

pranešimas. Seimo Ekonomikos komitetas pritarė VERT veiklos ataskaitai bei VERT pirmininko Renato 

Pociaus pristatymas 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-900/625-III-3-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=16655
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-26/Seimo-Ekonomikos-komitetas-pritare-VERT-veiklos-ataskaitai.aspx
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IS-900/625-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO_Dėl LEA apklausos apie energetikos inovacijas 

 

Persiunčiame VšĮ Lietuvos energetikos agentūros raštą, kuriuo kviečiama sudalyvauti 

apklausoje apie energetikos inovacijas. 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 apklausą nuotoliniu būdu TEAMS platformoje. 

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. 

Siekiant, kad pokalbiai būtų kuo dalykiškesni ir tiksliau atspindėtų respondentų nuomonę, 

prašoma paskirti asmenį (ar asmenis), kuris galėtų atsakyti į pridedamo klausimyno klausimus. 

Kontaktinę paskirtojo asmens informaciją (vardas ir pavardė, pareigos, el. pašto adresas, tel. Nr.) 

reikia pateikti iki 2021 m. gegužės 26 d. el. paštu adresais: vytautas.abrutis@ena.lt ir 

ausra.kliukaite@ena.lt. 

 
Pagarbiai 

Danguolė Turčinavičienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Administratorė  

tel.: (8-5) 266 7025, el.paštas: info@lsta.lt  

 

 

 

 

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. 

 
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 

mailto:vytautas.abrutis@ena.lt
mailto:ausra.kliukaite@ena.lt
mailto:info@lsta.lt
https://www.ena.lt/
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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 

 

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 visuomenei4 

 

K l a u s i m a i  

Nr. Klausimas 

1. Kokias ir nuo kada energetikos srities inovacijas (technologines, netechnologines5 

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?  

 
4Energetikos įstatymo 2 str. 61 dalis 
5Netechnologinės 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 

mailto:vytautas.abrutis@ena
mailto:ausra.kliukaite@ena.lt
mailto:vytautas.abrutis@ena.lt
mailto:ausra.kliukaite@ena.lt
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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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 

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-900/625-III-5 priedas 
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IS-900/625-III-6 priedas 
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IS-900/625-III-7 priedas 
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IS-900/625-III-8 priedas 
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IS-900/625-III-9 priedas 
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IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
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IS-900/625-IV-1 priedas 

 

 BETA 2021-05-24 pranešimas.  

TN: tn  

KAIP KEIČIASI RENOVACIJOS KAINA? 

 

 
 

Du kartus per metus yra skalbiamas Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų 

kainynas, pagal kurį yra planuojamas daugiabučių renovacijos projektų biudžetas. Būsto 

energijos taupymo agentūra (BETA) informuoja, kaip per metus pakito kainos ir kodėl taip 

svarbu stebėti pokyčius rinkoje. 

„Gali pasirodyti, kad dėl karantino sustojo darbai ir kainos galėtų kristi, tačiau per metus 

bendra statybos darbų skaičiuojamoji kaina padidėjo 4 proc., per du metus darbai pabrango 8 proc. 

Matome, kad kainos nemažėja, todėl svarstantiems apie daugiabučio renovaciją tikrai nereiktų 

laukti kainų kritimo, o gerinti gyvenimo kokybę jau dabar“, – teigia BETA direktorius Valius 

Serbenta. 

Labiausiai pabrango metalas ir izoliacinės medžiagos 

Preliminari daugiabučio atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kaina nustatoma 

vadovaujantis Statybos produktų sertifikavimo centro rekomendacijomis dėl kainų nustatymo. 

Skaičiuojamajai kainai nustatyti yra naudojami normatyvai, kuriais pagrindžiami darbo vienetui 

arba darbų grupei reikalingi resursai: medžiagos, mechanizmai, darbo laikas. 

Per metus nuo 2020 m. balandžio mėn. bendras medžiagų kainų indeksas padidėjo 3,8 proc.  

„Pagal medžiagų grupes labiausiai pabrango metalas (20 proc.) ir izoliacinės medžiagos (3 

proc.). Vienoje medžiagų grupėje taip pat gali būti didelė kainų diferenciacija. Pavyzdžiui izoliacinė 

medžiaga putų polisterenas pabrango iki 20 proc., tai paveiks gyventojų, planuojančių įsidiegti 

ventiliuojamą fasadą, renovacijos kainą“, – teigia V. Serbenta 

Mechanizmų kainos per metus paaugo daugiau nei 5 proc., labiausiai tai pavaikė kuro 

pabrangimas ir mechanizmus eksploatuojančių darbininkų darbo užmokesčio pokyčiai. Darbo 

užmokestis per metus padidėjo 5,6 proc.  

Kodėl svarbu stebėti rinkos pokyčius? 

Pirmiausia, kalbant apie kainas svarbu atskirti, kas yra skaičiuojamoji ir faktinė kaina. 

Kaina, pagal kurią atliekamas investicijų planavimas –  skaičiuojamoji kaina. Tai yra preliminarus, 

iš anksto nustatomas biudžetas. Galutinė kaina, kai pabaigus darbus yra atliekama išlaidų apskaita ir 

yra apmokamos sąskaitos, yra faktinė kaina.  

Kainynas yra pagalbinė priemonė planuoti finansinius resursus bei renovacijos biudžetą. 

Skaičiuojamosios kainos tikslus nustatymas užtikrina investicijų plano kokybę. 

Projektų administratoriams ir projektuotojams, rengiant investicijų planus, svarbu turėti 

aktualią informaciją apie statybos darbų rinkos kainų pokyčius, kad jų planuojamas biudžetas 

nebūtų deficitinis. Kuo tiksliau suplanuotas biudžetas, tuo mažesnė rizika, kad pastato atnaujinimo 

darbų metu pritrūks pinigų ir nebus galimybės laiku užbaigti projekto įgyvendinimą. 

 

BETA duomenimis, šiemet įgyvendintų projektų vidutinė rangos darbų vertė siekė 451  tūkst. Eurų. 

Vidutinė skaičiuojamojo 1 kv. m kaina yra apie 233 eurų iki valstybės paramos suteikimo. 

http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/kaip-keiciasi-renovacijos-kaina:106
http://www.betalt.lt/data/public/uploads/2021/05/vilnius1.jpg
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RENOVACIJA: BŪSTO SAVININKO ATMINTINĖ 

www.15min.lt,  

 

 
Turinio projektas „Renovacija: būsto savininko atmintinė“ kviečia Lietuvos gyventojus 

susipažinti, kaip inicijuoti daugiabučio renovaciją bei kokias priemones galime įdiegti jos 

metu. 

 

RENOVACIJOS DILEMA: KADA REIKĖTŲ ATNAUJINTI DAUGIABUTĮ IR KODĖL 

 

 
 

Kai kuriose savivaldybėse nemaža dalis daugiabučių jau yra atnaujinti, tačiau dalis 

gyventojų vis dar dvejoja dėl apsisprendimo modernizuoti būstą. Kodėl reikėtų ryžtis daugiabučio 

atnaujinimui, kada šį procesą pradėti, kokias priemones galima įgyvendinti ir kokių rezultatų 

https://www.15min.lt/tema/renovacija-busto-savininko-atmintine-80860
http://www.15min.lt/
https://s1.15min.lt/images/photos/2021/03/12/original/norintiems-renovuoti-daugiabuti-kaip-suspeti-laiku-pateikti-paraiska-604b3ef406fa9.jpg


 

119 

pasiekti, papasakos Būsto energijos taupymo agentūra straipsnių cikle „Renovacija: būsto savininko 

atmintinė“.  

„Dažniausiai kalbėdami apie renovaciją minime energijos sutaupymus, tačiau gyventojams 

kyla daug klausimų apie patį procesą: kaip pasiekiami tie rezultatai, nuo ko jie priklauso, kiek tai 

kainuoja ir kokios dar naudos suteikia. Šiame turinio projekte palaipsniui pereisime visus 

renovacijos žingsnius, kurių reikia, kad gyventojai galėtų mėgautis komfortišku būstu“, – sako 

Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.  

Nuo 2013 m. Lietuvoje jau yra atnaujinta virš 2,7 tūkst. Daugiabučių, o dar beveik 1500 

būstų yra modernizuojama. Tai reiškia, kad teigiamos permainos jau palietė beveik 100 tūkst. Butų 

savininkų kasdienybę.  

Kokios yra tos permainos?  

Perpus sumažėjusios sąskaitos ir kokybiškesnis laikas namuose Pirmiausia, daugiabučių 

gyventojai gali džiaugtis sumažėjusiomis šildymo kainomis. Priklausomai nuo investicijų į namo 

modernizavimą, būsto atnaujinimas gali padėti sutaupyti vidutiniškai 50 – 70 proc. pastato šildymui 

naudojamos energijos. Taip pat įgyvendinus būsto renovaciją, butų savininkai savo namuose 

jaučiasi kur kas patogiau: pagerėja gyvenimo sąlygos ir kokybė. Pastatai po modernizavimo tampa 

sandaresni, šiltesni, žmonės patys gali reguliuoti kambarių temperatūrą pagal savo norus ir taip sau 

suteikti maksimalų komfortą.  

Artimesnė bendruomenė bei auganti buto vertė  

Modernizavus pastatą, estetiškai patrauklesnis tampa ne tik būstas – malonesnė aplinka 

sukuriama ir aplink.  

Kvartalinės renovacijos metu gali būti sutvarkoma daugiabučio teritorija, atnaujinami 

šaligatviai, įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės, modernus apšvietimas ar net poilsio zonos. Dėl to 

įvairialypė nauda jaučiama ne tik individualiai – leisti laiką būsto kieme tampa maloniau, taip 

užmezgamas artimesnis santykis su kaimynais, stiprėja namo bendruomenė.  

Be to, renovuotas būstas ne tik visapusiškai gerina gyvenimo kokybę, bet ir padidina buto 

vertę. Atnaujintame pastate butą mieliau tiek nuomosis, tiek įsigys naujų namų ieškantys žmonės.  

Skaičiuojama, kad buto rinkos kaina po daugiabučio modernizavimo vidutiniškai išauga 15–

20 proc., taip pat didėja ir jo likvidumas.  

Renovacija teigiamai veikia ir mūsų sveikatą  

Kadangi savo namuose, ypač pandemijos metu, praleidžiame itin daug laiko, užtikrinti gryną 

orą patalpose yra be galo svarbu. Didelė anglies dioksido koncentracija patalpose didina alergijų, 

astmos ar kvėpavimo ligų riziką. Tuo pat metu, senuose daugiabučiuose įrengta vėdinimo sistema 

būna užsikimšusi ir pasenusi bei neteikia į patalpas pakankamai gryno oro. Renovacijos metu 

vėdinimo sistema yra išvaloma ir atnaujinama, o įrengiami rekuperatoriai ar jų sistema padeda 

cirkuliuoti orui, užtikrina geresnę jo kokybę.  

Šaltis, nekomfortiška temperatūra taip pat neigiamai veikia sveikatą. Dėl šalčio gali 

suaktyvėti jau turimos ligos, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių, kvėpavimo takų. Tad esant 

nepakankamai temperatūrai jūsų bute, o ypač žiemos metu, šių ligų simptomai gali paūmėti. 

Renovacijos metu atnaujinus šildymo sistemą ir apšiltinus pastatą, oro temperatūra tampa 

komfortiška.  

Tausojama ir mus supanti aplinka  

Renovacija transformuoja ne tik mūsų šalies, bet ir visos planetos veidą. Ne paslaptis, kad 

pastatų sektorius yra vienas iš didžiausią įtaką klimato kaitai turinčių veiksnių. Tačiau jame slypi ir 

milžiniškas aplinkos tausojimo potencialas. Prasčiausią energinį efektyvumą turi ir labiausiai 

aplinką teršia seni, nerenovuoti pastatai. Juos šildant išeikvojama daugybė energijos, kuri iš patalpų 

„pabėga“ pro namo sienas, stogą ar nesandarius langus.  

Atnaujinant būstą yra subalansuojama šildymo sistema, kuri užtikrina vienodą šilumos 

pasiskirstymą po butus, apšiltinamos sienos ir stogas, kad energija pasiliktų patalpose, taip pat 

gyventojai gali įsirengti atsinaujinančios energijos šaltinius.  

Tai reiškia, kad modernizavus būstą ženkliai išauga daugiabučio energinė klasė, o jis tampa 

draugiškesnis aplinkai.  
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Kada reikėtų ryžtis renovacijai?  

Dažnam šalies gyventojui vis dar kyla klausimas, kaip žinoti, ar reikėtų renovuoti pastatą 

kuriame gyvenu? Atsakymas į šį klausimą paprastas – jeigu jūsų būstas yra trijų ar daugiau butų 

name, kuris buvo pastatytas pagal iki 1993 m. galiojusius techninius normatyvus, jį atnaujinti ne tik 

galima, bet ir reiktų.  

Tiesa, atnaujinti būstą nusprendę žmonės išlaidų vien tik iš savo kišenės padengti neturės. 

Prie to prisidės valstybės parama – lengvatinis kreditas ir platus kompensuojamų priemonių 

spektras.  

 

KOKIAS DAUGIABUČIO ATNAUJINIMO PRIEMONES GALI RINKTIS GYVENTOJAI? 

 

 
 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa visapusiškai gerina jos dalyvių 

gyvenimo kokybę. Norėdami ne tik padidinti pastatų energinį efektyvumą, bet ir sumažinti savo 

šildymo sąskaitas, butų savininkai gali rinktis iš daugybės skirtingų priemonių, kurias dalinai 

finansuoja valstybė. 

Kokios yra tos priemonės?  

Namo apšiltinimas ir langų keitimas Vienas efektyviausių būdų padidinti pastato energinį 

naudingumą – investuoti į jo apšiltinimą. Pasenę būstai daugiausiai šilumos netenka per „kiauras“ 

sienas (38 proc.), senus langus (26 proc.) ir stogą (11 proc.). Šių problemų išvengti padeda 

kompleksiška būsto renovacija, kurios metu apšiltinamos fasado ir cokolio sienos, pašalinami jų 

konstrukcijos defektai, sutvarkoma nuogrinda. Pakeitus butų ir kitų patalpų langus į mažesnio 

šilumos pralaidumo langus, užkertamas kelias šilumai pro langų plyšius patekti į lauką, o šalčiui – į 

vidų. Be to, modernizuojant būstą apšiltinamas ir stogas, ir rūsio perdanga. Apšiltinus pastatą ir 

pakeitus jo langus, transformuojama jo estetinė išvaizda, o tokiame būste gyventi tampa maloniau.  

Šildymo sistemos modernizavimas  

Daugumoje senų daugiabučių yra įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos. Nepertvarkius 

tokios sistemos reguliuoti šilumos negalima. Daugiabučiai, nusprendę investuoti į atnaujintą arba 

naują šildymo sistemą, turi kelis pasirinkimus – modernizuoti dabartinę sistemą, pakeisti ją į 

dvivamzdę šildymo sistemą, arba rinktis kolektorinę ar daliklinę šildymo sistemą.  

Atnaujinę šildymo sistemą gyventojai gali džiaugtis tuo, kad šiluma tolygiai paskirstoma 

visuose butuose, šilumos kiekis gali būti reguliuojamas pagal lauko temperatūrą, taip pat galimybe 

reguliuoti šilumą bute.  

Šilumos punkto automatizavimas  

Senuose daugiabučiuose esančius elevatorinius šilumos punktus reguliuoti yra sudėtinga, 

nes šis procesas atliekamas rankiniu būdu. Dėl to šildymo sistema išbalansuojama, vieni žmonės 

kenčia karštį, kiti – šaltį. Tokiu būdu švaistoma šiluma ir didinamos būsto gyventojų šildymo 

sąskaitos. Todėl butų savininkai renovacijos metu turi galimybę automatizuoti šilumos punktą. 

Įgyvendinus šią priemonę, šilumos punktas automatiškai reguliuoja į butus perduodamą šilumos 

kiekį pagal lauko temperatūros pokyčius. Pakilus temperatūrai, šildymas išjungiamas, o jai nukritus 

– įjungiamas. Taip butai neperšildomi, sklandžiau pasitinkamas šildymo sezono startas ir finišas, 

taupomi ir pinigai, ir šiluma.  

Karšto vandens sistemos atnaujinimas  
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Tuo pat metu, renovacija yra puiki proga pakeisti ir susidėvėjusią karšto vandens sistemą, 

būsto gyventojams sukeliančią papildomų iššūkių. Seni vamzdynai dažnai būna pažeisti korozijos, 

prakiurę, o juos sujudinus, čiaupuose pradeda bėgti nešvarus vanduo, dar labiau nusidėvi 

vandentiekių įranga.  

Atnaujinant vandentiekį, ne tik pašalinamos minėtos problemos, bet ir subalansuojama visa 

sistema, taip užtikrinant tolygų karšto vandens temperatūros paskirstymą visame name.  

Ventiliacijos atnaujinimas ir rekuperatorių įrengimas  

Vienas iš pastatų renovacijos sprendimų yra vėdinimo sistemos atnaujinimas – senų ortakių, 

ventiliacijos šachtų išvalymas, dezinfekavimas bei grotelių keitimas. Ir nors tai – itin svarbi 

priemonė, padedanti užtikrinti šviežią orą butuose, ekspertų teigimu, jos gali nepakakti.  

Po renovacijos pastato šiluminė varža išauga, o anksčiau per namo langus, sienas ir stogą 

patekdavęs oras, buto vidaus nebepasiekia, tad gryno oro namuose būna mažiau. Dėl to statybos 

specialistai pataria įsirengti centralizuotą rekuperacinę sistemą arba individualius rekuperatorius. Jie 

padeda kvėpuoti iš lauko išgaunamu oru, kuris perėjęs per filtrus yra išvalomas.  

Atsinaujinantys energijos šaltiniai  

Daugiabučiuose esančių butų savininkai taip pat turi kelis skirtingus pasirinkimus, kaip 

prisidėti prie aplinkai draugiškos planetos kūrimo.  

Pirmiausia, būstuose galima įrengti terminius saulės kolektorius, kuriuose sukaupta energija 

panaudojama karšto vandens paruošimui.  

Gyventojai gali įsigyti ir fotovoltines saulės modulių jėgaines. Jos generuoja elektros 

energiją dienos metu, ji panaudojama pastato bendrojo naudojimo patalpoms.  

Dar viena priemonė –šilumos siurbliai. Šilumos siurblys yra ekologiškas įrenginys, 

neišskiriantis į aplinką jokių teršalų. Iš aplinkoje esančio šilumos šaltinio (grunto, vandens ar oro) 

šilumos siurblio pagalba išgaunama šiluma yra atiduodama daugiabučio šildymo sistemai. Šilumos 

siurbliai kaip energijos šaltinį naudoja elektrą, todėl dažniausiai kartu diegiamos saulės elektrinės.  

Kitos priemonės  

Būstų savininkai gali rinktis ir daugiau energinį efektyvumą didinančių priemonių, 

pavyzdžiui, įstiklinti balkonus ar lodžijas, pakeisti laiptinių lauko ir tambūro duris, suremontuoti 

įėjimo laiptus pritaikant juos neįgaliųjų poreikiams, atnaujinti liftus, atnaujinti bendrojo naudojimo 

elektros inžinerines sistemas, apšvietimo sistemą.  

Be to, gyventojai turi galimybę pastate įsidiegti kitas, su būsto energinio efektyvumo 

didinimu nesusijusias priemones: atnaujinti kitas, pastato bendrojo naudojimo inžinerines sistemas, 

pavyzdžiui, nuotekų sistemą, priešgaisrinės saugos įrenginius, pakeisti geriamojo vandens 

vamzdynus, sutvarkyti drenažą.  

 

DAUGIABUČIO FASADO MODERNIZAVIMAS: KODĖL REIKIA APŠILTINTI BŪSTĄ 

IR PAKEISTI JO LANGUS? 

 

 
 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos dalyviai turi daug galimybių 

sumažinti savo šildymo sąskaitas ir pagerinti gyvenimo kokybę. Viena iš pagrindinių renovacijos 
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priemonių, padedanti bene efektyviausiai padidinti pastato energinį efektyvumą ir išsaugoti šilumą 

kambariuose – langų keitimas ir pastato apšiltinimas.  

Tiesa, izoliavus pastatą, būtina pagalvoti ir apie jo vėdinimo sprendimus. Daugiausiai 

šilumos energijos nerenovuoti daugiabučiai netenka per sienas (38 proc.), langus (26 proc.) ir stogą 

(11 proc.). Dideli pastato šiluminės energijos praradimai – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 

reikia atnaujinti senus daugiabučius.  

Apšiltinus pastato sienas, stogą ir pakeitus langus, jis yra apklojamas visiškai nauju 

termoizoliaciniu sluoksniu. Tokiu būdu ženkliai sumažinamas ne tik šiluminės energijos 

pralaidumas iš pastato vidaus į išorę – krenta ir šildymo sąskaitos, daugiabutis tampa draugiškesnis 

aplinkai.  

Ilgesnė tarnavimo trukmė ir estetiniai pokyčiai  

Tačiau šilumos praradimai – ne vienintelė priežastis modernizuoti būsto fasadą. Lygiai taip 

pat svarbu stabdyti daugelį daugiabučių pažeidusią sienų eroziją.  

Sumontuojant naują apdailą, prailginama pastato tarnavimo trukmė, jo sienos tampa 

atsparesnės išorės poveikiui – lietui, sniegui ar saulės spinduliams.  

Dar viena paskata apšiltinti sienas ir keisti langus – estetinės statinio išvaizdos 

transformavimas. Kone visi iki 1993 m. iškilę daugiabučiai yra „nušiurę“: jų sienos yra 

aptrupėjusios ir suskilinėjusios, o niūros spalvos gadina nuotaiką ne tik namo gyventojams, bet ir 

praeiviams ar miesto svečiams.  

Priėmus sprendimą atnaujinti pastatą, jo išorė yra pakeičiama neatpažįstamai, jis tampa 

modernesnis.  

Taip pat kyla ir statinio vertė, tokiame daugiabutyje nuomotis ar pirkti butą yra žymiai 

maloniau.  

Langų keitimas ir balkonų įstiklinimas  

Daugelyje neatnaujintų daugiabučių dar yra butų, kurie turi senus langus, pro kuriuos švilpia 

vėjai, žiemą patenka šalto oro gūsiai. Renovacijos metu nesandarūs langai yra pakeičiami į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus. Taip gerokai sumažėja galimybė šalčiui patekti vidun, o 

šilumai – laukan.  

Be to, ekspertai rekomenduoja įsirengti langus su orlaidėmis bei modernia ventiliacijos 

sistema, tokiu būdu jūsų bute bus daugiau gryno oro.  

Ne ką mažiau svarbu įstiklinti balkonus ir lodžijas, taip dar labiau sumažinant šalto oro 

skverbimąsi į butą ir papildomai gerinant garso izoliaciją. Vasaras leisti atnaujintame balkone taip 

pat yra daug jaukiau.  

Visapusiškas pastato apšiltinimas  

Kita esminė priemonė – lauko sienų apšiltinimas. Taisyklingai atlikus darbus, vien šis 

pasirinkimas gali padidinti lauko sienų šiluminę varžą apie 3 kartus, o patalpų vidaus oro 

temperatūra gali pakilti net 3-5 laipsniais.  

Sienos yra apšiltinamos iš lauko pusės, ant jų dedant šilumai mažai laidžias medžiagas – 

mineralinę vatą arba putų polistirolą. Jos tuomet yra užtinkuojamos arba uždengiamos specialios 

dangos lakštais, taip paverčiant pastatą sandariu.  

Itin svarbu apšiltinti ir stogą bei pastato pamatus, rūsio perdangą. Tinkamai sutvarkius stogą, 

didelius gyvenimo kokybės pokyčius pajustų viršutinių aukštų gyventojai, kurių butuose dažnai 

svyruoja temperatūra – vasarą būna karšta, o žiemą – ypatingai šalta. Po apšiltinimo, šios problemos 

penkto ar devinto aukšto butų savininkų nebekamuotų.  

Apšiltinus pamatus ir rūsio perdangą, ne tik didėja pastato šiluminė varža, bet ir išvengiama 

kartu su atmosferos bei grunto drėgme vidun besiskverbiančio šalčio, taip pat mažėja šansai, kad 

rūsyje susidarys pelėsis.  

Ekspertai įspėja, kad stiklinant balkonus ir apšildant aptvarus itin svarbu apšiltinti ir vidinę 

balkono sieną. Kadangi tai – nešildoma patalpa, uždarius langus problemų kilti neturėtų, tačiau 

neretai balkono langus net ir žiemą gyventojai palieka pravirus. Tokiu atveju balkono temperatūra 

krenta žemyn, didėja pelėsio susidarymo rizika.  

Tinkamai izoliavus būstą, rekomenduoja gerinti vėdinimą  
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Kadangi po pastato renovacijos ženkliai išauga jo šiluminė varža, anksčiau per namo sienas, 

stogą ir langus į vidų laisvai patekdavęs oras lengvų kelių į gyventojų butus neberanda. Dėl to 

gryno oro kiekis kambariuose sumažėja. Todėl, norint išvengti pelėsio ir kitų su pastato apšiltinimu 

bei langų pakeitimu susijusių problemų, rekomenduojama renovacijos metu imtis dar dviejų itin 

svarbių priemonių.  

Modernizuojant seną vėdinimo sistemą, išvalomi seni ortakiai ir ventiliacijos šachtos, jos 

dezinfekuojamos, pakeičiamos grotelės. Tai – pirmasis žingsnis link didesnio šviežio oro kiekio 

jūsų namuose.  

Specialistų teigimu, antrasis žingsnis turėtų būti rekuperacinės sistemos visame name arba 

individualių rekuperatorių butuose įrengimas. Jie padeda kvėpuoti iš lauko išgaunamu oru, kuris 

papildomai išvalomas per filtrus.  

 

MODERNIZUOTŲ DAUGIABUČIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ NAUDA: ŠILDYMO SEZONO 

PRADŽIĄ IR PABAIGĄ PASITIKSITE SKLANDŽIAI 

 

 
 

Viena kertinių Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemonių – 

šilumos punkto automatizavimas, padedantis ne tik užtikrinti vienodą temperatūrą tarp skirtingų 

pastato butų, bet ir leidžiantis džiaugtis mažesnėmis šildymo sąskaitomis. Atnaujinant būstą, 

ekspertų teigimu, šilumos punktą modernizuoti yra itin svarbu, nes jį reikia adaptuoti prie naujo 

statinio šilumos energijos poreikio.  

Suprantant inžinerinių pastato sistemų svarbą, valstybė remia ne tik kompleksinę, bet ir 

mažąją renovaciją, kurios metu gali būti atnaujinamas tik šilumos punktas. Praeityje didžiojoje 

dalyje daugiabučių įrengti elevatoriniai šilumos punktai yra pasenę ir atgyvenę. Ir nors šilumos 

punktas pats jos negamina ir nevartoja, šis įtaisas yra vienas pagrindinių elementų, žiemą 

užtikrinančių šilumos patekimą į butų savininkų kambarius. Į jį iš miesto šilumos tinklų atiteka 

vanduo, o punktas panaudoja tik namui pašildyti reikalingą šilumos kiekį – jį paruošia iki reikiamos 

temperatūros ir nukreipia į būsto radiatorius.  

Norint padidinti arba sumažinti į namą tiekiamo karšto vandens temperatūrą ar šilumos 

galingumą, atgyvenusiuose punktuose šį procesą reikia atlikti rankiniu būdu. Tai – sudėtinga 

užduotis, nes dažnai punktas yra reguliuojamas netaisyklingai, tokiu būdu išbalansuojamas šilumos 

paskirstymas po butus ir vieni gyventojai žiemą dreba iš šalčio, kiti – jaučiasi lyg šiltnamyje. Šis 

šilumos reguliavimo būdas yra neefektyvus, augina daugiabučių gyventojų sąskaitas ir švaisto 

šilumą, tuo pat metu prisidėdamas ir prie didesnės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, teršia 

aplinką.  

Nebeperšildomi butai ir gebėjimas reaguoti į lauko temperatūrą  

Ekspertai vienareikšmiškai sutaria, kad automatizuoti šilumos punktą senuose 

daugiabučiuose yra būtina. Toks įrenginys yra skirtas ekonomiškam ir gerokai efektyvesniam 

šilumos energijos reguliavimui būstuose, leidžia kontroliuoti šiluminės energijos sunaudojimą 

būstuose, išlaikyti patalpose pageidaujamą temperatūrą.  

Taip pat jis apsaugo daugiabučio šildymo sistemą nuo slėgio pokyčių ir prailgina jos 

eksploatavimo laiką.  
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Vienas pagrindinių automatizuoto šilumos punkto privalumų – gebėjimas reaguoti į aplinkos 

pokyčius. Modernizuotas įtaisas automatiška reguliuoja šilumos kiekį pagal lauko temperatūros 

jutiklius: temperatūrai nukritus, šildymas yra įjungiamas, o jai pakilus – laikinai išjungiamas. Tai 

reiškia, kad daugiabučio gyventojai nebesusidurs su peršildomų butų problema, mažiau duobėtas 

bus ir šildymo sezono startas, ir finišas.  

Moderni šildymo sistema su automatizuotu nepriklausomo jungimo šilumos punkto suteikia 

progą dar labiau tausoti aplinką ir pastate įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, 

saulės kolektorius ar šilumos siurblį.  

Butų savininkai turi galimybę įsirengti ir individualius šilumos punktus. Tai reiškia, kad 

gyventojai užsitikrina didžiausią įmanomą nepriklausomybę būsto šildymo atžvilgiu. Pavyzdžiui, 

patalpas galima šildyti ir ne šildymo sezono metu, įrengiama individuali kiekvieno buto šilumos 

sąnaudų apskaita, o įvykus avarijai, butą atjungti nuo bendros sistemos tampa gerokai paprasčiau.  

Tiesa, kadangi kiekviename bute būtina atlikti daug sistemos įrengimo darbų, šis sprendimas 

sudėtingesnis ir kainuoja brangiau.  

Rekomenduoja susipažinti su įrenginio reguliavimu  

Kiekvieno šilumos punkto reguliavimas yra individualus ir priklauso nuo daugiabučio 

energinio efektyvumo, todėl po būsto modernizavimo didžiausia nauda bus juntama, jei punktas bus 

tinkamai suderintas. Todėl specialistų teigimu, po renovacijos darbų iš rangovų reikėtų prašyti 

šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų bandymo ir derinimų aktų, įgauti bent 

minimalias žinias, kaip yra reguliuojamas šilumos punktas.  

Kviečia modernizuoti svarbiausias būsto dalis  

Kompleksiškai pastato atnaujinti nesiryžtantiems gyventojams valstybė suteikė galimybę 

atnaujinti tik kertinius pastato elementus – vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas. Vykdant 

mažąją renovaciją yra skiriama 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis.  

Valstybės paramą norintys gauti gyventojai turi pakeisti senus, elevatorinius šilumos 

punktus į naujus, automatizuotus šilumos punktus arba atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius 

punktus.  

Taip pat kompensuojamos bus ir tokios priemonės kaip radiatorių ar vamzdynų keitimas, 

termostatinių ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių 

sistemos įrengimas ir kt.  

 

ŠILDYMO SISTEMOS PERTVARKA DAUGIABUTYJE: MAŽESNĖS SĄSKAITOS IR 

DIDESNIS KOMFORTAS 

 

 
 

Pasenę ir neatnaujinti daugiabučiai kelia daugybę problemų juose gyvenantiems butų 

savininkams – nuo milžiniškų šildymo sąskaitų iki prastos gyvenimo kokybės. Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujantys šalies gyventojai turi galimybę malonią 

kambario temperatūrą nustatyti patys. Ne tik šį patogumą, bet ir mažesnes šildymo sąskaitas padeda 

užtikrinti šildymo sistemos atnaujinimas, subalansavimas ir termoreguliatorių įrengimas.  

Daugumoje nerenovuotų ir iki 1993 m. pastatytų daugiabučių yra įrengtos vienvamzdės 

šildymo sistemos. Kadangi jose vanduo į radiatorius atiteka ir juos palieka tuo pačiu vamzdžiu, 
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šiose senų būstų sistemose nėra įmanoma įrengti termoreguliatorių ir su jų pagalba kambariuose 

nustatyti norimos temperatūros.  

Taip pat atgyvenusios šildymo sistemos susiduria su išbalansavimo problema.  

Nemodernizuotos sistemos pasižymi neefektyviu šilumos paskirstymu, lemiančiu netolygų 

jos keliavimą į butus, tad daliai butų gyventojų žiemą tenka praverti langus, kitai – jungti elektrinius 

radiatorius.  

Daugiabučius renovuoti pasiryžę gyventojai turi kelias skirtingas galimybes, kaip atnaujinti 

šildymo sistemą. Todėl prieš būsto atnaujinimą, vertėtų išklausyti visus specialistų pasiūlymus ir 

pasitikėti jų rekomendacijomis, tačiau galutinis sprendimas priklauso tik nuo pastato gyventojų.  

Subalansavus sistemą, tolygus šilumos pasiskirstymas  

Nerenovuotose daugiabučiuose gyvenantys žmonės susiduria ir su dar vienu iššūkiu – 

išsibalansavusia šildymo sistema. Ji lemia perkaitusius vienų ir atšalusius kitų butų radiatorius. 

Kompleksinės renovacijos metu, šis nesklandumas yra pašalinamas sumontuojant balansinius 

ventilius rūsyje ir sureguliuojant vandens srautus.  

Sistemą balansuoti galima dviem būdais.  

Pirmasis – įrengti rankinius balansinius ventilius, kurie yra pigesni, tačiau nėra tinkami 

naudoti su radiatorių termoreguliatoriais. Be to, pakeitus bent vieną radiatorių ar vamzdyną, sistemą 

reiktų balansuoti iš naujo.  

Antroji priemonė – automatiniai balansiniai ventiliai. Jie yra gerokai pranašesni, tačiau ir 

šiek tiek brangesni, nereikalauja balansavimo su specialia įranga.  

Platus šildymo sistemų spektras  

Nusprendus investuoti į modernizuotą arbą naują šildymo sistemą, butų savininkai gali 

rinktis iš kelių variantų: atnaujinti dabartinę vienvamzdę sistemą, pakeisti ją į dvivamzdę arba 

rinktis iš kitų dviejų: daliklinės ir kolektorinės šildymo sistemos.  

Pirmoji galimybė– modernizuoti vienvamzdę sistemą. Tai kainuotų nedaug. Naudojant 

senos šildymo sistemos įrangą išlieka avarijos tikimybė, o savavališkai gyventojų įgyvendinami 

pokyčiai bute išbalansuoja sistemą ir pakeičia vandens temperatūrą kitiems gyventojams.  

Kita priemonė, dažniausiai naudojama namuose, kurių vamzdynai prakiurę ar visiškai 

susidėvėję – dvivamzdė sistema. Joje vanduo į radiatorius patenka vienu vamzdžiu, o iš jų išteka 

kitu, tad ją kontroliuoti yra daug paprasčiau.  

Daliklinėje šildymo sistemoje specialūs dalikliai yra sumontuojami ant visų daugiabučio 

kambariuose esančių radiatorių, taip užtikrinant tikslų sunaudojamos energijos paskirstymą. Jo 

veikimo principas – paprastas. Pirmiausia pritvirtintas prietaisas nustato radiatoriaus išskiriamą 

šilumos kiekį pagal jo paviršiaus temperatūrą. Tuomet daliklis perduoda kaupiamus duomenis į 

name įrengtą tarpinę stotelę, paskui – į šilumos punkte esantį duomenų surinkimo bloką ir galiausiai 

į šilumos tiekėjo duomenų centrą. Jame gaunama informacija yra apdorojama, o pastate suvartotas 

šilumos energijos kiekis paskirstomas atskiriems butams, atsižvelgiant į gautus duomenis. Tokiu 

būdu užtikrinamas tikslus suvartotos šilumos energijos paskirstymas, išvengiama nesusipratimų dėl 

šildymo sąskaitų.  

Kolektorinė sistema veikia kiek kitaip, o ją dažniausiai renkasi mažesnių daugiabučių 

gyventojai, nes net penkių ar devynių aukštų gyvenamuosiuose namuose ją įrengti yra sudėtinga. 

Šioje sistemoje visi kiekvieno buto radiatoriai yra sujungiami tarpusavyje, o butas prijungiamas prie 

vieno stovo, esančio laiptinėje. Tokią inžinerinę sistemą įsirengę butų savininkai galės ne tik 

reguliuoti norimą patalpų temperatūrą, bet ir atskirame skaitiklyje matyti savo buto energijos 

sąnaudas.  

Termoreguliatoriai – komfortą užtikrinanti priemonė  

Radikaliai transformavus pasenusią daugiabučio šildymo sistemą, ant radiatorių gali būti 

įrengiami termoreguliatoriai. Jais buto gyventojai gali nustatyti į radiatorių patenkančio karšto 

vandens kiekį ir tokiu būdu, pagal pageidaujamą kambario temperatūrą ar finansines galimybes, 

palaikyti pastovią patalpų temperatūrą.  

Ši priemonė yra ir puikus būdas sutaupyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima sumažinti tuose 

kambariuose, kuriuose praleidžiama mažiau laiko, tai galima daryti ir naktį ar išvykstant iš namų 
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atostogauti. Tiesa, bent jau minimalią temperatūrą kiekviename kambaryje užtikrinti yra būtina, nes 

šilumą per daug tausojantys gyventojai gali susidurti su nepageidaujamomis problemomis, 

pavyzdžiui, pelėsiu.  

Radiatorių keitimas  

Kartu su šildymo sistema, gyventojai turi galimybę atnaujinti ir savo radiatorius. Dėl didelio 

vandens kiekio, pagal senus reikalavimus gaminti radiatoriai yra labai griozdiški, užima daug 

vietos. Nors kartais juos užtenka tik praplauti, tačiau pasitaiko atvejų, kai radiatorius dėl jų 

susidėvėjimo būtina keisti. Modernūs radiatoriai yra tiksliau reguliuojami ir užtikrina efektyvesnį 

energijos naudojimą, reikiamą šilumos spinduliavimą į aplinką.  

 

KODĖL ATNAUJINANT DAUGIABUTĮ SVARBU PASIRŪPINTI IR VĖDINIMO 

SISTEMA? 

 

 
 

Švaraus oro daugiabučių kambariuose trūksta nuolat, tačiau atėjus žiemai, ši problema 

tampa dar ūmesnė. Dažnu atveju, prasidėjus šildymo sezonui, senų būstų kambarius tenka vėdinti 

praveriant langus, taip netenkant didelio kiekio šilumos.  

Panašūs iššūkiai gali kilti net ir Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programoje dalyvaujantiems gyventojams, nes apšiltinus pastatą ir pakeitus langus, patalpų 

ventiliacija tampa dar svarbesniu elementu. Vis dėlto modernizavimo metu įsirengus ekspertų 

rekomenduojamas priemones, butų savininkai gali džiaugtis ir šilumos, ir gryno oro pilnais namais.  

Nepakankama ventiliacija kambariuose eina koja kojon su nemaloniu kvapu, didesne 

drėgme ir atsirandančiu pelėsiu. Tuo susirūpinti – būtina, nes nepakankamas kiekis šviežio oro gali 

lemti ir įvairius sveikatos sutrikimus. Užterštame ir nešviežiame ore yra mažiau deguonies, todėl 

leisdami laiką nevėdinamoje patalpoje, šio gyvybiškai svarbaus cheminio elemento įkvepiame 

mažiau. Kai žmogui stinga deguonies, mažėja jo energijos kiekis, jis tampa mieguistas, didėja 

plaučių bei kraujo ligų rizika. Be to, gyventojai su silpna imunine sistema – vaikai, vyresnio 

amžiaus ar lėtinių ligų turintys žmonės – į oro kokybę reaguoja labai jautriai.  

Tuo pat metu Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai atskleidžia, kad esant pakankamai oro 

cirkuliacijai namuose galima sumažinti namų dulkių erkučių, sukeliančių astmą, kiekį.  

Po būsto izoliavimo – mažiau gryno oro  

Renovavus pastatą, jo šiluminė varža gerokai išauga, nes jis tampa sandarus. Nauji langai, 

apšiltintos sienos ir stogas nebepraleidžia vėjo, todėl anksčiau pro įvairius plyšius į kambarius 

patekdavęs gaivus oras to daryti nebegali. Su šiomis problemomis kovoti galima praveriant langą ir 

įsileidžiant šviežią orą. Tačiau tokiu būdu sutaupoma šiluma palieka kambarį – šildyti reikia 

daugiau.  

Visgi statybos ekspertai teigia, kad norint pasiekti maksimalių daugiabučio modernizavimo 

rezultatų, butų savininkams reikėtų investuoti ir į tam tikrų vėdinimo sprendimų diegimą.  

Vėdinimo sistemos atnaujinimas  
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Nors senuose, iki 1993 m. pastatytuose būstuose, veikia natūrali vėdinimo sistema, per 

daugybę metų ji būna užsiteršusi, orą valo nebe taip efektyviai. Todėl viena populiariausių 

renovacijos priemonių, susijusių su patalpų vėdinimu – šios sistemos atnaujinimas.  

Tai reiškia, kad išvalomos ir dezinfekuojamos senos ventiliacijos šachtos ir ortakiai, 

pakeičiamos grotelės.  

Kita priemonė – deflektorių ant stogo įrengimas. Šie įtaisai padidina ir užtikrina oro trauką 

bei neleidžia oro gūsiams iš išorės pakliūti į namo vidų. Tokiu būdu į daugiabutį per jo stogą 

nepatenka šaltas oras, verčiantis šalti viršutinių aukštų gyventojus.  

Komfortiško gyvenimo užtikrinimui – rekuperatoriai  

Vis dėlto specialistai sutaria, kad norint po renovacijos gyventi kaip įmanoma kokybiškiau, 

dažnu atveju aukščiau paminėtų priemonių ar net lango atidarymo nepakanka. Todėl į pagalbą 

siūloma pasitelkti pastato plaučiais vadinamus įrenginius – rekuperatorius.  

Jų veikimo principas – mechaninis patalpų vėdinimas ventiliatoriais su šilumokaičiu, pro 

kurį į kambarį patenkantis šviežias oras yra pašildomas ir per ortakius tiekiamas į patalpą. Žiemą 

šalto oro sušildymui prietaisas panaudoja iš namo pašalinamo šilto oro energiją, o vasarą – 

atvirkščiai. Iš patalpų „išmetamas“ vėsesnis oras atšaldo iš lauko patenkantį karštą orą, tad 

rekuperatoriai gyventojams tarnauja ištisus metus.  

Tai yra priemonė, prisidedanti ne tik prie šildymo sąskaitų mažinimo, bet ir prie geresnės 

gyventojų sveikatos užtikrinimo. Šie prietaisai padeda kvėpuoti iš lauko išgaunamu oru, kuris 

prakeliavęs pro specialius filtrus yra dar ir išvalomas. Rekuperatoriuose esantys filtrai orą apsaugo 

nuo dulkių, nešvarumų, teršalų ar žiedadulkių, kurios įprastai į butų kambarius patenka iš lauko.  

Įrenginiai įgauna dar didesnę reikšmę, jeigu gyvenate miesto centre ar prie judrios gatvės, 

kur oro užterštumas yra gerokai didesnis. Be to, prietaisai iš viduje esančių patalpų pašalina 

nepageidaujamus kvapus, mažina tikimybę, kad aprasos langai ir užtikrina apsaugą nuo žmogaus 

sveikatai pavojų keliančio pelėsio.  

Gyventojai gali įsirengti individualius rekuperatorius ar pastate įsirengti rekuperacinę 

sistemą. Pastaroji nors yra naudingesnė, tačiau ją įrengti kainuoja gerokai daugiau, tad šiam 

sprendimui dažniausiai ryžtasi mažesnių daugiabučių gyventojai.  

 

VALSTYBĖS INDĖLIS Į RENOVACIJOS PROCESUS: KOKIĄ FINANSINĘ PARAMĄ 

GAUNA BŪSTUS ATNAUJINANTYS GYVENTOJAI? 

 

 
 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa transformuoja miestų veidus, 

padeda tausoti aplinką ir visapusiškai pagerina jos dalyvių gyvenimo kokybę. Kadangi ji neša naudą 

visai šaliai, būstų renovacijos procesus Lietuvoje skatina ir valstybė bei remia daugiabučius namus 

atnaujinančius butų savininkus.  

Daliai iš jų, daugiabučio modernizavimas nekainuoja visiškai nieko. Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvauti ir valstybės paramą gauti gali tik daugiabučiai 

namai (tris butus ar daugiau turintis pastatai), kurie buvo pastatyti iki 1993 m. Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas numato, kad parama yra skiriama 

pastatams, kurie po atnaujinimo pasiekia ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę, o 
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po renovacijos sutaupo ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų. Kultūros paveldo 

objektai turi sutaupyti ne mažiau kaip 25 proc. energijos.  

Dažnu atveju šie minimalūs sutaupymo reikalavimai yra gerokai viršijami, o po 

modernizavimo sutaupoma net apie 50-70 proc. šilumos energijos.  

Didžiausias dėmesys – pažeidžiamoms socialinėms grupėms  

Siekdama apsaugoti socialiai pažeidžiamiausias šalies gyventojų grupes, valstybė bene 

didžiausią dėmesį skiria sunkiausiai besiverčiantiems asmenims ir deda papildomas pastangas, 

norint įtraukti juos į renovacijos procesus.  

Teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją turintys gyventojai gali mėgautis renovacijos 

privalumais ir už tai nemokėti nieko, nes visą daugiabučio modernizavimo kainą padengia valstybė.  

Tarp tokių gyventojų patenka ir teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją turintys 

pensininkai. Šiems gyventojams yra padengiamos visos projekto parengimo, statybos techninės 

priežiūros išlaidos, taip pat kredito ir jo palūkanų išlaidos.  

Tiesa, norėdami neprarasti teisės į šildymo išlaidų kompensaciją ir tuo pat metu gauti visą 

paramą būsto atnaujinimui, gyventojai privalo pritarti daugiabučio atnaujinimui.  

Be paramos nelieka ir kiti gyventojai  

Parama yra skiriama ir kitiems Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

dalyviams. Pavyzdžiui, valstybė visiems butų savininkams 100 proc. padengia projekto parengimo, 

įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidas. Be to, dar 30 proc. 

investicijų į renovaciją yra kompensuojama įvairių būsto energinį efektyvumą didinančių priemonių 

diegimui.  

Gyventojai gali: apšiltinti stogą, sienas ar cokolį, įstiklinti balkonus, pakeisti langus, 

atnaujinti liftus.  

Parama gaunama ir atnaujinus ar modernizavus šildymo ir karšto vandens sistemas, 

pertvarkius ventiliacijos sistemą ar namuose įsirengus rekuperatorius. Papildomi 10 proc. yra 

kompensuojami tiems butų savininkams, kurie nusprendžia įsidiegti papildomas namo energinį 

efektyvumą didinančias priemones, t.y. balansinius ventilius ant stovų, modernizuoti seną ar naujai 

įsirengti automatizuotą šilumos punktą. Ši parama suteikiama ir pertvarkius ar pakeitus šildymo 

sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių 

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.  

Papildoma parama atsinaujinančių šaltinių diegimui  

Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos 

tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės 

kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali 

būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos 

programos.  

Sudaro lengvatinio kredito sąlygas  

Be to, valstybė gyventojams suteikia galimybę pasiimti lengvatinę paskolą, kurios palūkanos 

pirmus penkerius metus siekia vos 3 procentus. Taip pat šiam kreditui nėra taikomi jokie papildomi 

pasirašymo, išmokėjimo ar kiti mokesčiai. Papildomai, ši paskola yra vadinama lengvatine, nes ją 

galima grąžinti anksčiau numatyto termino, o tokiu atveju mokesčiai irgi nėra taikomi.  

Butų savininkai kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą gali atidėti ir tai pradėti daryti tik 

kai bus pabaigti rangos darbai ir pastatui atitikus būtinus reikalavimus, gyventojams bus suteiktas 

finansavimas.  

Kaip gauti paramą?  

Renovavus būstą ir siekiant gauti paramą pirmiausia būtina dar kartą įvertinti pastato 

energinį efektyvumą ir įsitikinti, kad jis atitinka visus modernizavimui keltus reikalavimus. Tai 

padarius, projekto administratorius ir rangovas turi kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir 

statybos inspekciją (VTPSI), kuri sudaro specialią komisiją, atliksiančią namo patikrinimą. Jei 

renovacija buvo įgyvendinta taisyklingai ir tinkamai, išduodamas statybų užbaigimo aktas, 

atveriantis kelią gauti valstybės garantuojamą paramą. Jeigu nustatoma, kad yra trūkumų – juos 

būtina taisyti.  
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Parama gaunama, kai renovacijos projekto administratorius pateikia atitinkamus 

dokumentus Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančiai Būsto 

energijos taupymo agentūrai (BETA). Ši priima sprendimą dėl paramos skyrimo.  

 

 
______ 

 

 BETA 2021-05-28 pranešimas.  

TN: tn  

 

KLAIPĖDOJE APDOVANOTAS METŲ RENOVACIJOS PROJEKTAS 

 

 
 

Šiandien Būsto energijos taupymo agentūra  kartu su Aplinkos ministru Simonu 

Gentvilu ir Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku pasveikino ir specialius 

apdovanojimus įteikė „Metų renovacijos projekto 2021“ rinkimų nugalėtoju tapusio 

daugiabučio (Taikos pr. 3, Klaipėda) bendruomenės atstovams bei šio namo atnaujinimą 

administravusios įmonės „Paslaugos būstui“, projektuotojo „Progresyvūs projektai“ ir 

rangovo „Lankstinys“ atstovams. 

Būsto energijos taupymo agentūra kartu su LR aplinkos ministerija jau kelerius metus iš 

eilės organizuoja Metų renovacijos projekto rinkimus. Šiemet Metų renovacijos projekto 2021 

konkursui buvo atrinkti atnaujinti daugiabučiai namai, geriausiai iliustruojantys pagrindines 

renovacijos naudas ir jos teikiamas galimybes. Po atviro balsavimo internete daugiausiai 

visuomenės simpatijų sulaukė Klaipėdoje, Taikos pr. 3 esantis devynaukštis, kuris po renovacijos 

kardinaliai pasikeitė tiek iš išorės, tiek iš vidaus.  

Daugiabučio namo gyventojų atstovui įteikdamas lentelę su garbingu apdovanojimu, 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kaip klaipėdietis prisiminė, kad dar visai neseniai šis namas 

http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/klaipedoje-apdovanotas-metu-renovacijos-projektas:107
http://www.betalt.lt/data/public/uploads/2021/05/dji_0433_moment-copy.jpg
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nežibėjo, gal net byrėjo, o dabar jis tapo iš tolo matoma puošmena, harmoningai prisijungiančia prie 

senamiesčio.  

Pasak ministro, tokie projektai skatina kitus pasitempti ir taip pat pagalvoti apie renovaciją. 

Jis padėkojo aktyviems gyventojams, namo administratoriui, taip pat projektuotojui už surastą bei 

prie aplinkos priderintą klaipėdietišką spalvą, baltišką ornamentą. 

Atsinaujino pirmasis Klaipėdos devynaukštis 

„Kaip senas klaipėdietis galiu tik džiaugtis ir gerėtis šiuo, už mane vos keleriais metais 

vyresniu namu. Prisimenu, kaip būdamas vaikas eidavau su draugais į jį pažiūrėti – tuomet tai buvo 

vienintelis Klaipėdoje devynaukštis. Mačiau to namo kasdienybę, jo byrėjimą, o dabar jis atgimė 

kaip Feniksas iš pelenų“, - sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, linkėdamas gyventojams 

džiaugtis gyvenimu šiame name.   

Gyventojų atstovui Erikui Kovertui surinkti sutikimus dėl namo renovacijos pavyko tik iš 

antrojo karto, tačiau dabar visi džiaugiasi sėkminga renovacija: sąskaitos už šildymą sumažėjo 

perpus, o iki tol buvę tušti butai buvo gana greitai parduoti. Pradėjus byrėti namui, kai kurie 

gyventojai buvo sugalvoję kraustytis kitur, o dabar džiaugiasi gyvenantys prestižinėje uostamiesčio 

vietoje.  

„Iš apleistos vietos mūsų namas tapo prestižiniu daugiabučiu, kuriuo džiaugiamės mes ir 

svečiai iš kitų miestų. Matomas iš toli ornamentas ant namo sienos tapo tarsi Klaipėdos simboliu“, - 

pasakojo ilgametis devynaukščio gyventojas E.Kovertas. 

Klaipėda – pirmoji tarp didmiesčių 

Tam, kad būtų įgyvendinti Ilgalaikėje renovacijos strategijoje nustatyti tikslai, renovacijos 

apimtys turėtų sparčiai didėti ir susikoncentruoti didmiesčiuose, kur yra daugiausia renovuotinų 

daugiabučių. Šiuo metu renovacijos lyderės Lietuvoje – tai mažosios savivaldybės.  

Klaipėda pirmauja tarp didmiesčių pagal renovuotų daugiabučių dalį (11,5 proc.). Taip pat 

per 2020 m. Klaipėdoje renovuota daugiausia daugiabučių namų Lietuvoje (28). Iš viso mieste 

renovuota 213 daugiabučių. 
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IS-900/625-IV-2 priedas 

 

IEŠKOMA NAUJO LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS VADOVO 

BNS 2021 m. gegužės 24 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Ieškoma naujo Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovo. Energetikos ministerija 

penktadienį paskelbė jos direktoriaus konkursą, o paraiškų laukiama iki birželio 4 dienos, 

nurodoma Valstybės tarnybos portale.  

Iš būsimo vadovo, be kita ko, reikalaujama turėti aukštąjį universitetinį magistro laipsnį, 

bent penkerių metų darbo ir trejų metų vadovavimo patirtį, darbo energetikos srityje patirties. 

Šiuo metu LEA laikiai vadovauja buvęs Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos 

pirmininkas Virgilijus Poderys. Jis BNS pirmadienį sakė svarstysiantis, ar dalyvauti konkurse. 

Agentūrai daugiau nei dvejus metus nuo pat jos įsteigimo vadovavęs Darius Biekša šių metų 

vasarį pasitraukė. Jis BNS tuomet sakė nusprendęs „koreguoti karjeros kryptį“. 

Energetikos agentūra įsteigta 2018 metų rudenį. Be kitų funkcijų, jai pavesta koordinuoti 

vėjo energetikos plėtrą Baltijos jūroje bei organizuoti su ja susijusias procedūras – tyrimus bei 

aukcionus. 

BNS  

 
 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ieskoma-naujo-lietuvos-energetikos-agenturos-vadovo.d?id=87271857
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/virgilijus-poderys
https://www.delfi.lt/temos/darius-bieksa
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-agentura
http://www.bns.lt/


 

132 

 

IS-900/625-IV-3 priedas 

 

LIETUVA UŽDRAUDĖ LAIDOTI CO2, BET SAUGYKLA GALI ATSIRASTI 

KAIMYNYSTĖJE 

2021-05-27 Rima Rutkauskaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

• Apie rengiamą projektą Rusijos pusės Kuršių nerijos pradžioje. 

• Ką dėl CO2 saugojimo draudimo kalba ministerijos ir verslas. 

• Kokiems projektams ruošiasi didžiosios Lietuvos įmonės. 

• Ir – kokius sprendimus yra priėmusios kitos Europos valstybės. 

Uždrausdami leisti anglies dioksidą saugoti žemės gelmėse politikai susiaurino verslui 

pasirinkimo galimybes ir ne visi sutinka, kad tai racionalu. Be to, nežinia, ar CO2 saugojimo 

technologijos nebus išbandomos Rusijai priklausančios Kuršių nerijos pradžioje. 

Kaliningrado spauda praėjusią savaitę paskelbė, kad srityje bus įrengtas anglies dioksido 

poligonas. Antonas Alikhanovas, srities gubernatorius, kurį cituoja portalas „rugrad.eu“, įvardija 5 

galimas vietas jam įrengti. Viena jų, kaip jis išsireškia – Kuršių nerijos „šaknis“. 

Nors teigiama, kad tokiame poligone būtų atliekami moksliniai tyrimai, matuojamas regiono 

poveikis anglies dioksido pusiausvyrai bei absorbavimo potencialas ir pan., pasak šalies 

spaudos, poligonuose, kurių Rusijoje bus 12, numatyta ir kurti bei bandyti technologijas, 

padedančias šiltnamio efektą sukeliančias dujas sugaudyti, taip pat jas saugoti žemės gelmėse. 

Rusijoje anglies dioksido saugojimas požeminėse saugyklose nėra uždraustas – bandomąjį 

projektą jau pradėjo įgyvendinti „Rosneft“, tam ruošiasi „Novatek“. 

Europos Sąjungai (ES) numačius nuo 2023 m. įvesti anglies dioksido mokestį 

importuojamiems produktams, Rusijos ekonomika kasmet prarastų nuo 4 iki 6 mlrd. Eur, rašo 

„rbc.ru“. 42% Rusijos eksporto sudaro nafta, dujos, metalurgijos produktai, kurie siejami su dideliu 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu. 

Draudimas ir praradimai 

„Mes esame visiškai uždraudę galimybę talpinti CO2 žemės gelmėse, negalime vykdyti 

tyrimų. Politikai, mano galva, nutarė eiti lengviausiu keliu – drausti. O Lietuvai šis būdas būtų tikrai 

naudingas, kadangi talpinant CO2 žemės gelmėse galėjome paskatinti besibaigiančią naftos gavybą. 

Dabar dujoms sugaudyti ir saugoti jokių sprendimų neturime“, – apgailestauja Jonas Satkūnas, 

Lietuvos geologijos tarnybos vyriausiasis patarėjas. 

 Dr. Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos vyriausiasis patarėjas.  

2019 m. Energetikos ministerija ir JAV energetikos bendrovės „8 Rivers“ bei „NET Power“ 

buvo pasirašiusios supratimo memorandumą dėl dujinės elektrinės galimybių studijos. Pagal 

bendrovės technologiją į naftos gavybos gręžinius įšvirkščiamas skystas CO2, likęs kaip elektros 

gamybos subproduktas, leidžia padidinti išgaunamos naftos kiekį ir drauge palaidoti 

CO2. Įgyvendintas 300 MW galios elektrinės projektas galėjo tapti didžiausia plyno lauko 

tiesiogine užsienio investicija Lietuvos istorijoje. Tačiau netapo. 

Energetikos ministerija primena, kad 2019 m., Seimui priimant sprendimus dėl anglies 

dioksido saugojimo, į ministerijos siūlymus nebuvo atsižvelgta. Bet, jeigu diskusijos būtų 

atnaujintos, galima būtų susitarti dėl teisinio reguliavimo. Jis leistų užtikrinti, kad bet kokios, net ir 

mažai tikinėtinos rizikos, būtų valdomos. O už tai visą civilinę atsakomybę prisiimtų ne valstybė, o 

konkretūs atitinkamą geologinio CO2 saugojimo veiklą vykdantys subjektai.  

Remtis mokslu 

http://www.vz.lt/
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133 

„Kova su klimato kaita tampa vienu svarbiausių prioritetų pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje. 

Didėja būtinybė apsirūpinti energija, kurios vartojimas sukeltų kuo mažesnį CO2 išmetimą. Šiame 

kontekste Energetikos ministerija prioritetą teikia atsinaujinančios arba „žaliosios“ energijos 

gamybos plėtrai, o sprendimus dėl naujų technologijų, įskaitant CO2 geologinį saugojimą, taikymo 

turėtume grįsti remdamiesi ne emocijomis, o faktais ir mokslo išvadomis“, – ragina Dainius 

Kreivys, energetikos ministras. 

Regis, mokslu, o ne emocijos remiasi CO2 geologinį saugojimą taikanti Norvegija, Jungtinė 

Karalystė, JAV, Kanada, Australija ar Japonija. Tarptautinė energetikos agentūra konstatuoja, kad 

rizikos, susijusios su CO2 geologiniu saugojimu, pavyzdžiui, nutekėjimas į atmosferą ar požeminio 

vandens išteklių užteršimas, yra valdomos parenkant tinkamą vietą bei nustatant papildomus 

teisinius saugiklius – tokius kaip tinkami žemės gelmių gylio apribojimai šiai veiklai, leidimai, 

draudimas CO2 importuoti ir pan.  

Neatsakyti klausimai 

„Nulinės emisijos klausimas yra aktualus, prireiks didelių investicijų. Dujoms sugaudyti 

technologijos yra, bet logistika, transportavimas, saugojimas – pakibę. O laikas eina. Netgi 

suskystinę sugaudytas dujas, jų negalėtume saugoti nei po žeme, nei ant žemės. Neaišku, ir ką mes 

galėtume pagaminti iš CO2“, – neatsakytus klausimus vardija Artūras Zaremba, cemento gamybos 

bendrovės „Akmenės cementas“ generalinis direktorius. 

Kad per ateinančius trejus metus „Akmenės cementas“ galėtų atsisakyti iškastinio kuro ir 

pakeisti jį alternatyviu, kainuotų apie 15–20 mln. Eur. Tačiau kuras sudaro apie 40% viso išmetamo 

į atmosferą CO2, 60% jo sudaro naudojama žaliava. Aukštos temperatūros veikiamos klintys 

išskiria anglies dioksidą. O klinčių cemento gamyboje kol kas nėra kuo pakeisti. 

Šį mėnesį pranešta, kad  „Akmenės cemento“ akcininkė Vokietijos „Schwenk Zement 

Beteilgungen“ Konkurencijos tarybos prašo leidimo įsigyti dar 50,42% akcijų – leidus sandorį ji 

valdytų 96,98% paketą. 

1. Zaremba nekomentuoja, ar tai susiję su būsimu didelių investicijų poreikiu.  

Prireiks šimtų miljonų 

Jonavos trąšų gamybos AB „Achema“ skaičiuoja, kad perėjimas prie „žaliojo kurso“ gali 

pareikalauti kelių šimtų milijonų eurų investicijų. Viešoje erdvėje įvardijama maždaug 700 mln. 

Eur suma.  

„Šį pavasarį pasirašėme sutartį su viena didžiausių pasaulyje technologijų projektavimo 

įmonių „Kellogg Brown & Root“, kuri šiuo metu atlieka amoniako modernizavimo galimybių 

studiją ir pasiūlys sprendimus „Achemai“. Planuojame gauti detalius skaičiavimus su trimis 

galimais modernizacijos pasiūlymais. Studija reikalinga tam, kad projektuotojai išnagrinėtų 

tinkamiausias technologijos atnaujinimo galimybes, o mes galėtume pamatyti modernizacijos 

kompleksiškumą ir pasirinkti efektyviausią kelią“, – informuoja Ramūnas Miliauskas, „Achemos“ 

generalinis direktorius. 

 Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius.  

Jis primena, kad gamykla dirba daugiau nei pusę šimtmečio ir ją bus siekiama atnaujinti – 

kuriama nauja 10 metų strategija. 

Skaičiuojama, kad per pastaruosius penkiolika metų „Achema“ į aplinkos poveikio 

mažinimo projektus jau investavo daugiau kaip 110 mln. Eur. Per šį laikotarpį šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimas į aplinką sumažintas daugiau nei 40%. 

Anot R. Miliausko, transformacijos procesai pareikalaus didelių investicijų, todėl valstybė 

turi suteikti galimybes pasinaudoti paramos fondų lėšomis ir stambioms pramonės įmonėms, kurias 

ši transformacija palies labiausiai.  

Rengtis vandeniliui 
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„Šiuo metu priemones, apimančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą pramonės 

sektoriuje, planuojama finansuoti Klimato kaitos programos (taršių technologijų keitimas mažiau 

taršiomis),  Modernizavimo fondo ir Teisingos pertvarkos fondo, kuris bus orientuotas į CO2 

mažinimą atskiruose regionuose, lėšomis“, – verslui žada  Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, 

įsitikinęs, kad vėl grįžti prie diskusijų apie anglies dioksido saugojimo neverta – derėtų orientuotis į 

technologijas, kad pramonė kuo mažiau terštų. 

„Pramonė turi du variantus. Imkim, kad ir „Achemą“. Grupė turi bendrovę „Renega“, 

valdančią didžiulius vėjo parkus. Valstybės taikomi skatinamieji elektros supirkimo tarifai baigiasi 

ir šiuose parkuose pagaminta atsinaujinanti elektra, vadovaujantis nutolusių elektrinių įteisinimu, 

gali būti „įskaitoma“ kaip žalioji elektra. Tuomet ją naudojant pagamintos visos prekės turės 

mažesnį CO2 kiekį“, – aiškina LPK prezidentas. 

 Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. 

Antrasis variantas, anot jo, iki 2030 m. pasirengti tam, kad vietoj dujų būtų galima naudoti 

vandenilį. Taip, tai brangiau, bet būtent į tai bus nukreiptos ES lėšos. 

„Sukaupti CO2 ir „uždaryti“ – man tai skamba truputį nerealiai. Mes neturim tokios 

metalurgjjos pramonės, kaip, pavyzdžiui, Vokietija ar Prancūzija. Nėra tokių kiekių CO2, kad būtų 

aktualu juos surinkti, supakuoti ir įleisti į žemę. Šiuo metu tai ne mūsų, o didžiųjų valstybių 

problemos, kurioms spręsti bus metami milijardai“, – svarsto V. Janulevičius. 

Aplinkos ministerija taip pat nemato būtinybės laidoti anglies dioksidą, nes tokia veikla 

sukeltų daugiau rizikų, nei atneštų naudos. 

„Mes stengiamės, kad įmonės išmestų kuo mažiau CO2 ir kartu su visa Europa taptų 

klimatui neutralios iki 2050-ųjų. Kviečiame įmones ruoštis neutralumui, verslui numatome įvairių 

subsidijų, pereinant prie nulinės taršos. Plačiau apie šiuos procesus galima rasti Klimato kaitos 

darbotvarkėje, kuri dabar pateikta Vyriausybei“,- nurodo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos 

politikos grupė. 

Žadama kurti sąlygas, kad iki 2030 m. pusė šalyje suvartojamos elektros energijos būtų 

gaminta iš atsinaujinančių išteklių, pusę transporto priemonių parko sudarytų elektromobiliai ir 

mažai taršios transporto priemonės, o ekologinio ūkininkavimo plotai padvigubėtų. 

Ministerija primena, kad Lietuva vertino galimas CO2 saugojimui tinkamas vietas, jų talpą, 

galimą riziką ir pan. Potencialiai tam galėtų būti tinkami sūrūs vandeningi sluoksniai ir 

išeksploatuoti naftos ar dujų telkiniai. 

Specialistai, padėdami šioje diskusijoje tašką konstatavo, kad Lietuvos teritorijoje yra tik du 

vandeningi sluoksniai, potencialiai tinkami CO2 saugykloms įrengti. Šie sluoksniai paplitę 

didžiojoje Lietuvos dalyje, tačiau geologinės ir kitos sąlygos, tinkamos CO2 saugoti, yra tik 

didesniame nei 800 metrų gylyje vakarų Lietuvoje ir po Baltijos jūra. Bet, beveik visos struktūros 

kambro periodo sluoksniuose pasirodė per mažos ir netinkamos CO2 saugoti. Be įvairių galimų 

rizikų, tokių, kaip nutekėjimas į aplinką, buvo įspėta ir apie galimą neigiamą įtaką giluminės 

geoterminės energijos naudojimo plėtrai. 

ES šalių sprendimai 

Didžioji dalis Europos valstybių jau yra priėmusios teisinius sprendimus dėl CO2 saugojimą 

po žeme ar  žemės gelmėse po jūra. Šešios ES valstybės narės: Austrija, Kroatija, Estija, Airija, 

Latvija, Slovėnija draudžia įrengti CO2 geologines saugyklas. Dėl žemės gelmių geologinės 

sandaros ypatumų Suomija, Liuksemburgas ir Belgijos neleidžia savo teritorijoje ar tam tikroje 

teritorijos dalyje saugoti CO2. 

Lenkijoje – leidžiama CO2 saugyklas įrengti demonstraciniais (ne pramoniniais) tikslais. 

Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje neleidžiama įrengti CO2 geologinių saugyklų 

žemyninėje šalių teritorijos dalyje, tačiau leidžiama įrengti jas žemės gelmėse po jūra. 
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Vokietijoje nustatyti leidžiamo saugoti metinio CO2 kiekis: 4 mln. t CO2 – bendras 

nacionalinis kiekis, Kiekvienoje saugykloje leidžiama saugoti 1,3 mln. t CO2. Dalis Vokietijos 

federalinių žemių (Žemutinė Saksonija, Šlezvigas–Holšteinas, Meklenburgas–Vakarų Pomeranija, 

Saksonija–Anhaltas, Brėmenas) rengia sprendimus arba yra priėmusios įstatymus, kuriais 

apribojamas ar draudžiamas CO2 geologinis saugojimas, įskaitant ir saugojimą moksliniams 

tyrimams. Tai grindžiama įvairiomis priežastimis: prioritetu žemės gelmes naudoti geoterminei 

energijai išgauti, šiluminei energijai saugoti, kasybos ar naftos pramonės vystymui. Arba didesnio 

dėmesio skyrimu viešojo intereso klausimams, pvz., aplinkosaugai ar ir turizmui. 

_______ 

 

AM 2021-05-27 pranešimas. Aplinkos ministras: „Kartu su verslu turime galvoti, ne kur 

laidoti anglies dioksidą, o kaip jo nesukurti“ 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija iš esmės nemato galimybių šalies žemės gelmėse laidoti anglies 

dioksidą, nes tokia veikla sukeltų daugiau rizikos, nei atneštų privalumų.  

„Seimas yra uždraudęs laidoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės gelmėse ir šis 

draudimas lieka. Kalbos apie CO2 laidojimo potencialą yra perspektyvios tik naftos gavybai, nes 

toks modelis, užpildant išsiurbtas požemines ertmes anglies dvideginiu, leistų gauti didelių 

papildomų pajamų“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Viešumoje pasirodžius informacijai, kad kaimyninėje Kaliningrado srityje planuojama 

įrengti anglies dioksido poligoną, Lietuva, ministro žodžiais, turėtų ne sekti šiuo pavyzdžiu, o 

plėtoti tvarias technologijas pagal Žaliąjį kursą. 

„Mes siūlome ne vieną paramos priemonę, kad įmonės išmestų kuo mažiau CO2 ir kartu su 

visa Europa taptų klimatui neutralios iki 2050-ųjų. Todėl kviečiame įmones ne ieškoti, kur padėti 

išmetamus atmosferos teršalus, o drauge ruoštis Europos ateičiai – klimato neutralumui ir nulinei 

taršai“, – sako Simonas Gentvilas. 

Šiais metais Klimato kaitos programa numato 161,6 mln. eurų subsidijų įvairioms tvarioms 

veikloms: nuo elektromobilių įmonių transporto parkams iki atsinaujinančių energijos išteklių 

technologijoms diegti. 

Prieš kelerius metus atliktas Lietuvos teritorijos geologinis įvertinimas atskleidė, kad šalyje 

yra tik du vandeningi sluoksniai, potencialiai tinkami CO2 geologinėms saugykloms įrengti – tai 

plotai didesniame nei 800 metrų gylyje Vakarų Lietuvoje ir po Baltijos jūra. 

Aplinkos ministerijos ir geologijos mokslininkų vertinimu, Lietuvoje CO2 laidojimas gali 

sukelti nuotėkio į aplinką (įskaitant požeminį vandenį), žemės judėjimo, geocheminio pavojaus ir 

kitas rizikas. 
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AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS: ESO DISKRIMINAVO „VILNIAUS ENERGIJĄ“ VIAP 

RINKOJE 

Roma Pakėnienė, BNS, 2021 m. gegužės 26 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ antrinės įmonės „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO, buvusi „Lesto“) ir Prancūzijos koncerno „Veolia“ valdomos „Vilniaus 

energijos“ ginčą dėl to, ar ESO turi atlyginti 2,2 mln. eurų nuostolių „Vilniaus energijai“ 

turės iš naujo nagrinėti Apeliacinis teismas.  

Lietuvos Aukščiausias Teismas gegužės 25 dieną galutinai pripažino, kad ESO 2014–2015 

metais diskriminavo „Vilniaus energiją“ kitų termofikacinių elektrinių atžvilgiu. 

LAT panaikino dalį Apeliacinio teismo pernai birželį priimtos nutarties – teismas tuomet 

atmetė „Vilniaus energijos“ reikalavimą pripažinti, kad ji buvo diskriminuojama, taip pat 

reikalavimą, kad ESO „Vilniaus energijai“ sumokėtų 1,725 mln. eurų nuostolių už 2014 metus ir 

535 tūkst. eurų už 2015 metus. 

Pasak LAT teisėjų kolegijos, Apeliacinis teismas pateisino ESO veiksmus, suteikiant 

nepagrįstą naudą vienam su ja susijusiam elektros gamintojui – „Lietuvos energijos gamybai“, iš 

kurios ESO supirkinėjo daug elektros, nors pastaroji pati jos negamino, ir taip uždirbdavo, 

panaudojant VIAP schemą ir tariamai „taupant“ šias lėšas „Vilniaus energijos“ atžvilgiu. 

„Iš ieškovės („Vilniaus energijos“) supirkinėjant mažau energijos nei buvo privaloma pagal 

teisės aktais nustatytą reguliavimą, ieškovė buvo diskriminuojama „Lietuvos energijos gamybos“ 

atžvilgiu“, – rašoma LAT nutartyje. 

Vilniaus apygardos teismas pernai sausį nutarė, kad ESO „Vilniaus energijai“ turi sumokėti 

2,26 mln. eurų – maždaug penktadalį pastarosios reikalautos sumos. Teismas tuomet sutiko, kad 

„Vilniaus energija“ buvo diskriminuojama, tačiau atmetė prašymą pripažinti, kad įmonė buvo 

diskriminuojama ir balansavimo energijos tiekėjo atžvilgiu. 

Tačiau Apeliacinis teismas pernai birželį pakeitė apygardos teismo sprendimą – jis atmetė 

„Vilniaus energijos“ ieškinį ir pripažino, kad ESO nediskriminavo „Vilniaus energijos“ kitų 

termofikacinių elektrinių bei balansavimo energijos tiekėjo atžvilgiu, todėl neturi atlyginti 

nuostolių. 

Ginčas kilo dėl to, kad ESO 2014–2015 metais supirkdama elektrą iš viešuosius interesus 

atitinkančias paslaugas (VIAP) teikusių gamintojų ir balansavimo paslaugos tiekėjų, galėjo 

diskriminuoti „Vilniaus energiją“. 

„Vilniaus energijos“ teigimu, ESO nepateikė jokių duomenų, iš ko ir už kokią kainą pirko 

balansavimo elektrą, todėl jos tiekėja galėjo būti su ja susijusi įmonė, o kaina – didesnė nei perkant 

iš „Vilniaus energijos“. Be to, anot „Vilniaus energijos“, ESO iš kitų VIAP gamintojų įsigijo 

daugiau elektros nei numatyta sutartyse, sumokant didesnę kainą nei „Vilniaus energijai“. 

„Vilniaus energija“ iš ESO prašė priteisti 10,7 mln. eurų: 6,339 mln. eurų – už 2014 metus ir 

4,371 mln. eurų – už 2015 metus. 

Tuometinei „Lesto“ 2014-2015 metais vadovavo Aidas Ignatavičius, „Lietuvos energijos 

gamybai“ – Juozas Bartlingas, o abiejų įmonių akcininkei „Lietuvos energijai“ – Dalius Misiūnas. 

BNS  
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GEOTERMINIO ŠILDYMO KAINA 

2021-05-26 UAB „Tenko Baltic" informacija ir iliustracijos 

TN: tn  

 

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? 

Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas 

neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima 

gauti. 

Neįprastą tinklaraštį rašantis vilnietis teigia, kad geoterminis šildymas - „vienas geriausių 

mano sprendimų".  Prieš 6 metus A+ energetinės klasės namą pasistatęs ir jame geoterminio 

šildymo sistemą įsirengęs vilnietis Mindaugas Malinauskas socialiniuose tinkluose aktyviai 

pasakoja savo namo statybos ir eksploatavimo istoriją. 

Nuo kūrenimo malkomis iki geoterminio šildymo 

Mindaugas sako, kad kaip ir kiekvienam naujakuriui, besiruošiančiam įsikelti į naują būstą, 

taip ir jam, dar statant namą, kilo natūralus klausimas - kokiu būdu teks šildyti pastatą? Vyro 

teigimu, šildymo sistemos variantų jis svarstė ne vieną. 

„Dar prieš statant ir įsirengiat namą, apie energetiką turėjau sukaupęs šiek tiek žinių, todėl 

neskubėjau rinktis pirmos pasitaikiusios šildymo sistemos. Jaukūs ir šilti namai - man buvo 

prioritetas, todėl šildymo sistemos pasirinkimui skyriau didelį dėmesį. Tarp galimų mano 

pasirinkimų buvo biodujos, kietas kuras ir geoterminis šildymas", - prisimena Mindaugas. 

Kieto kuro katilo variantas, kaip sako pašnekovas, atkrito greičiausiai. „Nors šiuolaikiniai 

kieto kuro katilai gerokai skiriasi nuo tų, kurie buvo naudojami prieš dešimtį ir daugiau metų: 

mažiau darbo, rečiau reikia kūrenti ir panašiai, visgi, reikalų su jais netrūksta.  Ir nors pats iki tol 

gyvenau bute, ne kartą iš savo pažįstamų ir draugų, kurie savo namuose naudoja būtent tokią 

sistemą, tekdavo išgirsti, kad tos malkos ar briketai „atsibodo juodai", todėl tokį variantą greitai 

atmečiau", - pasakoja pašnekovas. 

Paaiškėjus, kad naujame kvartale bus įrengiamas biodujinis šildymas, vilnietis sako šią 

galimybę svarstęs kur kas ilgiau. 

„Biodujų energija yra švaresnė, tačiau taip jau susiklostė, kad pagal projektą katilinė buvo 

įrengta be lango, o pagal gaisrinės saugos reikalavimus norint namus šildyti dujomis katilinėje 

būtinas langas. Žinoma, problemų išgriauti sieną bei įrengti papildomą langą daug nebuvo, tačiau 

apgalvojau visus pavojus, susijusius su dujomis ir atmečiau šį variantą. Tuomet susidomėjau 

trečiuoju variantu - geoterminiu šildymu", - sako Mindaugas. 

Kaip pasakoja pašnekovas, geoterminio šildymo sistema jo dėmesį patraukė dėl savo 

ilgaamžiškumo, tvarumo bei galimybės ne tik šildyti, bet ir vėsinti namus. 

„Pasiskaičiavus geoterminio ir dujinio šildymo sistemų įrengimo kainą, pastarąją įrengti 

buvo daug pigiau, todėl atrodė, kad šildyti dujomis apsimoka labiau. Tačiau paskaičiavus 

sunaudojamas kilovatvalandes, įvertinus vis brangstančių dujų faktorių bei palyginus sistemų 

ilgaamžiškumą, efektyvumą ir galimybes, visi svertai nukrypo į geoterminio šildymo pusę", - teigia 

būtent šią sistemą galiausiai ir pasirinkęs gyventojas. 

Vasarą - gaivu ir maloniai vėsu 

Ieškodamas, kokio gamintojo geoterminio šildymo sistemą įdiegti, Mindaugas pasakoja 

nemažai konsultavęsis su specialistais ir jau tokias sistemas turinčiais bendraminčiais, o daugiausiai 

gerų atsiliepimų sako išgirdęs apie Vokietijoje gaminamus alpha innotec šilumos siurblius. 

„Man labai patiko, kad šie šilumos siurbliai yra laikomi vieni tyliausių rinkoje, nes man, 

kaip ir daugeliui žmonių, yra ypač svarbu savo namuose jaustis ramiai, negirdėti jokių pašalinių 

https://tenko.lt/#home
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19262/geoterminio-sildymo-kaina
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garsų ar dirgiklių. Sužavėjo ir šios sistemos tarnavimo laikas, kuris yra apie 25 metai, patogus ir 

paprastas valdymas. Visą šilumos sistemos veikimą realiu laiku galima stebėti ir reguliuoti 

mobiliojo aplikacijoje. Na, o labiausiai, kaip ir minėjau, mane nustebino galimybė turėti ne tik 

šildymo sistemą ir karšto vandens paruošimą, bet ir vėsinimą.", - sako vilnietis. 

Pasak jo, kai vasarą už lango temperatūra pakyla iki 33 ir daugiau laipsnių, jo namuose 

termometro stulpelis rodo vos 23 laipsnių temperatūrą. 

„Kai karštą dieną iš lauko ateinu į namus, jaučiuosi kaip nusileidęs į rūsį - gaivu ir maloniai 

vėsu. Kartais su draugais pajuokauju, kad kol jūs prakaituojat ir „vaduojatės" nuo karščio, aš kuo 

patogiausiai vėsinuosi namuose.  Mano skaičiavimais, toks malonumas kainuoja vos 15 papildomų 

eurų per 3-4 šilčiausius metų mėnesius", - sako vyras, savo namo inžinerinių sistemų efektyvumą 

aprašantis „Facebook" platformoje. 

Idėja gimė iš noro padėti 

Dar prieš įrengiant šildymo sistemą Mindaugo namuose, vyras aktyviai dalyvavo ir 

diskutavo įvairiuose statybų forumuose bei grupėse, kurių dalyviai jį ir paskatino socialiniuose 

tinkluose dalintis gerąja patirtimi. 

„Esu smalsus ir visada mėgstu padiskutuoti, todėl statant namą rinkau įvairią informaciją, 

konsultavausi su žmonėmis, kurie turėjo panašių patirčių. Vėliau, kai namas jau „išdygo", pradėjau 

pats dalintis savo patirtimi, susilaukdavau įvairių klausimų ir prašymų kažkaip susisteminti savo 

žinias, pradėti rašyti tinklaraštį ar kažką panašaus. Iš pradžių priešinausi, galvojau, kam man to 

reikia, tačiau galiausiai nusprendžiau, kad kodėl ne, gal kažkam mano turimos žinios išties bus 

naudingos ir padės", - prisimena vyras. 

Dabar visas naujienas ir Mindaugo sukauptą patirtį statant namą galima rasti „Facebook" 

paskyroje „A+ namas", kurioje vilnietis ne tik pasakoja statybų istoriją, bet ir dalinasi šildymo 

sezono rezultatais. Štai paskutiniame įraše vyras analizuoja per 2020-2021 metų šildymo sezoną 

sunaudotos šilumos ir elektros energijos duomenis. 

 
Per 2020-2021 metų šildymo sezoną geoterminis šilumos siurblys pagamino 4806,1 kWh šilumos 

energijos. 

„Geoterminį šilumos siurblį šildymui paleidau spalio 19 dieną, o nuimant duomenis 

paskutinį kartą buvo balandžio 16 diena. Tai reiškia, kad šildymo sezonas be kelių dienų truko pusę 

metų. Elektros skaitliukas, kuris fiksuoja tik geoterminio siurblio suvartotą elektrą, rodo, kad per 

tuos šešis mėnesius „prisuktos" 1108 kWh elektros už 160 eurų. Sunku tiksliai pasakyti, bet 

maždaug apie 12 proc. laiko šilumos siurblys dirbo ruošdamas karštą vandenį, likusius 88 proc. 

laiko - namo šildymui. Taigi, išeina, kad šildymas kainavo apie 138 eurus, o karštas vanduo apie 22 

eurus", - rašo Mindaugas. 

„Pradžioje kambariuose palaikiau 22 laipsnių temperatūrą. Pasirodė vėsoka, todėl 

temperatūrą gerai savaitei buvau „užkėlęs" iki 24 laipsnių. Tiek pasirodė per daug, todėl mažinau 

iki 22,5 laipsnių pirmame aukšte ir 23 laipsnių antrame aukšte. Manau, kad šildymo sezono patalpų 

temperatūros vidurkis turėtų būti apie 22,5 laipsnio - man tai komfortiškiausias mikroklimatas", - 

tęsia vyras. 

Per šešis mėnesius alpha innotec geoterminis šilumos siurblys, kaip teigia Mindaugas, iš 

viso pagamino 4806,1 kWh šilumos energijos, o sudegino 1108 kWh elektros: „Šilumos siurblio 

sezoninis šildymo efektyvumas SCOP - 4,34". 

Šiuo metu efektyviausias pasirinkimas rinkoje 
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Kaip sako alpha innotec šilumos siurblius atstovaujančios kompanijos „Tenko Baltic" 

pardavimų vadovas Mindaugas Budrys, tokie skaičiai jo nestebina: 

„Nėra daug klientų, kurie ne tik sistemingai surinktų tokią informaciją, bet ja dar ir dalintųsi 

viešumoje. Iš turimos ir renkamos informacijos matyti, kad geoterminio šildymo sistemas 

eksploatuojantys vartotojai džiaugiasi aukštais metiniais efektyvumais, kurie svyruoja nuo 4,0 iki 

4,7. Tokie rezultatai yra maždaug 20-30 proc. efektyvesni lyginant su smarkiai populiarėjančiais 

oras-vanduo šilumos siurbliais, kurie taip pat žavi savo efektyvumu. Visgi, vertinant galimybę 

sutaupyti 20-30 procentų elektros energijos sąnaudų ir išlaidų - tai daugeliui yra vienas iš svaresnių 

faktorių, lemiančių jų apsisprendimą pasirinkti geoterminę šildymo sistemą". 

Pasak specialisto, reikia nepamiršti, kad norint turėti tokius aukštus efektyvumus irrezultatus 

daug įtakos turi keli pagrindiniai ir lemiami faktoriai: teisingas įrangos galios parinkimas, teisingas 

šilumos šaltinio parinkimas (vertikalaus gręžinio gylis ar horizontalaus kolektoriaus plotas), teisingi 

šildymo sistemos temperatūriniai parametrai (žematemperatūrė pastato vidaus šildymo sistema), 

teisingas ir kokybiškas sistemų įrengimas bei, žinoma, patikimas šilumos siurblys. 

„Pats puikiai pamenu, kai Mindaugas kreipėsi dėl šilumos siurblio. Jis buvo dėmesingas 

daugeliui detalių ir pats kėlė aukščiausius reikalavimus. Džiugu, kad visus juos mūsų atstovaujami 

šilumos siurbliai atitiko. Jau minėtas ir Mindaugo puikiai vertinamas pasyvus vėsinimas buvo 

vienas iš esminių reikalavimų, kurį visiems savo klientams nuolat siūlome. Gruntas-vanduo šilumos 

siurblys vėsinimui reikalingą vėsą iš žemės gelmių tiekia, galima sakyti, nemokamai. Taip pat 

pamenu, kad Mindaugui buvo ypač svarbu, kad šilumos siurblio garantinius ir pogarantinius 

aptarnavimus atliktų būtent patys šilumos siurblių atstovai, o ne kitos samdomos ar aptarnaujančios 

įmonės". 

M. Budrys taip pat pastebi teigiamą tendenciją, kad lietuviams vis svarbesnis yra tvarumas, 

ekologija, tai motyvuoja rinktis švarią šildymo energiją savo namams: „Pradėję nuo ekologiško, 

sveiko maisto, šiandien žiūrime kur kas plačiau - renkamės aplinkai draugiškesnes transporto 

priemones ar statybos medžiagas bei įrangą savo namams, mums svarbu, kad gyventume šiltai, 

tačiau dėl to neterštume gamtos. Šiandien ryškiai pastebimas ekologiškas judėjimas, kuris tampa 

mūsų visuomenės sąmoningumo ir atsakingumo rodikliu" 

Pasak pašnekovo, tokių viešų, socialiniuose tinkluose gerai matomų eksperimentų rezultatai 

- geriausias įrodymas, kad geoterminis šildymas yra šiuolaikinis, tvarus, efektyvus ir komfortiškas 

pasirinkimas: „Surinkus tokią informaciją, tik dar kartą įsitikiname, kaip efektyviai veikia ši sistema 

net ir esant gerokai šaltesnei žiemai, kokia nauda bei galimybės vasarą. Tai geriausiai iliustruoja, 

kad geoterminio šildymo sistema - šiuo metu efektyviausias pasirinkimas rinkoje". 

 

 
UAB „Tenko Baltic" informacija ir iliustracijos 

https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/506/1/0/1/product/27763/silumos-siurblys-alterra
https://tenko.lt/#home
https://tenko.lt/#home
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IS-900/625-IV-6 priedas 

 

AM 2021 05 26 pranešimas. Viceministrė: Briuselyje siekiame, kad tvarūs pasirinkimai būtų 

prieinami kiekvienam 

TN: tn  

 

 
 

Antradienį Europos Vadovų Taryboje žemyno lyderiai įtvirtino balandį išreikštą ryžtą iki 

2030-ųjų sumažinti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 55 proc., palyginti su 2005 m. 

Prezidento Gitano Nausėdos delegacijoje dalyvavusios aplinkos viceministrės Gintarė 

Krušnienės žodžiais, Lietuva išsakė lūkestį ES klimato politikos tikslus pasidalyti sąžiningai, 

atsižvelgus į kiekvienos šalies BVP vienam gyventojui, energinį skurdą ir kitus nacionalinius 

ypatumus. 

„Naujajame ES klimato teisės aktų pakete tikimės veiksmingų priemonių pasiekti proveržį 

mažinant šiltnamio dujų emisijas ir kartu apsaugant socialiai pažeidžiamiausius namų ūkius. Mūsų 

lūkestis, kad žalioji energija, tvarus transportas ir kiti klimatui draugiški pasirinkimai kuo sparčiau 

taptų prieinami kiekvienam“, – grįžusi iš Briuselio sako viceministrė. 

Europos Vadovų Taryboje, pasak Gintarės Krušnienės, diskusijoms pasisukus apie 

konkrečių ES klimato tikslų pasidalijimą, išryškėjo didelė nuomonių įvairovė, kokiais kriterijais 

reikėtų remtis. „Visi sutarėme, kad Taryba grįš prie klimato tikslų klausimų vasarą, Europos 

Komisijai pateikus visus teisės aktų paketo pasiūlymus ir numačius aplinkosauginį, socialinį ir 

ekonominį poveikio vertinimą“, – sako viceministrė. 

Kaip po susitikimo aiškino Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis, tai 

buvo itin kompleksiniai debatai, persidengiantys daugybėje sričių. „Galite būti tikri, kad ir toliau 

daug dirbsime su valstybėmis narėmis, su Europos Komisija ir Europos Parlamentu“, – antradienį 

sakė Charlesas Michelis. 

Aplinkos ministerijos parengtoje Nacionalinėje klimato kaitos darbotvarkėje brėžiama 

kartelė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 2030 m. sumažinti bent 30 proc. ir kartu 

sudaryti sąlygas, kad Lietuvos privalomi teisiniai įsipareigojimai ES atitiktų mūsų šaliai skiriamą 

ES finansavimą.  

Šiuo metu Lietuva yra teisiškai įsipareigojusi iki 2030 m. sumažinti emisijas bent 9 proc., 

pakyginti su 2005 m. Įpareigojimas bus peržiūrėtas įgyvendinant padidintą 2030 m. tikslą.  

ES yra užsibrėžusi po trijų dešimtmečių tapti klimatui neutralia erdve. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viceministre-briuselyje-siekiame-kad-tvarus-pasirinkimai-butu-prieinami-kiekvienam
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„IGNITIS GRUPĖ“ IR VILNIAUS VALDŽIA SUSIGINČIJO DĖL ŠILUMOS KAINOS 

BNS 2021 m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Vilniaus savivaldybė pareiškė, kad jos valdomos šilumos tiekėjos Vilniaus šilumos 

tinklai (VŠT) ir „Igničio grupės“ valdomos Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) derybos 

dėl šilumos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties ir jos kainos atsidūrė aklavietėje.  

Savo ruožtu „Ignitis grupė“ tikina vykdysianti įsipareigojimus, kaip ir numatyta 2017 metais 

pasirašytame susitarime. 

Miesto vicemeras Valdas Benkunskas ragina „Ignitis grupę“ šilumos kainas nustatyti pagal 

prieš ketverius metus pasirašytą susitarimą, nes dabartinis jos pasiūlymas neatitinka jo sąlygų. 

„Elektrinė turėjo reikšmingai atpiginti šilumą vilniečiams, tačiau šiandien iš Vilniaus 

kogeneracinės jėgainės vadovų girdime, kad susitarimo nuostatų, susijusių su kainos apskaičiavimu, 

į sutartį įtraukti nenorima“, – pranešime teigė V. Benkunskas. 

Pasak jo, VKJ vadovas Mantas Burokas nurodė, kad susitarimas pasirašytas su „Ignitis 

grupe“, todėl VKJ jo nuostatos negalioja. Vicemero teigimu, „Ignitis grupė“ yra vienintelė jėgainės 

akcininkė, todėl ji turi laikytis susitarimo. 

„Ignitis grupė“ žada vykdyti visus susitarimo įsipareigojimus, tačiau teigia laukianti 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir Konkurencijos tarybos sprendimų dėl jų 

perkėlimo į šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. 

„Šilumos supirkimas vykdomas aukcionų būdu, todėl į sutartį įdėtos nuostatos galimai 

sudarytų situaciją, kai Vilniaus šilumos tinklai turėtų galimybę matyti konfidencialią VKJ gamybos 

informaciją, o tai iškreiptų konkurenciją, todėl reikia papildomo institucijų išaiškinimo“, – teigia 

grupė. 

Tuometinė „Lietuvos energija“, VŠT bei Vilniaus savivaldybė 2017 metų gegužės pabaigoje 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią „Lietuvos energija“ iš VŠT už 9,935 mln. eurų tų 

metų rudenį perėmė Vilniaus trečiąją termofikacijos jėgainę (TEC-3), o VŠT gavo teisę įsigyti iki 5 

proc. VKJ akcijų, su sąlyga, jei tam pritars Europos Komisija (EK), Europos investicijų bankas ir 

Konkurencijos taryba. 

V. Benkunskas tuomet aiškino, kad įgyvendinus projektą, šiluma bus pigesnė, o miestas, 

tapęs projekto dalininku, kontroliuos, kad jėgainės veikla būtų skaidri ir efektyvi. 

Tuomet skaičiuota, kad dėl pigesnės šilumos vilniečiai kasmet sutaupys apie 13 mln. eurų. 

Jėgainės projektas finansuojamas Europos Sąjungos (iki 140 mln. eurų), Europos investicijų 

banko paskolos (iki 190 mln. eurų) bei grupės lėšomis. 

BNS  

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ignitis-grupe-ir-vilniaus-valdzia-susigincijo-del-silumos-kainos.d?id=87313147
https://g2.dcdn.lt/images/pix/elektrine-84763265.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupe
https://www.delfi.lt/temos/valdas-benkunskas
https://www.delfi.lt/temos/mantas-burokas
https://www.delfi.lt/temos/europos-komisija
http://www.bns.lt/
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EM 2021 05 28 pranešimas. ESO diegs daugiau kaip milijoną išmaniųjų elektros skaitiklių: 

tiekėju pasirinkta šių sprendimų lyderė Europoje 

TN: tn  

 

 
 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir Prancūzijos bendrovė „Sagemcom Energy and 

Telecom“ SAS pasirašė išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sutartį, kuria bus įsigyjama ir 

diegiama apie 1,2 mln. naujos kartos – išmaniųjų – elektros energijos skaitiklių bei sistemos 

duomenų valdymo ir ryšio sprendimai. Išmanieji skaitikliai informaciją apie energijos vartojimą 

perduos saugiu ryšiu, o gyventojai galės pamiršti apie skaitiklių rodmenų nurašymą, galės matyti 

tikslų savo vartojimą, gauti naujas paslaugas iš rinkos dalyvių bei efektyviau vartoti energiją. 

Didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto sutarties vertė siekia 75 mln. eurų. 

„Sagemcom“ pasiūlymą įgyvendins kartu su partneriais. Programinę įrangą diegs ilgametę 

patirtį sprendimų energetikos sektoriui kūrime turinti „Siemens“, o naujiesiems įrenginiams ryšį 

teiks „Bitė Lietuva“. Siekiant geriausio technologinio ryšio sprendimo, telekomunikacijų bendrovė 

vieną pirmųjų regione paleido siaurajuosčio daiktų interneto technologiją (NB-IoT). „Išmaniųjų 

skaitiklių diegimas – svarbus žingsnis transformuojant energetikos sektorių, žymintis viso Lietuvos 

energetikos sektoriaus pažangą ir skaitmenizaciją. Tai didžiausias Baltijos šalyse išmaniosios 

apskaitos projektas, kuris padės užtikrinti energijos naudojimo efektyvumą bei patikimą elektros 

energijos tiekimą už konkurencingą kainą. Mūsų tikslas – šviesūs ir šilti namai, tad tokie 

sprendiniai motyvuoja vartotojus keisti įpročius, efektyviau naudoti energiją, o tiekėjus – siūlyti 

didesnę galimybių ir paslaugų vartotojams įvairovę“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Pagerės energijos paslaugų kokybė 

Pakeitus skaitiklius, tiksli mokėjimo suma iki kliento atkeliaus jau parengtoje jo tiekėjo 

sąskaitoje. Tai leis gyventojui paprastai, tiksliai ir suprantamai matyti savo suvartojimo duomenis, 

analizuoti ir keisti vartojimo įpročius. „Naujos kartos išmanieji skaitikliai yra svarbi kompleksiškos 

elektros tinklo infrastruktūros dalis, kurią atnaujinus pagerės energijos skirstymo operatoriaus 

paslaugų kokybė, o išmaniosios apskaitos sistemos diegimas įgalins energetikos pažangą Lietuvoje. 

Todėl džiaugiamės pasirašę sutartį su profesionaliu, patyrusiu ir, svarbiausia, patikimu partneriu, 

kuris yra šių technologijų lyderis Europoje ir turi ilgametę patirtį dirbant mūsų regione“, – teigia 

Mindaugas Keizeris, ESO generalinis direktorius. 

Bendrovės vadovas pabrėžia, kad pirkimo metu buvo užtikrinta, jog Lietuva gauna 

pažangiausią sprendimą už geriausią kainą. 

Pokyčiai prasidės jau šiais metais 

Didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto diegimo darbai bus pradėti dar 

šiemet. „Džiaugiamės tapę technologijų partnere – įgaliname ESO siekį įgyvendinti išmaniosios 

apskaitos sprendimo diegimą. Šis pasirinkimas parodo bendrovės pasitikėjimą „Sagemcom“, kuris 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/eso-diegs-daugiau-kaip-milijona-ismaniuju-elektros-skaitikliu-tiekeju-pasirinkta-siu-sprendimu-lydere-europoje
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grįstas patirtimi įgyvendinant pažangiausius sprendimus ir ekonomiškai vertingiausiu pateiktu 

pasiūlymu konkurse. Taip pat, tai yra svarbus projektas siekiant elektros skirstomąjį tinklą valdyti 

realiu laiku, patikimai ir išmaniai, plečiant galutinio vartotojo galimybę kontroliuoti savo energijos 

vartojimą“, – sako Ericas Rieul, „Sagemcom Energy and Telecom“ SAS generalinis direktorius. 

Pasak E. Rieul, pasiektas rezultatas parodo, kad „Sagemcom“ vertinama už įmonės 

ekspertines žinias ir skiriamą dėmesį naujovėms išmaniosios apskaitos technologijų rinkoje, taip pat 

ir reikšmingą patirtį vykdant kompleksinius projektus. 

Lietuvoje startuoja ir nauja ryšio technologija 

Kartu išmaniausiais skaitikliais startuoja ir vienas pirmųjų Baltijos šalyse komercinis 

siaurajuostis internetas (LTE CAT-M). Jis veiks kartu su kita siaurajuosčio daiktų interneto – NB-

IoT technologija, pradėjusia veikti tik pernai.„Esame daiktų interneto sprendimų verslui pionieriai ir 

lyderiai šalyje. Vis tik projektas svarbus ne tik mums, bet ir visai Lietuvai, nes kartu su šiuo 

projektu praktiškai visoje šalies teritorijoje pradės veikti net dvi pažangios technologijos – NB-IoT 

ir LTE CAT-M. Tai pagrindinės daiktų interneto (IoT) technologijos ir jų atsiradimas Lietuvoje yra 

galimybė visos ekosistemos proveržiui bei lyderystei ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje“, 

– įsitikinęs „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys. 

Anot P. Kuisio, abi naujos ryšio technologijos grįstos Švedijos gamintojo „Ericsson“ įranga 

ir padės užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ESO klientams, nes užtikrina puikią duomenų 

skvarbą net ir ten, kur nėra ryšio. Tai būtina naujiesiems, prie interneto saugiai prijungtiems 

elektros skaitikliams. 

Iki 2023 m. pabaigos gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1 tūkst. kWh 

elektros bei visiems verslo klientams, iš senųjų į išmanius bus pakeisti apie 1,2 mln. skaitiklių. Nuo 

2024 m. – keičiama visiems likusiems gyventojams, pasibaigus senųjų skaitiklių metrologinei 

patikrai. Skaitiklio keitimas gyventojams papildomai nekainuos – tai ESO vykdomų tinklo 

investicijų dalis. 

Visą aktualią informaciją apie ESO vykdomą išmaniosios apskaitos infrastruktūros projektą 

galima rasti tinklalapyje ismaniejiskaitikliai.lt. 

ESO informacija 

__________ 

 

GYVENTOJŲ LAUKIA POKYČIAI: UŽ 75 MLN. EURŲ PRADEDAMI DIEGTI NAUJI 

ELEKTROS SKAITIKLIAI, KURIŲ NEBEREIKĖS NURAŠINĖTI 

 Ernestas Naprys 2021 m. gegužės 27 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Energijos skirstymo operatorius (ESO) pasirašė 75 milijonų eurų vertės sutartį su 

Prancūzijos bendrove „Sagemcom Energy and Telecom“ ir jau šiemet pradės keisti senus 

elektros skaitiklius į išmaniuosiuos. Nauji prietaisai integruosis į išmaniųjų namų sistemas, 

kas 15 minučių galės pateikti duomenis apie suvartojimą - jų nebereikės nurašinėti.  

Pagal sutartį bus įsigyjama ir diegiama apie 1,2 milijono naujos kartos elektros energijos 

skaitiklių, taip pat duomenų valdymo ir ryšio sprendimai. Vienam skaitikliui tenkanti lėšų suma – 

apie 62,5 euro. 

https://ismaniejiskaitikliai.lt/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/gyventoju-laukia-pokyciai-uz-75-mln-euru-pradedami-diegti-nauji-elektros-skaitikliai-kuriu-nebereikes-nurasineti.d?id=87310867
https://g1.dcdn.lt/images/pix/elektros-skaitikliu-pristatymas-87313223.jpg
https://g1.dcdn.lt/images/pix/elektros-skaitikliu-pristatymas-87313257.jpg
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Gyventojams nebereikės tokių skaitiklių rodmenų nurašinėti. Sąskaitos bus išrašomos 

automatiškai. Nauji skaitikliai leis matyti tikslų vartojimą skirtingu metu, gauti naujas paslaugas iš 

nepriklausomų tiekėjų, efektyviau vartoti elektros energiją. Be to, nauji skaitikliai padės greičiau 

nustatyti gedimus tinkle. Jei elektros tiekimas nutrūktų, darbuotojai gaus tikslesnę informaciją apie 

gedimo vietą ir galės greičiau gedimą pašalinti. Išmanieji skaitikliai informaciją apie energijos 

vartojimą perduos saugiu ryšiu 

Gyventojams už skaitiklių keitimą mokėti nereikės, tai bus ESO nuosavybė. Žadama ir 

galimybė integruoti skaitiklius į egzistuojančias išmaniųjų namų sistemas. 

Energetikos ministras Dainius Kreivys pristatydamas naują prietaisą pateikė paprastą 

palyginimą – elektra bus galima naudotis tada, kada ji pigiausia. „Jei žvilgtelėsime, kaip atrodys 

mūsų buitis po 5-7 m., tai su 5G ryšiu ir daiktų internetu, su dinamine elektros energijos kaina, 

skalbimo mašina pati suras laiką, kada pigiausia elektra, ir pati išsiskalbs drabužius. Ir skaitiklis yra 

viso to ašis. Skaitiklis tampa ašimi ne tik daiktų interneto, skaitiklis taps ašimi ir išmanaus tinklo, 

kuriame integruosis gaminantys vartotojai su savo saulės elektrine, su savo elektromobiliu, su 

saulės baterija, integruosis visi balansavimo pajėgumai“, – vardijo D. Kreivys. 

 Dainius Kreivys 

Jis patikino, kad nors elektros skaitiklis kaip daiktas neatrodo labai įspūdingas, energetikoje 

vykstant transformacijai, skaitiklis tampa esmine mozaikos detale. „Tai didžiausias Baltijos šalyse 

išmaniosios apskaitos projektas, kuris padės užtikrinti energijos naudojimo efektyvumą bei 

patikimą elektros energijos tiekimą už konkurencingą kainą. Mūsų tikslas – šviesūs ir šilti namai, 

tad tokie sprendiniai motyvuoja vartotojus keisti įpročius, efektyviau naudoti energiją, o tiekėjus – 

siūlyti didesnę galimybių ir paslaugų vartotojams įvairovę“, – teigia D. Kreivys. 

„Sagemcom“ pasiūlymą įgyvendins kartu su partneriais – programinę įrangą diegs 

„Siemens“, o naujiesiems įrenginiams ryšį teiks „Bitė Lietuva“. Tam pastaroji bendrovė paleido 

siaurajuosčio daiktų interneto technologiją (NB-IoT). 

Jau skelbta, kad išmaniųjų elektros skaitiklių konkurso laimėtoja pasiūlė 77,3 mln. eurų (be 

PVM) kainą, o bendra projekto vertė siekia 150 mln. eurų. 

Iki 2023 m. pabaigos gyventojams, kurie per metus naudoja daugiau nei 1 tūkst. kWh 

elektros bei visiems verslo klientams, iš senųjų į išmanius bus pakeisti apie 1,2 mln. skaitiklių. Nuo 

2024 m. – keičiama visiems likusiems gyventojams, pasibaigus senųjų skaitiklių metrologinei 

patikrai. Skaitiklio keitimas gyventojams papildomai nekainuos – tai ESO vykdomų tinklo 

investicijų dalis. 

Žadama geresnė paslaugų kokybė 

Turint naują skaitiklį, tiksli mokėjimo suma iki kliento atkeliaus jau parengtoje jo tiekėjo 

sąskaitoje. 

ESO žada, kad tai leis gyventojui paprastai, tiksliai ir suprantamai matyti savo suvartojimo 

duomenis, analizuoti ir keisti vartojimo įpročius. 

„Naujos kartos išmanieji skaitikliai yra svarbi kompleksiškos elektros tinklo infrastruktūros 

dalis, kurią atnaujinus pagerės energijos skirstymo operatoriaus paslaugų kokybė, o išmaniosios 

apskaitos sistemos diegimas įgalins energetikos pažangą Lietuvoje“, – teigia Mindaugas Keizeris, 

ESO generalinis direktorius. 

ESO vadovas patikina, kad pirkimo metu buvo gautas pažangiausias sprendimas už 

geriausią kainą. 

https://g2.dcdn.lt/images/pix/dainius-kreivys-87313291.jpg
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ismaniuju-skaitikliu-konkursa-laimejo-sagemcom-energy-telecom.d?id=86439671
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Žadama, kad išmanieji skaitikliai užtikrins didesnę konkurenciją, suteiks postūmį kurtis 

naujoms paslaugoms ir taps įrankiu, leisiančiu gyventojui lengvai ir suprantamai matyti savo 

suvartojimo duomenis, analizuoti ir keisti vartojimo įpročius. 

Išmanieji skaitikliai nuotoliniu būdu perduos suvartojimo duomenis ir tinklo parametrus, o 

ESO galės greičiau ir tiksliau nustatyti bei šalinti gedimus, efektyvinti tinklo veiklą. 

M. Keizeris paaiškina, kad viename komplekte nupirkti ne tik skaitikliai, bet ir IT sistemos, 

skirtos skaitiklių valdymui, saugos reikalavimai. 

„Antros kartos išmanieji skaitikliai yra modernesni nei pirmos kartos. Kuo jie skiriasi: 

galima parametrizuoti per nuotolį, jie pagal naujausius standartus fiksuoja įvairius tinklo parametrus 

ir perduoda informaciją į IT sistemas. Be to, iš IT sistemų bus galima atlikti tarifo pakeitimą, plano 

pakeitimą. Be to, jei žmogus namuose turės išmaniųjų namų įrangą, galės prijungti ir gauti 

sprendimus iš nepriklausomų tiekėjų – turėti išmaniųjų namų funkcionalumą“, – pirkinį giria M. 

Keizeris. 

 Mindaugas Keizeris 

Jis papildo, kad skaitikliai galės pateikti duomenis 15 minučių pjūviu, tiksliau fiksuos 

duomenis. Jų duomenys padės ateityje sprendžiant dėl investicijų skirstomajame tinkle. 

Vieno skaitiklio metrologinės patikros terminas – 18 metų, tikimasi, kad tiek laiko vienas 

skaitiklis turėtų tarnauti. 

Išmaniuosius skaitiklius diegti pradėta bus dar šiemet. „Transformacija, kuri vyks su 

išmaniųjų skaitiklių diegimu, sukurs didžiausią energetikos duomenų platformą Baltijos šalyse“, – 

sako ir „Ignitis grupė“ generalinis direktorius Darius Maikštėnas. 

Jis teigė, kad gyventojai dėl efektyvesnio vartojimo galės sutaupyti, mat nauji duomenys leis 

priimti sprendimus. Praktikoje, anot jo, pademinstruojami iki 6 proc. elektros energijos sutaupymai. 

Kartu su išmaniaisiais skaitikliais startuoja ir vienas pirmųjų Baltijos šalyse komercinis 

siaurajuostis internetas (LTE CAT-M). Jis veiks kartu su kita siaurajuosčio daiktų interneto NB-IoT 

technologija. 

„Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys paaiškina, kad abi naujos ryšio 

technologijos grįstos Švedijos gamintojo „Ericsson“ įranga ir padės užtikrinti aukščiausios kokybės 

paslaugas ESO klientams, nes užtikrina puikią duomenų skvarbą net ir ten, kur nėra ryšio. Tai 

būtina naujiesiems, prie interneto saugiai prijungtiems elektros skaitikliams. 

Jis viliasi, kad investicija sukels proveržį daugelyje kitų sričių. 

P. Kuisys tikino, kad tai ilgiausiai trunkantis projektas – nepilnus keverius metus – kuriame 

bendrovei teko dalyvauti. „Visapusiškai, iš techninės, komercinės, teisinės pusės, mes nematėme 

tokio profesionalaus projekto“, tikino P. Kuisys ir pažymėjo, kad taip pat tai pats didžiausias 

projektas, kuriame dalyvavo „Bitė Lietuva“. 

 Elektra 

„Tai yra svarbus projektas siekiant elektros skirstomąjį tinklą valdyti realiu laiku, patikimai 

ir išmaniai, plečiant galutinio vartotojo galimybę kontroliuoti savo energijos vartojimą“, – sako ir 

„Sagemcom Energy and Telecom“ generalinis direktorius Ericas Rieul. 

https://g1.dcdn.lt/images/pix/mindaugas-keizeris-87313275.jpg
https://g4.dcdn.lt/images/pix/elektra-86268973.jpg
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Jis patikina, kad prietaisas toli gražu nėra paprastas, projektas yra kompleksinis, todėl reikės 

susitelkti kelioms projektą įgyvendinančioms bendrovėms. Tiekėjo vadovas patikino, kad tokią 

technologiją Lietuva įsidiegs viena pirmųjų. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) dar 2019 m. rugsėjį suderino 147 mln. 

eurų vertės išmaniosios apskaitos diegimo projektą. Tuomet VERT pažymėjo, kad projekto vertė 

sumažėjo 79 mln. eurų nuo pirminių 226 mln. eurų. VERT tuomet nurodė, kad, išmaniosios 

apskaitos diegimas 0,05 cento už kilovatvalandę (be PVM) didins skirstymo kainą, bet tai nesieks ir 

1 proc. galutinio elektros tarifo, rašė BNS. 

 
 

 

 

https://www.delfi.lt/temos/valstybine-energetikos-reguliavimo-taryba
https://www.delfi.lt/
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IS-900/625-V-1 priedas 
 

 Baltpool 2021-05-20 pranešimas. 

TN: tn  

 

„ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA IR PROGNOZĖS“ 

 

Kviečiame dalyvauti BALTPOOL biokuro biržos renginyje, kurio metu apžvelgsime šių metų 

šildymo sezoną bei pateiksime prognozes ateinančiam sezonui, o taip pat išgirsite Baltijos šalių 

biokuro rinkos apžvalgą bei prekybos tendencijas. 

• „Šildymo sezono apžvalga ir prognozės ateinančiam sezonui“, Vaidotas Jonutis, 

BALTPOOL prekybos skyriaus vadovas; 

• „Tarptautinės BALTPOOL biokuro biržos prekybos apžvalga, naujienos ir plėtros 

planai“, Andrius Smaliukas, BALTPOOL generalinis direktorius; 

• „Baltijos šalių biokuro prekybos apžvalga“ (anglų k.), Igors Krasavcevs, Latvijos miškų 

ir medienos tyrimų instituto informacinio centro vadovas. 

 

Dalyvių registracija į renginį 

 

 
 

______ 
 

Baltpool šildymo sezono apžvalga ir prognozės. Pranešimų skaidrės 

 

Dėkojame, kad dalyvavote BALTPOOL renginyje. Renginio vaizdo įrašą ir prezentacijas rasite čia: 
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/ 

Renginio vaizdo įrašas (kodas – 5ftaS$?u) 

V. Jonučio prezentacija 

A. Smaliuko prezentacija 

I. Krasavcevs prezentacija (Pildoma) 

https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
https://zoom.us/webinar/register/WN_sJZfqEWESiSOq2lU321xXw
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
https://zoom.us/rec/play/obzJRnHhfK1fDCqKeiL8POW-7Edg2mu64-S4-btel-64eYX2I-MrwmPQhVWRA3pQAmhABchcr7A9pUXf.kzMzgdOdnAAEdrPz?startTime=1622109635000
https://www.baltpool.eu/dl/2021~05~Pasibaig-s-ildymo-sezonas-skai-iuose.pdf/Pasibaig-s-ildymo-sezonas-skai-iuose.pdf/Pasibaig%C4%99s%20%C5%A1ildymo%20sezonas%20skai%C4%8Diuose
https://www.baltpool.eu/dl/2021~05~prekybos-ap-valga-naujienos-ir-pl-tros-planai.pdf/prekybos-ap-valga-naujienos-ir-pl-tros-planai.pdf/prekybos%20ap%C5%BEvalga,%20naujienos%20ir%20pl%C4%97tros%20planai
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Apklausos rezultatai 
________ 

 

Baltpool 2021-05-27 renginio „ŠILDYMO SEZONO APŽVALGA IR PROGNOZĖS“ vaizdo 

įrašas ir pristatymų skaidrės, 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-900/625-V-1-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://www.baltpool.eu/dl/2021~05~Apklausos-rezultatai.pdf/Apklausos-rezultatai.pdf/Apklausos%20rezultatai
https://www.baltpool.eu/lt/sildymo-sezono-apzvalga-ir-prognozes-konferencija/
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IS-900/625-V-2 priedas 

 

FM INFO 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 

komiteto posėdis 2021-05-28 

2021 m. gegužės 28 d. / Laikas: 10:00 - 12:30 

TN: tn 

 

TN: https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-

veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28 

 

Atsakinga institucija Finansų ministerija 

 Atsisiųsti programą  2021-05-28 SK darbotvarkė .pdf (381.8 KB) 

2021 m. gegužės 28 d. 10.00 val. organizuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto nuotolinis posėdis. Jis 

vyks Zoom arba Microsoft Team programos platformoje. Prisijungimus į posėdį atsiųsime Jums el. 

paštu. 

Stebėsenos komitetui svarstyti ir tvirtinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 

metinė ataskaita už 2020 metus, teikiamas pasiūlymas keisti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų 

lėšų Veiksmų programos 3 priedą, bei projektų atrankos kriterijų keitimas ir (ar) nustatymas bei bus 

pristatyta 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos rengimo eiga. 

Informuojame, kad kartu su posėdžio medžiaga teikiama informacija apie iki 2020-12-31 fondų 

fondų valdytojams ir finansinių priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas, valdytojams sumokėtas 

valdymo išlaidas ir mokesčius bei atkreipiame dėmesį, kad šiuo klausimu teikiama informacijai ir 

per posėdį pristatoma nebus. 

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos metinė ataskaita už 2020 metus (tvirtinti) , 

ataskaitos priedai (santrauka LT), (santrauka EN), (vertinimų apžvalga) 

2020 m. įgyvendinamų fondų fondo ir finansinių priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas, 

valdytojams faktiškai sumokėtų valdymo išlaidų/mokesčių ataskaita (susipažinti) 

Pasiūlymas keisti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų Veiksmų programos 3 priedą (tvirtinti) 

Papildomai teikiama informacija dėl priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės 

apsauga“ (informavimui) 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“: 

• projektų atrankos kriterijai (tvirtinti) 

• įgyvendinimo planas (informavimui) 

Priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“: 

• projektų atrankos kriterijai (tvirtinti) 

• įgyvendinimo planas (informavimui) 

Priemonės Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“: 

• projektų atrankos kriterijai (tvirtinti) 

• įgyvendinimo planas (informavimui) 

Priemonės Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“: 

• projektų atrankos kriterijai (tvirtinti) 

• įgyvendinimo planas (informavimui) 

Kontaktiniai duomenys 

 Renata Karvelienė  852199322  renata.karveliene@finmin.lt 

 Atgal Į viršų 

_______ 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 

2021-05-28 posėdžio medžiaga 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-900/625-V-1-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/events/docs/116414_ebf12df61ee69120934b38ef1f5628d3.pdf
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/MA2020_1.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/MA2020_priedas_Santrauka_LT.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/MA2020_priedas_Santrauka_EN.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/MA2020_priedas_Vertinim%C5%B3%20ap%C5%BEvalga.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/SK%20VM%20I%C5%A1laidos%2020210407.pptx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/VP%20keitimo%20forma_3%20priedas%20(pagrindimas)%20final.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/AM%20_PAK-Info_del%20018_patikslintas05-17.ppt
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PAK%20EIM%20805.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PIP%20EIM%20805.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PAK%20EIM%20861.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PIP%20EIM%20861.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/20210520_PAK%20015.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PIP%20015.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/20210525%20PAK024.docx
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/ck_documents/fm/files/2021-05-28%20SK/PIP%20024.docx
mailto:renata.karveliene@finmin.lt
javascript:history.go(-1);
javascript:history.go(-1);
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
https://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-komiteto-posedis-2021-05-28
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IS-900/625-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_su VERT_2021-05-27 15 val. 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_su VERT_2021-05-27 15 val. 

 

Kaip jau informavome gegužės 27 d., ketvirtadienį 15 val. VERT atstovai su ŠT įmonių 

vadovais aptars finansinius rezultatus ir svarstytinus kainodaros pokyčius. 

Numatomi aptarti klausimai: 

1. Priežastys darančios didžiausią įtaką įmonių finansiniam paskutiniųjų kelių metų 

rezultatui.  

2. Įmonių galimybės gauti ilgalaikes paskolas 2021-2027 m. ES paramos investicinių 

projektų įgyvendinimui (finansinis pajėgumas, užstato vertė, laidavimo prieinamumas, 

bankų požiūris į įmonę ir t.t.)..  

3. Svarbiausi kainodaros pokyčiai, kurie yra VERT kompetencijos ribose, kurie padėtų 

spręsti CŠT įmonių finansinio pajėgumo problemas. 

Būtų labai naudinga jei atskiros įmonės numatytais klausimais pristatytų savo situacijas, 

apibūdintų praktiniais pavyzdžiais ir skaičiais. 

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 

 

LŠTA pažyma 2021-05-13. Dėl CŠT įmonių finansinės padėties ir kainodaros, AB „Klaipėdos 

energija“ informacija, UAB „Visagino energija“ aktualūs šilumos kainodaros klausimai, UAB 

Tauragės šilumos tinklų pasiūlymai-pastebėjimai, UAB  ŠILUTĖS  ŠILUMOS  TINKLAI  

SITUACIJA DĖL KAINODAROS PROBLEMŲ, UAB „Molėtų šiluma“ DĖL TURTO ĮSIGYTO 

UŽ LĖŠAS GAUTAS UŽ PARDUOTUS ATL. AB „Šiaulių energija“ 2021-05-27 raštas LŠTA Nr. 

SD-1713 DĖL LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS 2021-05-27 

ORGANIZUOJAMO PASITARIMO SU VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO 

TARYBOS (TOLIAU – VERT) ATSTOVAIS DĖL FINANSINIŲ REZULTATŲ IR 

KAINODAROS POKYČIŲ (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-900/625-VI-1-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA4ZmRhYzQtMGJjNS00NDc5LWIxNzgtNjQ2YjgyYWVmZDcw%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_MjA4ZmRhYzQtMGJjNS00NDc5LWIxNzgtNjQ2YjgyYWVmZDcw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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LŠTA pažyma 2021-05-27 

 

 

Dėl CŠT įmonių finansinės padėties ir kainodaros   
 

 

Tikslas: Įvertinti dabartinę centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonių finansinę būklę, jos 

priežastis ir įtaką, kurią daro reguliuojamoji kainodara ir pasiūlyti svarstymui galimus pokyčius.   

 

 

1. FAKTINĖ FINANSINĖ CŠT ĮMONIŲ PADĖTIS, LYGINANT SU PLANUOTAIS 

RODIKLIAIS IR KITŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ ATŽVILGIU. 

 

Preliminarūs informacija pasidalijusių CŠT įmonių finansiniai rezultatai už 2020 metus 

reguliuojamoje veikloje pateikiami lentelėje.  

 
Įmonės 

metinės 

sąnaudos, 

tūkst.eur/m

Reguliuojamo 

turto vertė, 

tūkst.eur

2020m 

pelnas,

 tūkst.eur/m

Pelno ir turto 

santykis,

 %

Atkoreguoto 

už ataskaitinį 

laikotarpį 

pelno ir turto 

Pelno ir 

sąnaudų 

santykis,

%

Vidutinė  

šilumos 

tiekimo 

veiklos 

27971 39661 375 1% 0.27% 1% 5.95%

13993 - -340 - - -2% -

8325 11580 80 1% 3.85% 1% -

4718 6218 -16 0% -0.81% 0% -

4278 6310 -174 -3% 3.64% -4% 6.87%

4168 - 467 - - 11% 5.44%

2699 - -166 - - -6% -

2599 4486 193 4% 2.06% 7% -

2565 5181 98 2% 1.89% 4% 6.37%

2342 - 214 - - 9% -

2269 3594 70 2% 2.74% 3% -

2158 - 14 - - 1% 4.21%

2045 2473 -36 -1% -0.37% -2% -

1901 - -101 - - -5% -

1858 4633 -385 -8% -8.31% -21% 5.33%

1762 1956 -41 -2% -7.72% -2% 5.55%

1538 0 310 0% - 20% -

1407 0 -25 0% - -2% -

1406 2097 -40 -2% -0.70% -3% -

1281 1604 -143 -9% -8.89% -11% -

1189 2209 -104 -5% 2.72% -9% -

1015 2037 14 1% 0.67% 1% 6.37%

933 1731 -214 -12% -12.34% -23% -

858 1616 -203 -13% -12.54% -24% 2.83%

834 - 170 - - 20% -

779 717 -65 -9% -9.11% -8% 6.48%  
 

Preliminarūs rezultatai rodo, kad 2020 metai buvo menko pelningumo tiek vertinant pelną kaip 

investicijų grąžą nuo reguliuojamoje veikloje naudojamo turto, tiek kaip pajamų ir sąnaudų santykį. 

Jeigu tai būtų tik klimato įtaka (2020 metų žiema buvo santykinai švelni), tai jo įtaka visoms 

įmonėms būtų maždaug vienoda. Tačiau, didžiuliai pelningumo skirtumai reiškia, kad 

priežasčių yra daugiau ir įvairesnių. Kelių pastarųjų metų viso reguliuojamo CŠT sektoriaus 

pelningumas buvo gerokai žemesnis negu buvo planuota, nustatant šilumos kainas. Įvertinant, kad 



 

154 

veikloje naudojamo turto vertė (RAB) 2019 metų pabaigoje buvo apie 456 mln. EUR, pagal tuomet 

galiojusią WACC metodiką sektoriaus pelnas turėjo būti apie 25 mln. EUR. Faktiškai šis dydis 

2017-2019 metais buvo 2,4-13,4 mln. EUR ribose. Tai yra CŠT įmonių bendras faktinis pelnas 

buvo kelis kartus mažesnis negu turėjo būti pagal reguliuojamąją kainodarą.        

 

 

 
 

Apibendrintas pagal sektorius 2019 metų pelningumas rodo, kad CŠT sektoriaus suminis pelnas 

gerokai žemesnis negu kitų reguliuojamų energetikos įmonių ar sektorių. Pavyzdžiui, CŠT 

sektoriaus pelningumas kelis kartus mažesnis už analogišką gamtinių dujų vamzdynų 

reguliuojamą veiklą vykdančios ESO bendrovės.  

   

 
 

 

2. LYGINAMOSIOS ANALIZĖS VEUKSMINGUMAS IR POVEIKIS CŠT VEIKLOS 

FINANSINIAMS REZULTATAMS.  

 

Šiuo metu VERT nustatydama bazines kainas taiko sąnaudų (ne)pripažinimo principą, kuris tik 

retais atvejais realiai sumažina faktines sąnaudas, pagal reguliatoriaus nustatytus lyginamuosius 

rodiklius. Daugeliu atveju faktinės sąnaudos yra neišvengiamos ir reguliuojami subjektai vis tiek jas 
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patiria. Tai yra „suvalgo“ norminį pelną. Todėl, kad faktinės sąnaudos tiesiog neišvengiamos ir 

dažniausiai nėra techniškai įmanomų arba ekonomiškai pagrįstų sprendimų jas sumažinti arba 

tuo labiau išvengti. Deja, bet reguliatorius nei technologiškai nei ekonominiu požiūriu 

nekompetentingas tai įvertinti ir tokį reguliavimą (sąnaudų apkarpymą) daro mechaniškai be 

rimtesnės analizės ir alternatyvų pagrindimo. Tai reiškia, kad faktiškai mažina - t.y. reguliuoja 

įmonės pelną.  

 

Paanalizuokime reguliuojamą šilumos perdavimo veiklą, kuri tikrai monopolinė ir turėtų būti 

panašiose įmonėse panaši. Pavyzdžiui, reguliatorius bando lyginti CŠT tinklų papildymo nauju 

vandeniu rodiklį, kuris suvienodinimo tikslais išreiškiamas kaip  per metus sunaudoto papildymo 

vandens kiekis (m3), tenkantis vienam sutartinio vamzdžio (Dn 100 mm) kilometrui. Atlikta 2019 

metų šio rodiklio faktinė statistinių duomenų analizė (žr. paveikslą žemiau) rodo, kad net labai 

panašiose pagal tinklų dydį CŠT įmonėse šis rodiklis gali skirtis kelis kartus. Tiesmukiškai 

taikant lyginamąją analizę ir nepripažįstant padidinto vandens nuostolių  dydžio į bazinę šilumos 

kainą gali būti neįskaičiuojama daugiau kaip pusė papildymo vandens sąnaudų. Toks 

„nepripažinimas“ tęsiasi kelis metus - visą reguliacinį laikotarpį. O jeigu nauja bazinė kaina 

nustatoma pavėluotai (kartais vėlavimas vyksta kelis metus), atitinkamai kaupiasi įmonės 

finansiniai nuostoliai iki labai reikšmingų sumų. Pavyzdžiai: Ignalinos šilumos tinklai nuostolis 

siekė 600 tūkst. EUR, Šilutės šilumos tinklai - nuostolis 400 tūkst. EUR ir pan.        

       

 

 
 

Akivaizdi tendencija, kad santykiniai tinklų papildymo nuostoliai reikšmingesni didžiuosiuose 

miestuose, kur personalo kompetencija didesnė, kur pratekėjimų paieškai naudojami  šiuolaikiniai 

prietaisai ir technologijos. Deja, bet šiuo rodikliu grindžiama lyginamoji analizė nevertina pirminių 

jo priežasčių. Ar šilumos tiekėjas turi visas galimybes kontroliuoti tinklų vandens nuostolius 

vamzdynų sistemoje? Tinklų papildymo vandens dydį lemia daugelis aplinkybių, pavyzdžiui: 

 

1. Dalis CŠT sistemoje naujų bekanalių vamzdžių su vandens nuotėkio indikacija. Vamzdynų 

keitimas vyksta pagal fizinio susidėvėjimo laipsnį. Ekonomiškai netikslinga keisti labai 

brangius vamzdynus dėl smulkių nutekėjimų. 

2. Didmiesčiuose, kur neišvengiamai aukštesnė tinklų vandens temperatūra ir slėgis didesnė 

vamzdžių plyšimų rizika bei apsunkintas jų aptikimas labai sudėtingose CŠT vamzdynų 

sistemose. 

3. Santykis nepriklausomų ir tiesioginių šilumos punktų CŠT sistemoje. Elevatoriniuose 

tiesioginio veikimo šilumos punktuose nėra technologiškai patikimų ir ekonomiškai pagrįstų 

sprendimų išmatuoti tinklų vandenį, prarandamą pastatuose. Kol šilumos punktai priklauso 
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pastato bendraturčiams, jų pakeisti negalima. Tokiu atveju šilumos tiekėjai negali atskirti 

papildymo vandens prarandamo perdavimo tinkluose ir pastatuose.   

4. Vidaus šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo veikla. Prižiūrėtojams teisės aktais nustatyta 

pareiga periodiškai atlikti vidaus sistemų praplovimus. Tuomet pastatų sistemos 

drenuojamos, po praplovimo vėl užpildomos ir taip sunaudojami dideli tinklo vandens 

kiekiai.  

5. Vamzdynų sandarumas ir susidėvėjimo laipsnis priklauso nuo gruntinio vandens lygio, 

potvynių rizikos, išorinių mechaninių pažeidimų, šalia esančių komunikacijų ir t.t.   

       

Šios ir panašios aplinkybės liudija, kad negalima vienareikšmiškai ir tiesiogiai reguliuoti net ir 

bendrojo papildymo vandens kiekio, nustatant bazines sąnaudas. Tai darant atskiroms 

reguliuojamoms įmonėms sukuriami dideli finansiniai nuostoliai, kurių šilumos tiekėjas negali 

išvengti arba tai būtų ekonomiškai neracionalu, pavyzdžiui keisti dėl to vamzdžius. Geresnė 

pratekėjimų paieška, dažnesnis šiluminių kamerų lankymas gali sumažinti jau ir taip stabilizuotus 

vandens nuostolius keliais ar keliolika procentų, bet ne kelis kartus.          

 

Panašiai pažeidžiama technologinė logika, kai nustatant bazines šilumos kainas vienu metu 

reguliuojama („apkarpoma“) kuro sunaudojimas šilumos vienetui pagaminti ir elektros sąnaudos, 

tenkančios šiluminės energijos vienetui. Tačiau šie du rodikliai tarpusavyje susiję. Toliau 

paveiksle pateikiami faktiniai reguliuojamų įmonių duomenys, pateikiant vienoje diagramoje 

santykinį elektros energijos sunaudojimą ir santykinį ekvivalentinio kuro sunaudojimą šilumos 

vienetui pagaminti.  

 

 
 

Pavyzdžiui, jei katilinė labai efektyvi ir santykinai mažai naudoja kuro, tai reiškia, kad degimo 

produktai giliai ataušinami, bet jų šalinimui per kaminą reikės daugiau elektros energijos naudoti 

dūmų ventiliatoriuose. Kondensaciniuose ekonomaizeriuose daugiau susidarys kondensato, didesnė 

apkrova siurbliams ir t.t. Jeigu giliam dūmų ataušinimui naudojami šilumos siurbliai tai dar labiau 

padidina elektros sąnaudas. Elektros sąnaudų dydžiui turi įtakos kamino aukštis, kuris savo ruožtu 

privalomai parenkamas pagal aplinkos užterštumą. Šių parametrų dydžiui įtakos turi komunikacijų 

ilgiai ir geometrija, katilinės įrenginių  lokacija ir t.t. Visa tai lemia, kad kuro ir elektros sąnaudos 

šilumos gamyboje gali būti labai įvairios, tačiau statistinė tendencija ir tai patvirtina atvirkštinę 

priklausomybę (paveiksle). Taigi, jeigu vienas iš šių parametrų atitinka lyginamąjį rodiklį, tai kitas 

greičiausiai bus per didelis ir bus „apkarpytas“ ir priešingai. Svarbu pastebėti, kad abiem atvejais 

reguliuojamai įmonei bus „sugeneruojamas“ neišvengiamas finansinis nuostolis, nes 1 kg 

ekvivalentinio kuro pinigine verte prilygsta vienai kWh elektros.  
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Šis pavyzdys akivaizdžiai įrodo reguliacinės kainodaros klaidingumą. Vadovaujantis 

ekonomine logika daugiafaktorinėje susijusių rodiklių sistemoje yra  tik vienas viso proceso 

optimalumą atspindintis matas – bendrieji šilumos gamybos (EUR/MWh) kaštai. Priešingu 

atveju, vieno atskiro rodiklio siekimas gali pabloginti kitus rodiklius ir vis tiek pažeisti mažiausiųjų 

bendrųjų sąnaudų principą. Tai reiškia, kad technologinių rodiklių nepripažinimas, kai jie 

neišvengiami, faktiškai mažina - t.y. reguliuoja įmonės pelną. Per keletą reguliacinio laikotarpio 

metų reguliuojamos įmonės gali patirti milžiniškų finansinių nuostolių arba padidinti šilumos 

kainas, jeigu dėl vieno atskiro rodiklio užtikrinimo būtų daromos ekonomiškai nepagrįstos 

investicijos.   

 

Šilumos gamyboje tarpusavyje susiję ne tik kuro naudojimo efektyvumas ir elektros sąnaudos, bet ir 

reagentų poreikis, įrangos kapitalo bei eksploatavimo sąnaudos, žmogiškųjų resursų poreikis ir pan. 

Visa tai gali apibendrinti tik šilumos gamybos vieneto savikaina ar kaina. Lyginimui galima būtų 

naudoti šį vienetą tik perskaičiuojant į vienodas sutartines kuro ir elektros kainas. Ir tai būtų tik 

dalinai teisinga, nes realių investicijų ir darbo režimų ekonominis tikslingumas priklauso nuo 

išteklių kainos.  

 

Energetikos ekonominis reguliatorius turėtų užsiimti ekonominiu reguliavimu – tai yra 

skatinimu siekti mažiausių produkcijos sąnaudų, bet ne technologinių parametrų nustatymu.         

Ne tokiu atveju, reguliuojamai įmonei siunčiami klaidingi signalai, o toks reguliavimas tai tiesiog 

destrukcinis ir nepagrįstas pelno reguliavimas.      

 

Panašią situaciją galima stebėti ir grynai monopolinės šilumos perdavimo veiklos reguliavime. Iš 

pirmo žvilgsnio „objektyvus“ ir panašus rodiklis turėtų būti – elektros sąnaudos (kWhe) šiluminės 

energijos vienetui (GWhš) perduoti vieno kilometro ilgio (kms) sutartiniu vamzdynu. Tačiau taip 

paskaičiuoti rodikliai, atvaizduoti sekančiame paveiksle, liudija gama aiškią tendenciją – kuo 

mažesnis CŠT tinklas, tuo didesnės santykinės elektros sąnaudos. Tačiau net ir šiuo atveju panašaus 

dydžio įmonėse šis lyginamasis rodiklis gali skirtis net kelis kartus.  

 

 
Nepripažįstant faktinių elektros sąnaudų gali būti padaroma didelė finansinė žala reguliuojamai 

įmonei. Yra daug priežasčių, kurios gali lemti elektros energijos sunaudojimą, perduodant šilumą 

vamzdynų sistema, pavyzdžiui: 

 

1. CŠT vamzdyno geometrija, vartotojų tankis ir jų išsidėstymas tinkle, vartotojų įvaduose 

reikalingas slėgių skirtumas; 

2. Atsijungusių vartotojų skaičius, priklausomų ir nepriklausomų šilumos punktų skaičius;  

3. CŠT sistemų skaičius reguliuojamoje įmonėje, juk lyginamos ne sistemos o suminiai 

rodikliai. Nekorektiška lyginti atskirus didmiesčius su regioninėmis įmonėmis;  

4. Įtakos turi vietovės geografinės sąlygos, pastatų renovacijos apimtys ir t.t.  
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Akivaizdu, kad dauguma šių ar panašių faktorių nepriklauso nuo šilumos tiekėjo veikimo ar 

neveikimo. Logiška būtų vertinti, kad jeigu šilumos tinklų operatorius tinklų vandens cirkuliavimui 

naudoja šiuolaikinius efektyvius siurblius su dažnio keitikliais, tai tuomet elektros sąnaudos turi 

būti pripažįstamos pagrįstomis. Kitų realių galimybių mažinti šias sąnaudas tiesiog techniškai nėra 

arba jos būtų ekonomiškai nepagrįstos. Pavyzdžiui, būtų galima mažinti cirkuliuojamo tinkluose 

vandens debitą, bet tada reikėtų didinti šilumnešio temperatūrą. Dėl to didėtų šilumos perdavimo 

nuostoliai, mažėtų katilinių ir elektrinių efektyvumas, nes augtų grįžtamojo vandens temperatūra. 

Dėl aukštesnės temperatūros trumpėtų ir vamzdynų eksploatavimo laikas. Visa tai kainuotų daug 

didesnes išlaidas, negu sutaupymai dėl elektros sąnaudų mažinimo. Deja, bet dabartinė reguliacinė 

kainodara to nevertina. Toks neišvengiamų sąnaudų nepripažinimas tik mažina atskirų įmonių pelną 

ar didina finansinius nuostolius, tačiau dėl to situacija nesikeičia. Taigi realiai vyksta 

pelno/nuostolio reguliavimas, bet ne sąnaudų mažinimas.  Technologinių parametrų reguliavimas 

neatlieka pagrindinio tikslo  – šilumos tiekimą vykdyti mažiausiomis sąnaudomis. Žinoma, 

bendrosiomis, o ne esančiomis atskirose eilutėse.  Geriausias to įrodymas - kai kuriuose miestuose 

šilumos kaina 2-3 kartus didesnė negu kituose kone kelis dešimtmečius, tačiau niekas nuo to 

nesikeičia.              

 

Norint reguliavime taikyti lyginamąją analizę tinkamiausia tam būtų grynai monopolinė vamzdynų 

eksploatavimo sritis - sąlyginai pastoviosios metinės sąnaudos, tenkančios vienam km sutartinio 

vamzdžio ar trasos. Tokie faktiniai atskirų CŠT įmonių rodikliai pateikti toliau paveiksle.   

 

 
 

Santykinių pastoviųjų sąnaudų rodiklis (EUR/kms), kaip rodo realūs duomenys, mažai priklauso 

nuo CŠT įmonės dydžio, tačiau labai skirtingas net panašaus dydžio įmonėse. Skirtumus gali lemti 

tiek CŠT vamzdynų sistemos charakteristikos, tiek ir pačių sąnaudų struktūra. Deja, bet lyginamoji 

analizė to atskirti negali. Jeigu vamzdynų sistemos charakteristikų skirtumai gali būti dėl 

priežasčių, jau aptartų anksčiau, tai pastoviųjų sąnaudų dydį veikia eilė visiškai priešingų faktorių. 

Pavyzdžiui, naujų vamzdynų dalis sistemoje (mažiau plyšimų rizikos, bet didesnės  nusidėvėjimo 

sąnaudos), ES paramos prieinamumas ir panaudojimas vamzdynų atnaujinimui (nuo šios dalies 

investicijų neskaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos,), CŠT trasų tipai (antžeminės, požeminės 

praeinamuose ar nepraeinamuose kanaluose), įrenginių amžius ir remontų poreikis, trasų lokacija 

mieste (brangesni remonto darbai) ir t.t. Dauguma šių aplinkybių nepriklauso nuo CŠT sistemos 

operatoriaus. Gal tik darbo organizavimo efektyvumas. Bet ir pats darbų (paslaugų) apimtis ir 

pobūdis priklauso nuo paties vamzdyno būklės, kuri istoriškai susiformavo per dešimtmečius. Kaip 

matosi diagramoje, aritmetinis pastoviųjų sąnaudų nepripažinimas gali lemti didelius 
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finansinius nuostolius atskiroms įmonėms, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių turi padidintą 

santykinių sąnaudų rodiklį. Tačiau, kiek tai subjektyvios ar objektyvios priežastys, lyginamoji 

analizė neatsako. Jeigu vamzdynų sistema paveldėta dar iš sovietinių laikų, jeigu ji eksploatuojama 

laikantis teisės aktų reikalavimų, jeigu investicijos darytos naudojant viešųjų pirkimų procedūras, 

jeigu sąnaudos apskaitytos teisingai ir t.t., vadinasi šios sąnaudos duotoje situacijoje ir sąlygomis 

yra optimalios, pagrįstos ir turi būti pripažįstamos būtinomis.   

 

Pastaraisiais metais šilumos gamybos veikloje atsirado ypatingai daug pokyčių, t.y., centralizuoto 

šilumos tiekimo sektoriuje vis didesnę dalį užima nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG). Tai 

pakeitė šilumos gamybos struktūrą. Šilumos tiekimo įmonės, kurioje vyrauja NŠG, pastoviosios 

sąnaudos negali būti lyginamos su kitos įmonės, kurioje šiluma gaminama nuosavais įrenginiais. 

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

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašas visai nevertina 

nereguliuojamų NŠG rodiklių, nors tai gali turėti įtakos CŠT įmonių lyginamųjų rodiklių 

nustatymui. Taip pat vadovaujantis Aprašu, Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų, 

kogeneracinių jėgainių technologiniai duomenys, darbuotojų skaičius ir sąnaudų dalis atskiriama 

pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką į 

Lyginamųjų rodiklių skaičiavimus nėra traukiama. Tai kelia klausimų ir neaiškumų dėl kriterijų, 

skaičiuojat rodiklius pagal skirtingas metodikas. 

 

Skirtingos įmonės gali rinktis skirtingas veiklos organizavimo strategijas. Vienos įmonės tam tikrą 

veiklą atlieka savo personalo dėka, kitos – samdosi rangovus. Tokiu atveju atskiri lyginamieji 

rodikliai neatspindi realios situacijos. Jei įmonė tam tikrą veiklą perduos rangovui, jos lyginamieji 

rodikliai toje veikloje pagerės, tačiau tai neigiamai paveiks kitos veiklos rodiklius. Todėl 

lyginamųjų rodiklių nustatymo tikslas turėtų būti – pasinaudojus atskirų lyginamųjų rodiklių 

suminiu įvertinimu gauti įmonės veiklą atitinkančių suminių sąnaudų lygi, o kaip tos sąnaudos 

realiai pasiskirsto tarp veiklų, neturi turėti reikšminio skirtumo. 

 

Pateikti pavyzdžiai liudija, kad lyginamoji analizė, šiuo metu taikoma VERT kainodaroje, yra 

nekorektiška ir nekonstruktyvi, dėl daugiafaktorinio poveikio sąnaudų dydžiui, kuris sunkiai 

įvertinamas. Tarptautinėje išsivysčiusių šalių reguliavimo praktikoje lyginamoji analizė 

naudojama, kaip papildoma reguliavimo priemonė, nustatant, pavyzdžiui, reguliuojamąjį arba 

lyginami atskiro subjekto sąnaudų pokyčiai laike, kai galima nesunkiai identifikuoti pokyčių 

priežastis ir rezultatus. Tiesioginis sąnaudų reguliavimas nekorektiškas ir destruktyvus, nes 

faktiškai taip reguliuojamas pelnas/nuostolis, bet ne sąnaudos. O leistiną pelną reguliuoti galima 

daug paprasčiau ir efektyviau, siejant jį su galutiniu veiklos rezultatu.                         

 

REGULIUOJMŲ ĮMONIŲ PRAKTINIAI KAINODAROS EPIZODAI: 

 

a. Lyginamieji kuro sąnaudų rodikliai Bendrovei buvo įvertinti pagal 2012-2015 m. duomenis ir 

sudarė 84,4 kgne/MWh. Nuo 2016 m. dėl technologinių pokyčių (vietoj skysto kuro 

naudojamas biokuras) šis rodiklis viršija 90,2 kgne/MWh. Vadovaujantis metodika, faktiškai 

patirtos kuro sąnaudos, nors jos ir neviršija mūsų šilumos tiekimo grupės rodiklių, apribojamos 

lyginamosiomis nustatytomis kuro sąnaudomis. Dėl šios priežasties Bendrovė per metus 

netenka apie 165 tūkst. Eur. 

 

b. Praėjusių metų lyginamosios analizės rodikliai VERT-oje yra patvirtinami antroje metų pusėje. 

Skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias, planuojamos sąnaudos vertinamos, 

atsižvelgiant į atitinkamoje grupėje esančius nustatytus grupės rodiklius. Jei rengiamas bazinės 

kainos projektas pirmoje metų pusėje, kuomet dar nėra patvirtinti praėjusių metų lyginamieji 

rodikliai, tuomet planuojamos bazinės kainos sąnaudos prasilenkia su galimomis faktinėmis 

sąnaudomis, kurios „apkarpomos“ pasenusiais lyginamaisiais rodikliais. 
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c. Darbo užmokesčio sąnaudos viršija įskaitytas šilumos kainoje dėl vėluojančių bazinės kainos 

nustatymų ir kasmetinių perskaičiavimų. Siekiant išlaikyti kompetentingą ir motyvuotą 

darbuotojų komandą, darbo užmokestis turi būti didinamas faktiškai kasmet, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos darbo užmokesčio tendencijas. Tai sudaro prielaidą, kad reikšminga 

dalis darbo užmokesčio sąnaudų lieka  nepadengtos. 

 

d. Sąnaudų personalo darbo užmokesčiui neadekvatumas. Šiuo metu galiojančioje šilumos 

bazinėje kainoje personalo sąnaudoms skirta 828,4 tūkst. EUR/m, kai tuo tarpu 2015 m. 

faktinės Bendrovės sąnaudos personalui sudarė 943,3 tūkst. Eur. Ką tokiu atveju daryti 

Bendrovei – drastiškai mažinti atlyginimus (išsibėgios darbuotojai) ar atleisti 20 % 

darbuotojų? 

 

IŠVADOS  

 

2. Sąnaudų tiesioginis reguliavimas lyginamosios analizės būdu reiškia, kad technologinių rodiklių 

nepripažinimas, kai jie daugeliu atveju neišvengiami faktiškai mažina - t.y. reguliuoja įmonės 

pelną/nuostolį, tačiau daugumoje atvejų šios sąnaudos neišvengiamos, todėl vis tiek patiriamos. 

Per keletą reguliacinio laikotarpio metų reguliuojamos įmonės gali patirti didžiulių finansinių 

nuostolių.   

 

3. Lyginamoji analizė galėtų būti naudojama, kaip papildoma skatinimo priemonė, nustatant, 

pavyzdžiui, reguliuojamą pelną arba lyginant atskiro subjekto sąnaudų pokyčius laike, kai 

galima patikimai identifikuoti pažangos rezultatus, skiriant premijas už efektyvumo didinimą 

ir pan.  

 

4. Siūlytina VERT sumažinti lyginamosios analizės reikšmę, bent jau reikšmingų sąnaudų 

vertinime, o šią priemonę naudoti tik formuojant apibendrintą reguliacinę užduotį arba 

naudoti kaip rodiklį skatinamajam pelno reguliavimui.  

 

3. KITI SVARBIAUSI REGULIAVIMO IR KAINODAROS EPIZODAI, LEMIANTYS 

FINANSINIUS NUOSTOLIUS 

 

Lietuvos šilumos ūkyje taikomas reguliavimas ir kainodara, kurių instrumentai vienpusiškai 

nukreipti į pajamų praradimą, o nesant galimybės išvengti sąnaudų, atitinkamai didina 

finansinius nuostolius. Tarp tokių epizodų paminėtini: 

 

1. Šilumos kainos grindžiamos neadekvačiomis sąnaudomis, nepripažįstant neišvengiamų 

sąnaudų ir dėl jų pavėluoto įskaičiavimo ar pan.  

2. Nepadengiamos apyvartinių lėšų palūkanos, kurios atsiranda tame tarpe ir dėl vėluojančio 

šilumos kainų nustatymo ar perskaičiavimo; 

3. Nuostolius didina beviltiškos skolos, kurių nėra iš ko ar negalima susigrąžinti, nes šildymo 

negalima nutraukti; 

4. Vienpusiškas perrinktų pajamų grąžinimas vartotojams su palūkanomis, tačiau palūkanos dėl 

apyvartinių lėšų nekompensuojamos, kai pajamos nesurenkamos; 

5. Pajamų konkurencinėje šilumos gamyboje ribojimas, tačiau jų negalima kaupti ir naudoti 

finansiškai nuostolingų metų kompensavimui; 

6. Dėl teisinio reguliavimo patiriami nuostoliai - išlaidos, susijusios su šilumos punktų 

neperdavimu vartotojams, nuostoliai dėl karšto vandens tiekimo ir t.t. Karšto vandens tiekimo 

veikloje faktiniai nuostoliai yra didesni, nei leidžiami Tarybos. Didesni nuostoliai atvirose 

karšto vandens sistemose; 
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7. Už dujas šilumos tiekėjas didžiąją dalį pinigų turi sumokėti dar prieš einamąjį mėnesį, o iš 

vartotojų įmokos surenkamos tik iki kito mėnesio, einančio po einamojo, pabaigos. Taip 

susidaro beveik dviejų mėnesių tarpas, kurį šilumos tiekėjas turi finansuoti kuro pirkimą 

naudodamas trumpalaikio skolinimosi instrumentais. Apyvartinių lėšų trūkumas atsiranda 

šildymo sezono pradžioje ir dažnai blogina tų metų finansinį rezultatą, nes palūkanas tenka 

apmokėti pelno sąskaita. 

8. Turto nusidėvėjimo normatyvų skirtumai. Įmonės buhalterinis ir reguliacinio turto 

nusidėvėjimo normatyvai skiriasi kelis/keliolika kartų, itin didelę reikšmę turi metų rezultatui 

kai atliekamos didelės apimties investicijos, kurios buhalterijoje pradeda dėvėtis nuo 

eksploatacijos pradžios, o į šilumos tarifą yra įtraukiamas tik per šilumos 

perskaičiavimą/bazinės kainos tvirtinimą, tai gali būti po metų ir daugiau. 

9. Ūkio subjektas, teikdamas reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų projektus, 

Reguliuojančiajai institucijai turi pateikti planuojamų būtinųjų sąnaudų pagrindimą. Jeigu Ūkio 

subjektas nepateikia reikiamos informacijos ir neįrodo planuojamų sąnaudų būtinumo ir 

pagrįstumo, laikoma, kad ūkio subjekto sąnaudos yra nepagrįstos. Pagrįstumo kriterijus visiškai 

neapibrėžtas ir abstraktus, tad lieka daug erdvės interpretacijoms. 

 

Tokio reguliavimo pavyzdžių yra daug. Šilumos ūkyje, skirtingai negu kituose energetikos 

sektoriuose, atsiskaitymuose už šilumą taikant vienanarę šilumos kainą, pajamos tiesiogiai 

priklauso ir nuo klimatinių sąlygų. Pavyzdžiui, 2019/2020 metų šildymo sezono metu realizuotas 

šilumos kiekis, tuo pačiu ir pajamos, buvo apie 12 % (?) mažesnės, negu ankstesniame. Tad netgi 

įskaičiuojant negautas pajamas į ateinančių metų sąnaudas, jos vėl nesurenkamos. Taip gali tęstis 

kelis metus iš eilės, esant šiltesnėms, negu norminės, žiemoms, tačiau apyvartinių lėšų palūkanos 

nekompensuojamos. Kadangi jos neišvengiamos  – „pravalgomas“ pelnas. 

 
 
Bendrovei 2019 m. nustatytoje bazinėje kainoje įvertintas pagal 2015-2017 m. vidurkį realizuotinas šilumos 

kiekis lėmė 211,68 tūkst. Eur nuostolį.      

Metinė realizacija tūkst. MWh 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

202,8 216,5 215,8 211,1 185,2 174,0 

      

Palyginus su bazinėje kainoje nustatytu realizuotinu kiekiu įmonės 2020 m. faktiškai parduotas šilumos 

kiekis sumažėjo 17,8 proc. 

 

REGULIUOJMŲ ĮMONIŲ PRAKTINIAI KAINODAROS EPIZODAI: 
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1. Finansinį rezultatą reikšmingai lemia vėluojantys šilumos kainų nustatymai ar 

perskaičiavimai. Pavyzdžiui, įmonė naują šilumos bazinės kainos projektą pateikė 

2016 spalio mėn., o įsigaliojo t. y. realiai taikoma tik nuo 2020 vasario. Akivaizdu, 

kad toks kainodaros procesas neracionalus, per sudėtingas ir neadekvatus realybei, nes 

per tiek laiko pasikeitė daug faktorių ir aplinkybių, kurie reikšmingai lemia metinį 

veiklos rezultatą.  

 

2. Šilumos kainodaroje susidaro didelės sumos grąžintinų arba nesurinktų lėšų, kurios 

persikelia į kitus metus, skolų dydis priklauso nuo sąskaitų dydžio (tai yra žiemos 

atšiaurumo) ir „migruoja“ iš metų į metus. Šie ir kiti pavyzdžiai rodo, kad dabartinis 

reguliavimas ir kainodara ne tik atskirais metais, bet sistemiškai lemia reguliuojamų 

įmonių prastus finansinius rezultatus. Vartotojams ir savivaldos politikams sunku 

suprasti šilumos kainų šuolius. 

 

3. Bazinių šilumos kainų nustatymo vėlavimai lemia ženklias susikaupiančias vartotojų 

permokos sumas, kurias reikia grąžinti.  VERT savo 2017-07-17 nutarimu Nr.O3E-335 ir 2017-08-17 nutarimu Nr.O3E-363 nustatė šilumos bazinės kainos 

dedamąsias 3 metų bazinės kainos galiojimo laikotarpiui. 2017-08-16 nutarimu Nr.O5E-210 VERT patikslino dėl faktinių ir į kuro kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo papildomai gautas pajamas. Šilutės rajono 

savivaldybės taryba savo 2017-09-28 sprendimu Nr.T1-795 šias šilumos kainos dedamąsias patvirtino. Bendrovė per 3 metus buvo įpareigota 

vartotojams grąžinti 564 tūkst. EUR., mažindama tiekiamos šilumos energijos 

vartotojams kainą 0,28 ct/kWh. Vartotojų permoka (Bendrovės gautos papildomos 

pajamos) susidarė dėl to, kad 2 metus ir 4 mėn. buvo vėluojama perskaičiuoti bazinę 

šilumos kainą, dėl ko nebuvo pakeista vartojamo kuro struktūros formulėje faktinė 

reikšmė. (vietoj mazutą kūrenančio katilo buvo įrengtas biokuro katilas ir faktiškai nebenaudotas mazutas). Šilumos bazinės kainos projektą 

naujam 3 metų laikotarpiui (2020-2022 m.) Bendrovė pateikė VERT 2020-03-02 savo raštu Nr.2R-(1.16)-151 „Dėl bazinės šilumos kainos skaičiavimo“.  

VERT jos dar nenustatė (turėjo įsigalioti nuo 2020-11-01). 

 

4. Įmonės skaičiavimais susidaręs gautų pajamų grąžinimas vartotojams 2020 m. gruodžio 

31 d. siekia 1748,84 tūkst. Eur. Tikėtina, kad įmonė finansiškai negalės atlikti grąžinimą 

per vienerius metus  vartotojams, o tai reiškia, kad privalės mokėti palūkanas. Bazinės 

šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose investicijų grąža sudaro tik 622,7 tūkst. Eur. 

 

5. Kasmetinio šilumos kainų perskaičiavimo vėlavimai. Šilumos kainų dedamosios 

tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos savivaldybės tarybos 2020-02-

27 sprendimu Nr.T1-275 „Dėl tinklai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“. 

VERT jas patvirtino tik 2021-04-23 (turėjo įsigalioti nuo 2020-06-01).  

 

6. Šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo vėlavimų pasekmės: Vėluojantis bazinių 

kainų nustatymas ar kainų perskaičiavimas lemia, kad veikla vykdoma šilumos 

kainomis, suformuotomis neadekvačiai realioms sąnaudoms, visiškai išbalansuoja 

einamuosius pinigų srautus, iškyla savalaikio atsiskaitymo su paslaugų tiekėjais, kuro 

tiekėjais problemos, iškyla rizika, kad paslaugų tiekėjams kreipiantis į teismą, bus 

areštuotos Bendrovės sąskaitos. 

 

7. Bendrovė, norėdama įgyvendinti būtinas investicijas, pasinaudodama ES paramos 

paskutiniojo tokių priemonių finansavimo laikotarpio (iki 2020 m.) galimybe, parengė 6 

investicijų projektus. Šiuos investicijų planus patvirtino  Šilutės rajono savivaldybės 

taryba ir suderino VERT. Bendrovė  2017 m. pateikė paraiškas Lietuvos verslo paramos 

agentūrai (LVPA) dėl ES paramos skyrimo šiems investiciniams projektams vykdyti. 

LVPA pateiktas paraiškas įvertino teigiamai ir visiems 6 investiciniams projektams skyrė 

ES paramą. Bendrovei iškilo dilema, ar tęsti pradėtus vykdyti investicinius projektus. 

Įvertinus investicijų gyvybinę svarbą, šilumos tiekimo patikimumo užtikrinimą, ateities 

ekonominį investicijų efektą, paskutinę galimybę pasinaudoti ES paramos fondų parama, 

Bendrovė priėmė sprendimą tęsti jų įgyvendinimą, vildamasi, kad laiku perskaičiuojant 

šilumos kainas, esant įprastoms šildymo sezono sąlygoms, sugebės sureguliuoti 
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apyvartinių lėšų pinigų srautus ir įvertindama tai, kad ateityje šioms investicijoms jau 

nebeskiriama ES parama ir tokiu būdu už neišvengiamai būtinas investicijas, kurias vis 

tiek vėliau būtų tekę įgyvendinti, tik jau be paramos lėšų,  vartotojai vėliau jau būtų 

mokėję apie 2 kartus daugiau. 2018 m. pabaigoje pradėti vykdyti ir 2020 m. pabaigti visų 

projektų rangos darbai. Bendrovė gavo 1700 tūkst. Eur kreditą iš banko projektų savos 

dalies finansavimui. Galutinis kredito grąžinimo laikotarpis – 2029 m. Šio kredito 

grąžinimui bendrovė kas mėnesį patiria 14,4 tūkst. Eur kredito įmokų ir apie 3 tūkst. Eur 

apyvartinių lėšų palūkanoms. Šių investicinių projektų sąnaudos dar nėra įtrauktos į 

šilumos kainą, nors kreditas jau mokamas bankui nuo 2020 m. sausio 31 d. 

 

8. Šilumos realizacijos pokyčio nesavalaikis įvertinimas šilumos kainoje. Šilumos 

realizacija kasmet mažėja dėl klimato kaitos ir atliekamos daugiabučių namų 

modernizacijos, lyginant su bazinės kainos nustatymo metu planuota šilumos realizacija. 

Kasmetiniuose šilumos kainos perskaičiavimuose pastovioji šilumos kainos dedamoji yra 

perskaičiuojama dėl realizacijos pokyčio kiekvienais metais, tačiau, vėluojant nustatyti 

šilumos kainų perskaičiuotas dedamąsias, įvyksta taip, kad ataskaitiniame laikotarpyje 

yra pradedamos taikyti šilumos kainos dedamosios, kuriose įvertintas šilumos kainos 

padidėjimas dėl realizacijos sumažėjimo prieš daugiau nei metus, o jau ir tame pačiame 

ataskaitiniame laikotarpyje, mažėjant šilumos realizacijai, jis vėl nepasidengia 

pastoviųjų sąnaudų. 

 

9. Pagrindinė veikla labai priklauso nuo klimatinių oro sąlygų, kas įtakoja pagaminamos ir 

tiekiamos šilumos kiekį, o nuo jo priklauso Bendrovės pajamos. Didelės reikšmės 

apyvartinių lėšų trūkumui turėjo ir neįprastai šilti 2019 m. ir 2020 m. žiemos (šildymo 

sezono laikotarpiai). 2019 m. pajamas palyginus su 2018 m., gauta 222 tūkst. Eur 

mažiau, o 2020 m. pajamas – su 2019 m. – gauta dar 466 tūkst. Eur mažiau. 

 

10. Apyvartinių lėšų paskolų palūkanų nepripažinimas pagrįstomis sąnaudomis. Finansinių 

srautų suvaldymui Bendrovė priversta skolintis iš bankų lėšas (overdraftas) ir jas naudoti 

vasaros – rudens laikotarpiu, nes dėl teikiamų paslaugų sezoniškumo, kainų 

perskaičiavimo vėlavimų (ne Bendrovės kaltė), negalima sukaupti apyvartinių lėšų. Dėl 

apyvartinių lėšų trūkumo, ypač vasaros mėnesiais, 2017 m. iš banko pasiskolinta su 660 

tūkst. Eur limitu apyvartinių lėšų finansavimui (overdraftas). Mokamos palūkanos 

bankui didina Bendrovės nuostolį. 

 

11. Padidėjus perkamos elektros energijos technologijai kainai/ar gaminamos elektros 

savikainai, sąnaudos lieka nepadengtos ir lieka neįvertintos kainoje. Pažymėtina, kad 

įrenginiai, gaminantys šilumos ir elektros energiją, dėvisi, genda ir juos tenka remontuoti. 

Remonto metu elektros energiją tenka įsigyti didesne kaina, nei savo įrenginiais 

gaminamos elektros savikaina. Šios nepadengtos sąnaudos turi būti įskaitomos 

kainoje.  2020 m. nepadengtos elektros energijos sąnaudos technologijai sudarė 

daugiau nei 60 tūkst. Eur.  

 

12. Atlikus pelenų tvarkymo viešuosius pirkimus dėl faktinių išlaidų padidėjimo, 

nepadengtos sąnaudos 2020m. sudarė apie 10 tūkst. Eur.  

 

13. Įmonės nusidėvėjimo sąnaudos 2020 metais liko nepadengtos virš 500 tūkst. Eur, 

kuri susidarė dėl šių priežasčių: 

 

a. Pagal šiuo metu galiojančią Šilumos kainų nustatymo metodiką turto, kuris baigs 

nusidėvėti per pirmuosius naujai nustatomos bazinės kainos galiojimo metus, 

nusidėvėjimo sąnaudos nebeįskaitomos bazinėje kainoje. Tokiu būdu dalis pagrįstų 
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sąnaudų nėra padengiamos. 2020 m. nustatant bazinę šilumos kainą, buvo neįskaitytos į 

kainą ilgalaikio turto,  kuris nusidėvės per pirmus šilumos bazinės kainos dedamųjų 

galiojimo metus, nusidėvėjimo sąnaudos (duomenys iš VERT Pažymos). Taip pat 

nebuvo gauta investicijų grąža. 

b. Dideli skirtumai tarp įskaitytų į kainą ir faktiškai patirtų nusidėvėjimo 

sąnaudų/investicijų grąžos susidaro dėl ilgo laikotarpio nuo faktiškai pradėtų 

eksploatuoti turto vienetų  iki jų įskaitymo į kainą. Kadangi šios sąnaudos įskaitomos tik 

per kainos perskaičiavimą, susidaro dideli kainų „šuoliai“. Šių sąnaudų kompensavimas 

perkeliamas į ateinančius laikotarpius.  

 

14. Pasikeitus mokesčių dydžiams, ar apmokestinamai bazei, pvz. apmokestinamai 

nekilnojamo turto vertei, šie pokyčiai turėtų būti įvertinami šilumos kainoje 

perskaičiavimo metu. 2020 m. bendrovės patyrė virš 40 tūkst. Eur daugiau 

nekilnojamo turto mokesčio sąnaudų, nei įskaityta bazinėje kainoje, ir šios sąnaudos 

nebus padengtos kiekvienais metais, iki kol bus nustatyta nauja bazinė kaina (pagal el. 

susirašinėjimo su VERT duomenis). 

 

15. Bazinės kainos projektas buvo pateiktas laiku, 2018 m. rugpjūčio mėn. Šilumos kaina 

nustatyta pagal tuo metu galiojančią Metodikos redakciją, kuri nereikalavo diferencijuoti 

sąnaudas ir kiekius tarp šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio piko pajėgumų 

ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos (kitaip sakant tarp konkurencinių ir pikinių 

įrenginių). Nors nuo 2018 m. gruodžio 1 d. turėjo įsigalioti nauja Supirkimo tvarka. 2020 

m. kovo mėn. pateiktas šilumos kainos perskaičiavimo projektas buvo grąžintas su 

prašymu pateikti naują, diferencijuojant sąnaudas ir kiekius tarp šilumos energijos 

gamybos konkurencinių ir pikinių įrenginių. Įmonėms specialistams teko diferencijuoti 

ne tik perskaičiavimo projekte nurodytas sąnaudas ir kiekius, bet ir nustatytoje / 

galiojančioje bazinėje kainoje. Akivaizdu, kad užsitęsė kainos perskaičiavimo 

procesas. 

 

16. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikoje (toliau – Grąžos metodika), patvirtintoje 

2015-09-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3-510, 

yra nurodyta, kad „Investicijų grąžos norma Ūkio subjektui nustatoma reguliavimo 

periodui, tačiau kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį, kuris 

negali viršyti Grąžos metodikos 6 punkte nurodytų reikalavimų.“ Tačiau dėl nuosavo 

kapitalo grąžos (kainos) pokyčio investicijų grąžos norma nėra perskaičiuojama kasmet ir 

galioja iki šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo pabaigos. Nustatytos šilumos 

bazinės kainos (kainų dedamųjų) galiojimo terminas 3–5 metai. Praktikoje stebime, kad 

daugelio šilumos tiekėjų pateiktų šilumos bazinių ir perskaičiavimo kainų projektų 

nagrinėjimas ir vertinimas užtrunka 1 – 3 metus, todėl tam tikrais atvejais šilumos 

bazinės kainos dedamųjų taikymo laikotarpis gali išsitęsti iki 8 metų ar daugiau. 

Tokiu ilgu laikotarpiu nuosavo kapitalo grąžos pokytis yra žymus ir turi didelę 

reikšmę investicijų grąžos normos dydžiui. Pavyzdžiui, pagal VERT internetinėje 

svetainėje skelbiamus duomenis, nuo 2015 m. liepos 1 d. nuosavo kapitalo grąža 11,93  

proc., o nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. – nuosavo kapitalo kaina tik 4,10 proc. Jei kuriam 

nors šilumos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą vykdančiam ūkio subjektui 2015 metais buvo 

nustatyta šilumos bazinė kaina (naudojant tuo metu galiojusią nuosavo kapitalo grąžą 

11,93 proc.), tai ji  gali būti taikoma kartais net iki 2023 metų, tuo tarpu kitam šilumos 

gamybos ir (ar) tiekimo veiklą vykdančiam ūkio subjektui šilumos bazinė kaina 

nustatoma 2021 metais (naudojant galiojančią nuosavo kapitalo kainą 4,10 proc.) ir gali 

būti taikoma kartais net iki 2029 metų. Tai lemia didelius skirtumus tarp šilumos 

gamybos ir (ar) tiekimo veiklą vykdančiam ūkio subjektui nustatytų investicijų 

grąžų, atitinkamai finansinių pajėgumų. 
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17. VERT kasmet pagal vienodą metodiką tikrina visų šilumos tiekėjų finansinį pajėgumą 

reguliuojamai veiklai vykdyti. Nėra teisinga, kad Lietuvos Respublikoje veikiantys 

šilumos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą vykdantys ūkio subjektai vienu metu taiko ir į 

šilumos kainas įskaito ženkliai skirtingus investicijų grąžos (dėl nuosavo kapitalo kainos) 

dydžius. Pažymėtina, kad šis skirtumas nėra nulemtas objektyvių priežasčių, 

pavyzdžiui, įgyvendintų investicijų dydžio.  

 

4. INFLIACIJOS POVEIKIS ŠILUMOS KAINOMS IR FINANSINIAM REZULTATUI 

 
Pagal galiojančią Šilumos kainų nustatymo metodiką, pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža 

perskaičiuojamos atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos 

statistikos departamento skelbiamo šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio 

infliacijos dydžio, bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis 

vartotojų kainų indekso pokytis). Nors teisingiau būtų perskaičiuoti pagal pramonės gaminių kainų 

indekso pokytį, nes CŠT įrenginių įsigijimas ir aptarnavimas labiau susijęs su pramonės gaminių 

kainomis, o darbo užmokestis vertinamas atskirai - perskaičiuojamas kita tvarka.   

 

Lietuvos CŠT įmonėms plačiai įdiegus biokurą, kuris santykinai pigus (biokuro katilai kelis kartus 

brangesni nei dujiniai), reguliuojamoje veikloje naudojamas gana brangus turtas. Remontuojant ar 

keičiant nusidėvėjusius biokuro katilus ar pagalbinę įrangą susiduriama su dideliais kapitalo kaštais, 

tad šilumos tiekimo savikainoje atsirado pastoviųjų sąnaudų dedamoji gerokai didesnė negu 

kintamoji. Suprantama, kad infliacija neaplenkia ir CŠT sektoriaus, tad tik pusė infliacijos dydžio, 

įvertinto šilumos kainose, iš anksto „užprogramuoja“ sisteminį pajamų atsilikimą nuo realių 

sąnaudų visoms įmonėms. Tai jau antras sąnaudų „mažinimo“ etapas, kuris kartu su tiesioginiu 

sąnaudų „nepripažinimu“, pasmerkia įmones dar didesniems finansiniams nuostoliams – tai yra ir 

dubliuojantis arba dvigubas „baudimas“. Kadangi, kaip buvo parodyta anksčiau, šios sąnaudos 

paprastai dėl to neišnyksta, tad tokiu būdu tiesiog sumažinamas pelnas, kitaip sakant, 

reguliuojamas pelnas/nuostolis, bet ne sąnaudos. Šilumos teikėjas negali paveikti infliacijos 

procesų.    

 

Minėtas efektyvumo koeficientas IEF, y  kasmetiniuose perskaičiavimuose, reguliavimo teorijoje, 

paprastai vadinamas „faktoriumi X“ dažniausiai yra pagrindinis ir vienintelis reguliavimo 

instrumentas arba reguliacinio „spaudimo“ priemonė, kuri taikoma individualiai kiekvienai 

reguliuojamai įmonei. Logika aiški: jeigu reguliatorius mato potencialo sumažinti sąnaudų dydį, jis 

įskaičiuoja didesnį efektyvinimo koeficientą. Priešingai, jeigu įmonė laiko bėgyje gerina savo 

rodiklius (ekonominius ir techninius) reguliatorius skiria premiją – mažesnį efektyvinimo 

koeficientą. Tačiau ekonominis reguliatorius nesiima spręsti už įmonės vadybą, kokiais 

parametrais ką gaminti, remontuoti ar demontuoti. Tai nepriimtina ir ne ta kompetencija.    

 

Kita svarbi aplinkybė kalbant apie bendrųjų sąnaudų reguliavimą - tai efektyvinimo užduoties 

dydis.  Jeigu ši užduotis, Lietuvos atveju, būtų 1-3 % ribose, tai greičiausiai, kad kiekviena įmonė 

rastų realių būdų optimizuoti ir sumažinti tokiu lygiu pastoviąsias sąnaudas, nepatirdama nuostolių, 

Tačiau kai VERT įvairiais reguliaciniais „mechanizmais“ faktines pastoviąsias sąnaudas „nurėžia“ 

kartais daugiau kaip 10 %, akivaizdu, kad jų kompensuoti neįmanoma ir įmonė 

pasmerkiama finansiniams nuostoliams ir ekonominiam merdėjimui. 

 

Išvada – VERT palaipsniui turėtų atsisakyti techninių ir ekonominių rodiklių reguliavimo, o 

formuoti bendrąją efektyvinimo užduotį.     

 

PASIŪLYMAI APSVARSTYMUI 
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1. Kainų nustatymas ir perskaičiavimai tiksliai pagal fiksuotą grafiką – su vėlesne korekcija, 

esant reikalui, kol nepereinama prie visuotino metinio nustatymo.  

 

2. Teisėtai (suderintų ir įsigytų pagal viešuosius pirkimus) patirtų sąnaudų pripažinimas 

pagrįstomis, jeigu nėra aiškiai technologiškai pagrįstų ir ekonomiškai racionalių alternatyvų. 

Jeigu yra reikia skirti laiko jas įgyvendinti.  

 

3. Tiek investicinė grąža, tiek ekonominis efektas turi būti vertinami nuo turto naudojimo 

reguliuojamoje veikloje pradžios, tokiu būdu užtikrinant kainos stabilumą vartotojams ir 

finansinių rezultatų teisingumą bei finansinių srautų tolygumą šilumos tiekimo įmonėms. 

 

4. Pradėto eksploatuoti turto amortizacijos ir investicijų grąžos vėlyvas įskaičiavimas į kainą. 

Galima padaryti pataisą, kad brangaus pradėto eksploatuoti turto vertė (viršijant nustatytą 

ribą), įvertinamas kito mėnesinio perskaičiavimo metu, bet ne metinio. 

 

5. Patikrintų kalendorinių metų duomenų pripažinimas pagrįstais ir naudojimas bazinių kainų 

formavimui iš karto baigus patikrinimą. Bazinių ir perskaičiuotų kainų nustatymas bei 

įsigaliojimas nuo fiksuotos datos (pavyzdžiui, spalio 1d.) su vėlesne korekcija, esant reikalui. 

 

6. Naujausių metinių duomenų panaudojimas būtų labiau adekvatus, o šilumos kainos 

pagrįstos realiomis sąnaudomis. Visi suprastų dėl kokių priežasčių keičiasi šilumos kaina.  

 

7. Sustambinti ir atnaujinti korektiški palyginamieji rodikliai ir jų naudojimo pokyčiai.  

 

8. Apibendrintos efektyvumo užduoties formavimas reguliavimo laikotarpiu naudojant X 

faktorių, atsižvelgiant į lyginamąją analizę. 

 

9. Pelno (investicinės grąžos) reguliavimas, bet ne sąnaudų.  

 

10. WACC naujos metodikos taikymo paankstinimas CŠT sektoriuje. 

 

11. Skatinamosios kainodaros įvedimas ir taikymas iš esmės atsisakant reguliavimo ir 

palaipsniui pereinant į konkurenciją dėl šilumos vartotojo. 

 

12. Darbo užmokesčio fondas bendra apimtimi turėtų būti perskaičiuojamas paties šilumos 

tiekėjo kasmet, atsižvelgiant į statistikos departamento duomenis, ir įskaitoma į kainą 

nelaukiant šilumos kainos perskaičiavimo projekto patvirtinimo. 

 

13. Pasikeitus mokesčių dydžiams, ar apmokestinamai bazei, pvz. apmokestinamai nekilnojamo 

turto vertei, šie pokyčiai turėtų būti įvertinami šilumos kainoje perskaičiavimo metu. 

 

14. Vėluojantys naujų bazinių ir perskaičiuotų šilumos kainų nustatymai. Reikėtų 

perskaičiavimuose naudoti mažiau faktorių, koreguoti tik didelės vertės sąnaudas, 

nesismulkinti. O jeigu paaiškėja kokios klaidos, jas visada galima įvertinti ir vėliau. Šilumos 

kainų perskaičiavimai 2003-2010 metų kainodaroje buvo daug paprastesni ir spartesni, o 

rezultatas toks pat.  

 

15. Apyvartinių paskolų palūkanos, beviltiškos skolos ir kitos neišvengiamos realios išlaidos nors 

dalinai galėtų būti įskaičiuotos į šilumos kainas. Jeigu normatyvas viršijamas tai įmonė 

patiria viršnormatyvinius nuostolius, bet jeigu mažesni negu normatyvas – uždirba pelno. Tai 

skatinamoji kainodara, kuri turėtų pakeisti dabartinį sisteminį pelno ribojimą ir pravalgymą. 
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16. Siūlome dėl šilumos realizacijos pokyčių šilumos kainą perskaičiuoti, pasibaigus 

kalendoriniams metams ir visoms ŠT įmonėms vienu metu.           

 

17. Savalaikiai nustatant šilumos kainos dedamąsias, susibalansuotų papildomai gautų pajamų ar 

papildomai patirtų sąnaudų paskirstymas šilumos kainoje, kurios susidaro dėl faktinių ir šilumos 

kainose įskaičiuotų šilumos ir kuro kainų neatitikimo. Taip pat nebūtų didesnių šilumos kainos 

šuolių laike.  

 

18. Siūloma papildomai gautas pajamas dėl faktinių ir šilumos kainose įskaičiuotų kuro kainų 

neatitikimo negrąžinti vartotojui, o palikti įmonėje investicinėms lėšoms. 

 

19. Savalaikiai nustatant šilumos kainos dedamąsias, susibalansuotų papildomai gautų 

pajamų ar papildomai patirtų sąnaudų paskirstymas šilumos kainoje, kurios susidaro dėl 

faktinių ir šilumos kainose įskaičiuotų šilumos ir kuro kainų neatitikimo. Taip pat nebūtų 

didesnių šilumos kainos šuolių laike. Be to, įmonė siūlo papildomai gautas pajamas dėl faktinių 

ir šilumos kainose įskaičiuotų kuro kainų neatitikimo negrąžinti vartotojui, o palikti įmonėje 

investicinėms lėšoms. 

 

20.  Siūlome laikytis principo, kad tiek investicinė grąža, tiek ekonominis efektas turi būti 

vertinami nuo turto naudojimo reguliuojamoje veikloje pradžios, tokiu būdu užtikrinant 

kainos stabilumą vartotojams ir finansinių rezultatų teisingumą bei finansinių srautų tolygumą 

šilumos tiekimo įmonėms. 

 

21. Šiuo metu į šilumos kainą neleidžiama įtraukti turto, įsigyto už lėšas gautas už parduotus 

ATL, anortizacinių atskaitymų. Metinė šių amortizacinių atskaitymų suma - 46780 Eur  

(nedideliai įmonei tai yra dideli pinigai). Manome, kad tai neteisingas požiūris, dėl šių 

priežasčių:  

 

- ATL nėra dovana. Dalyvaujant apyvartinių taršos leidimų sistemoje įmonė įgyja daug 

papildomų prievolių kas įtakoja papildomas išlaidas (konsultantai, nepriklausomi vertintojai, 

darbuotojų padidėjusios  darbo laiko sanaudos). Siekiant mažindi ŠESD išmetimus ir ATL 

neišnaudoti taip pat reikia papildomų investicijų, arba priimti sprendimus kurie įtakoja 

papildomas išlaidas.    

- prievolės, panaudoti lėšas, gautas už parduotus ATL, investicijoms į ŠESD mažinimo 

priemones ar kitokioms investicijoms, nėra. Įmonė galėjo tas lėšas panaudoti ir  kitiems 

tikslams, pvz. darbuotojų atlyginimams arba remontams o pinigus skirtus remontams ir 

atlyginimams panaudoti  investicijoms finansuoti. 

- biokuro katilas ir trasos tiesiogiai dalyvauja šilumos gamybos ir tiekimo procese ir po kelių       

metų jiems bus būtini kapitaliniai remontai, kurie vykdomi iš sukauptų amortizacinių 

atskaitymų. 

- šio turto amortizaciniai atskaitymai apskaitomi įmonės buhalterinėje atskaitoje ir įmonė 

kiekvienais metais turi 46780 Eur. užprogramuotą nuostolį.   

 

22. Jeigu pagal teisės aktus savivaldybių kontroliuojamos įmonės privalo sudaryti valdybą ir jų 

nariams mokėti atlygį už darbą,  šios išlaidos turi būti laikytinos būtinosiomis sąnaudomis, 

susijusiomis su šilumos  tiekimo veikla,  ir įskaičiuojamos į kainas. 

 

23. Bendrovės patirtis rodo, kad  viena opiausių šilumos kainų reguliavimo problemų – papildomai 

gautų ar nepadengtų sąnaudų susidarymas, apskaičiavimas ir grąžinimas arba susigrąžinimas. 

Bendrovės nuomone, ši problema, kai stipriai išbalansuojami pinigų srautai, skirstomas pelnas 

dėka papildomai gautų pajamų, kurios ateities laikotarpiais turės būti grąžintos vartotojams, gali 
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būti išspręsta koreguojant kelis esminius šilumos kainų nustatymo principus ir 

kasmėnesinės šilumos kainos skaičiavimą: 

 

a. Aktualios kuro kainos atliekant mėnesio šilumos kainos skaičiavimus turėtų būti vertinamos 

ne retrospektyviai (atsiliekant 2 mėnesiams), o perspektyviai – tokios, kokios planuojamos 

(pvz. pagal sudarytus ilgalaikius sandorius) atitinkamu laikotarpiu, kai bus taikoma 

nustatyta šilumos kaina.  Tai ženkliai sumažintų kuro kainų „žirkles“ pereinamaisiais 

šildymo nešildymo sezono mėnesiais, kai kainose tuo metu  taikomos arba ženkliai 

mažesnės kuro kainos nei faktinės (spalis-lapkritis) -  nepadengtų sąnaudų susidarymas, arba 

ženkliai didesnės nei faktinės (balandis-gegužė) – kas lemia papildomai gautų pajamų 

susidarymą, atitinkamai piniginių srautų išbalansavimą.  

 

b. Siekiant užtikrinti pastovių sąnaudų padengimą ir subalansuoti įmonių pinigų srautus 

nepriklausomai nuo realizuojamo šilumos kiekio dėl neprognozuojamų oro temperatūros 

pokyčių, siūlome atsisakyti vienanarės kainos ir taikyti tik dvinarės kainos principą.   

 

c. Kartu su dvinarės kainos taikymu, siūlome atsisakyti metinės kuro struktūros, ir kas mėnesį 

nustatyti šilumos kainos kintamą dalį (kuro struktūrą, šilumos kiekį, technologinių 

nuostolių dydį ir kt. sąnaudas), panašiai kaip šilumos aukcionų biržoje principas, kai 

perkama šiluma į priekį pagal planuojamą poreikį. Tai lemtų minimalių papildomai gautų 

pajamų/nepadengtų sąnaudų susidarymą. Šių priemonių taikymas leistų gauti pajamas, 

artimas faktiškai patirtoms sąnaudoms. Papildomai gautos pajamos ar nepadengtos 

sąnaudos būtų apskaičiuojamos ir įvertinamos šilumos kainoje ateities laikotarpiais, tačiau 

papildomai gautos pajamos ar nepadengtos sąnaudos nebūtų tokios reikšmingos, kaip yra 

dabar.  

 

d. Modeliuojant kintamų šilumos kainos dedamųjų diferencijavimo šildymo ir nešildymo 

sezonais įtaką šilumos kainai Bendrovėje, apskaičiuota, kad šildymo sezono metu šilumos 

kaina sumažėtų (iš esmės dėl mažesnių technologinių nuostolių, bei mažesnės gamtinių 

dujų perdavimo/skirstymo kainos įvertinamos šilumos kainoje), o nešildymo sezono metu 

padidėtų (iš esmės dėl didesnių technologinių nuostolių). Kuo didesnę dalį sudaro biokuras 

kuro struktūroje, tuo mažesnis padidėjimas nešildymo sezono metu.  

 

e. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą vykdantiems ūkio 

subjektams ir atitinkamai šilumos vartotojams, reikėtų sulyginti visų šilumos tiekėjų 

galimybes gauti sąžiningą investicijų grąžą. Vienas iš galimų variantų: VERT pakeistą ir 

paskelbtą NUOSAVO kapitalo kainą po dviejų mėnesių turi pradėti taikyti visi 

Lietuvos Respublikoje veikiantys šilumos tiekėjai, atitinkamai perskaičiuojant 

investicijų grąžą.   

 

24. Siūlome laikytis principo, kad tiek nusidėvėjimo sąnaudos, investicinė grąža, tiek ekonominis 

efektas turi būti vertinami nuo turto naudojimo reguliuojamoje veikloje pradžios, tokiu 

būdu užtikrinant maksimalią naudą tiek šilumos tiekėjui, tiek vartotojams dėl efekto šilumos 

kainoje.  

 

25. Šilumos tiekėjui turėtų būti skiriami papildoma investicijų grąža, nuo inovatyvių ir /ar 

generuojančių naudą vartotojams investicijų įgyvendinimo. Pvz. kaip buvo su atsinaujinančių 

gamybos šaltinių skatinimu ir papildoma 6 proc. investicijų grąža 7 metų laikotarpiui. 

 

26. Siūlome nustatyti bazinį leistiną pelno dydį ar dedamąją šilumos kainoje (ct/kWh), 

diferencijuojant šį dydį priklausomai nuo realizuojamo šilumos kiekio ar pan., neatsižvelgiant 

į likutinę ilgalaikio turto vertę. 
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27. Siūlome nustatyti šią investicijų derinimo tvarką: šilumos tiekėjo valdybose ir VERT. 

 

28. LVAT nurodė, kad Apraše  reglamentuojamas klausimas dėl šilumos punktų priežiūros 

(eksploatavimo) sąnaudų apmokėjimo, ministro įsakymo lygmens teisės aktu nustatant pareigą  

šias sąnaudas padengti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, yra perteklinis, nes 

to tiesiogiai Šilumos ūkio įstatymas nenumato. Prašome VERT pritarti Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimui įtraukiant nuostatas, kurios leistų padengti susidarančias  faktines 

šilumos punktų eksploatavimo sąnaudas. Ilgus metus vykstantys bandymai šilumos punktus 

perduoti vartotojams, net ir nemokamai, sutartiniais santykiais nedavė reikiamo rezultato. Lieka 

vienas kelias šias sąnaudas ateityje susigrąžinti per diferencijuotą šilumos kainą: šilumos 

tiekimas „iki namo“ ir „iki buto“.   

 

APIBENDRINIMAS 
 

1. Dabartinis reguliavimas iš esmės daugiausiai lemia pelną, bet ne sąnaudas. 

Nepriklausomai nuo reguliatoriaus veiksmų sąnaudos paprastai vis tiek išlieka. Gal tik 

atsisakoma kai kurių investicijų. 

2. Savivaldybės ir pačios šilumos tiekimo įmonės labiausiai suinteresuotos mažinti kainas – 

niekas nenori būti lentelės gale. Pavyzdžiui, ne reguliatorius privertė pakeisti dujas 

biokuru. Tačiau sąnaudų mažinimo galimybės labai ribotos ir tai daugiausiai lemia 

valstybės parama, vartotojų struktūra, kainos rinkoje ir pan., bet ne reguliatoriaus 

„spaudimas“.       

3. Pavyzdžiui, 2019 metinė  CŠT sektoriaus apyvarta 334 mln. EUR, o reguliuojamas pelnas 

turėjo būti apie 25 mln. EUR. Realiai apie 7 mln. EUR.  

4. Visiškai atėmus pelną vidutinė šilumos kaina mažėja nuo 4,7 iki 4,4 ct/kWh. 

5. Ar tai pajustų vartotojai? Ar tai išgelbėtų vartotojus nuo žieminių sąskaitų, kurias lemia 

didelis šilumos suvartojimas? 

6. Ką reiškia sistemiškai beveik nuostolinga šilumos tiekėjo reguliuojama veikla? Koks gali 

būti bankų požiūris į ekonomiškai silpną įmonę, kai reguliavimo pasekmės 

neprognozuojamas? 

7. Finansinę situaciją dar pablogina šilumos gamybos atidavimas į NŠG rankas: mažėja 

CŠT įmonių turtas šilumos gamyboje (užstato sumažėjimas, negarantuotas arba mažesnis 

bendras pelningumas), CŠT įmonė negali pasinaudoti šiais resursais vamzdynų atnaujinimo 

finansavimui, o NŠG pelną „išveda“ – neprisideda prie CŠT sistemų modernizavimo ar 

plėtros bendrąja prasme.    

 

Prasideda 2021-2027 metų finansinės paramos investicinis laikotarpis. Ar CŠT 

sektorius bus finansiškai pajėgus ir ekonomiškai motyvuotas įgyvendinti valstybės bei 

vartotojų lūkesčius?  

 

  Siūlytinos apsvarstyti šilumos kainodaros tobulinimo kryptis: 

  

8. Šilumos kainos turi būti adekvačios sąnaudoms. 

9. Supaprastinti kainodaros procesą ir įvertinti jos veiksmingumą. 

10.  Techninį sąnaudų reguliavimą keisti skatinamąja kainodara.  

11. Atsisakyti šilumos bazinės kainodaros ir pereiti prie fiksuotu laiku atliekamo metinio 

vidutinių šilumos kainų koregavimo (indeksavimo). 

12. Kainos formatas ir diferencijavimas šilumos tiekėjo sprendimu.    

13. Pastoviųjų sąnaudų lygio (ne)reguliavimas X faktoriumi. 

14. Reguliuojamas pelnas (investicijų grąža), bet ne sąnaudos. 

15. Pelnas siejamas ne tik su turto verte, bet ir su apyvarta. 
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16. Šilumos kainomis konkuruojama su alternatyviais šildymo būdais. 

17. Mažiau beprasmės administracinės naštos, o daugiau paskatų ir iniciatyvų 

reguliuojamoms įmonėms.       
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IS-900/625-VI-2 priedas 

 

INFO_2021-05-24 d. webinaras_šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės kolektoriai 

CŠT gamybos šaltiniuose 

 

Siunčiame šį pirmadienį vykusio LŠTA nuotolinio seminaro-pasitarimo medžiagą: 
• UpgradeDH projekto veikla Šalčininkų šilumos tinkluose /Evaldas Čepulis, LŠTA 

• CŠT tinklų optimizavimas /Vytautas Šiožinys, Energy advice  

• Saulės kolektoriai CŠT šilumos gamybai /Klaus Kucher, GREENoneTEC  

Vaizdo įrašą (neplatinimui) galite peržiūrėti čia:  LSTA webinaras_šilumos tinklų 

skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės kolektoriai CŠT gamybos šaltiniuose-20210524_140338-

Meeting Recording.mp4 
 

Dėkojame dalyvavusiems! 

 

 
 

Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

 

2021-05-24 d. webinaras_šilumos tinklų skaitmenizavimas Šalčininkuose_Saulės kolektoriai CŠT 

gamybos šaltiniuose medžiaga nuorodose – pranešimo tekste, (šie dokumentai taip pat saugomi 

LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-900/625-VI-2-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/1_LSTA_Upgrade_salcininkai.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/2_Energy-Advice_Salcininku_pristatymas.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/05/3_Saules_kolektoriai_GreenOneTech.pdf
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EWfDhF7UppNKnfFWeXNlYTgBnCfShLy9RitdoFyxNCZ_gA?e=2VTcK1
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EWfDhF7UppNKnfFWeXNlYTgBnCfShLy9RitdoFyxNCZ_gA?e=2VTcK1
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EWfDhF7UppNKnfFWeXNlYTgBnCfShLy9RitdoFyxNCZ_gA?e=2VTcK1
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EWfDhF7UppNKnfFWeXNlYTgBnCfShLy9RitdoFyxNCZ_gA?e=2VTcK1
http://www.lsta.lt/
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IS-900/625-VI-3 priedas 
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IS-900/625-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. „Metodai CŠT tinklų būklei ar pakitimo įvertinimui nustatyti (nuotėkio vietos 

nustatymas)“ AGFW dokumentas_naujas vertimas 

 
From: Robertas Kupstas <robertas.kupstas@gmail.com>  

Sent: Tuesday, May 25, 2021 1:01 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Re: AGFW dokumentas_naujas vertimas 

 

Persiunčiu Jums AGFW informacinio dokumento FW 435 vertimo iš vokiečių kalbos 

rezultatą. Atkreipiu dėmesį, kad visuose FW 435 aprašymuose minima, kad šį dokumentą sudaro 7 

dalys, tačiau Jūsų atsiųstame tekste buvo tik 5 dalys (kurias išverčiau ir Jums persiunčiu). Jeigu 

kitame Jūsų turimame AGFW normatyve būtų tos dvi pasimetusios dalys (kur kalbama apie 

trasavimo medžiagas ir vamzdžių sienučių storio matavimą zondų pagalba) - galite man siųsti - 

išversiu ir jas.  

Viena pastaba: teksto 23 puslapyje (FW 435 4 dalis, psl. 3 paveikslėlis, dešinėj apačioj) 

paveikslėlis wordo formate yra iškraipytas. Man niekaip nepavyko iš PDF teksto jį neiškreiptą 

parsisiųsti į wordo formato tekstą (taip jau buvo ir Jūsų atsiųstame vokiškame word tekste). Jeigu 

turėsite pastabų terminams - prašome sakyti.  

Pridedu taip pat ir sąskaitą už vertimo darbą. 

 

Pagarbiai, R. Kupstas, 8610 07284 

 

 
 

AGFW dokumento „Metodai CŠT tinklų būklei ar pakitimo įvertinimui nustatyti (nuotėkio vietos 

nustatymas)“ vertimas. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-900/625-VI-4-1 priedas 2021-05-31.zip). 

mailto:robertas.kupstas@gmail.com
mailto:ramune@lsta.lt
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IS-900/625-VI-5 priedas 

 
2021 m. gegužės 26 d. Aplinkos apsaugos 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–

10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-05-

26 

10.05–

10.35 

I r. 404 k. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 metų veikos ataskaita 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

3. 

2021-05-

26 

10.35–

11.05 

I r. 404 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) 

A. Gedvilienė 

A. Palionis 

B. Pūtienė 

4. 

2021-05-

26 

11.05–

11.15 

I r. 404 k. 

XIIIP-3688(2)  

Statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 

16, 17, 18 ir 51 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Nekrošius 

A. Gedvilas 

A. Latvėnė 

5. 

2021-05-

26 

11.15–

11.30 

I r. 404 k. 

ES-2021-11, 

COM/2021/82 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

EUROPOS PARLAMENTUI, 

TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 

KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI Klimato kaitai 

atsparios Europos kūrimas. 

Naujoji ES prisitaikymo prie 

klimato kaitos strategija  

Specializuotas 

(Svarstymas) 

L. Girskienė 

A. Valinskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

6. 

2021-05-

26 

11.30–

11.45 

I r. 404 k. 

ES-2021-16, 

COM/2021/103 

KOMISIJOS ATASKAITA 

EUROPOS PARLAMENTUI IR 

TARYBAI dėl Direktyvos 

2014/94/ES dėl alternatyviųjų 

degalų infrastruktūros diegimo 

taikymo 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

L. Girskienė 

A. Valinskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

7. 

2021-05-

26 

11.45–

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=16661
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-495
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-3688(2)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2021&number=82&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2021&number=82&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2021&number=103&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2021&number=103&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER
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11.50 

I r. 404 k. 

Naujausi pakeitimai - 2021-05-21 10:22 

______ 
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FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Forging a climate-resilient Europe - The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change 

Document type Summary of impact assessment 

Reference SWD(2021)26 

Date 25/02/2021 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)82&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-_en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2021)89&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)25&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)25&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)25&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)25&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)25&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)26&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)26&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)26&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)26&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)26&lang=en
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Responsible service Directorate-General for Climate Action 

_________ 

 

 
________ 

 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Klimato 

kaitai atsparios Europos kūrimas. Naujoji ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija (LT, EN) 

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-

900/625-VI-5-1 priedas 2021-05-31.zip). 

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)82&lang=en
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IS-900/625-VI-6 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-05-27 pranešimas.  

TN: tn 

 

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ JAUNIMUI PRISTATĖ EKOLOGIŠKOS ENERGIJOS 

KRYPTIS 

 

 

 
 

Gegužės 26, 27, 28 dienomis Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo prieigose vyksta 

renginių ciklas Tvarios ateities kūrėjų laboratorija „14 m3 2050 Baltijos. Distopija ar realybė?“ 

Renginyje dalyvauja net 16 Klaipėdos miesto įmonių, verslo organizacijų, kurios dalinasi 

savo patirtimi, taikant gamtą tausojančias technologijas, įrenginius, darbo priemones. 

Šis renginys – sudėtinė projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ dalis, todėl į jį 

įsitraukė ir 16 Klaipėdos mokyklų, kurių moksleiviai apsilankydami Jūrų muziejuje bei virtualiu 

būdu dalyvavo ekoforumuose, stebėjo tiesiogines renginio transliacijas socialinių tinklų kanaluose. 

Į renginį atgabenusi net šildymo trasos fragmentą ir ekspozicijoje pristačiusi centralizuotai 

šilumos gamybai tinkamo kuro pavyzdžius, bendrovė pristatė, kokių veiksmų energetikai imasi jau 

dabar, kad šildymo sektoriuje būtų mažinama klimato kaita. Pasitelkiamos technologijos, susijusios 

su šilumos gamyba be atviros liepsnos, naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai – jau dabar 90 

proc. šilumos Klaipėdoje pagaminama iš atsinaujinančių išteklių. 

https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-jaunimui-pristate-ekologiskos-energijos-kryptis/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/05/190841009_10158677708979011_4147280787115354722_n-002.jpg
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/05/190781511_10158677709304011_454849760912823313_n.jpg
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/05/IMG_9110-scaled.jpg
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/05/IMG_9109-scaled.jpg
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Bendrovės atstovas Julius Kasnauskas, Gamybos ir aplinkosaugos skyriaus viršininko 

pavaduotojas, pasakojo lankytojams, kaip šiluma buvo gaminama anksčiau ir kaip bus gaminama 

ateityje, kai šiandienos jaunimas baigs mokytis ir taps centralizuotos šilumos vartotojais. 

„Kaip paaiškėjo iš gyvų pokalbių, jaunimo žinios apie šilumos gamybą yra gana 

fragmentiškos. Pakviesti atspėti, koks yra mūsų bendrovės pagrindinis kuras, daugelis nurodė 

dyzeliną, nors bendrovėje jo sunaudojama labai mažai, iki 1 procento. Tačiau išties sveikintina, kad 

ir karantino metu vyksta jaunimo edukacija, nes galimybė vizualiai pateikti informaciją ir didelei 

auditorijai paaiškinti mūsų veiklos aspektus, pristatyti sprendimus, mažinančius šiltnamio efektą bei 

ekologiškos energijos gamybos kryptis, išties pasitaiko nedažnai“ – sakė Julius Kasnauskas. 
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IS-900/625-VI-7 priedas 

 

TN: tn  

 

 
________ 

 

Žurnalo STRUCTUM 2021-04 ir 2021-05 TN: tn (tituliniai ir turinys) (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-900/625-VI-7-1 priedas 2021-05-31.zip). 

https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
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IS-900/625-VI-8 priedas 

 

LŠTA INFO. 2021-05-31 d. LSTA webinaras_CŠT skaitmenizavimo sprendimai_Trimble NIS 

programinė įranga 

 

Kvietimas _ 2021-05-31 d. LSTA webinaras_CŠT skaitmenizavimo sprendimai_Trimble NIS 

programinė įranga 

 

Kviečiame š.m. gegužės 31 d. (pirmadienį) 14.00 val. dalyvauti LŠTA narių ir ekspertų 

nuotoliniame pasitarime, kurio metu Suomijos kompanijos Trimble Solutions Oy atstovai 

pristatys siūlomus skaitmenizavimo sprendimus CŠT įmonėms. 

Trumpa informacija apie Trimble programinę įrangą čia.  

Darbotvarkė:: 

14:00 – 14:10 Trumpas Trimble ir TES prisistatymas  

14:10 – 14:25 Kam naudojama Trimble NIS (Network Information System) programinė įranga  

14:25 – 14:40 Trimble NIS funkcionalumas CŠT įmonėms  

14:40 – 15:20 Trimble NIS Demo (pagrindinių naudojimo pavyzdžių demonstracija)  

15:20 – 15:50 Diskusija  

Pristatymas vyks anglų kalba, kolegos iš TES (UAB Teisingi energetikos sprendimai) užtikrins 

korektišką vertimą pristatymo, klausimų/atsakymų/diskusijos metu.  

 

Kviečiame prisijungti: 
________________________________________________________________________________  

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 

______ 

https://utilities.trimble.com/products--services.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0ZDg0ZmYtNmJjYy00MDk1LWI5MDctNWZlZmRmMDQ1ZWRm%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_OGQ0ZDg0ZmYtNmJjYy00MDk1LWI5MDctNWZlZmRmMDQ1ZWRm@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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District Heating 

TN: tn  

Design, build and maintain network with our solutions 

 
Solutions for district heating and cooling 

Trimble offers district heating and cooling utilities comprehensive network management solutions, 

which drive efficiency, productivity and sustainability. 

Our solutions vary from investment planning to network design and construction and operations and 

maintenance. Trimble NIS, our main network information system, provides functionalities for asset 

management, maintenance, network planning and construction. Utility To Go is an easy-to-use 

application for viewing utility network data with any device in the field. Get to know 

all products here. 

With versatile solutions, district heating utilities can improve their distribution reliability, system 

resiliency, work productivity, safety and customer service. 

 
Document and manage network assets 

Network information system for utilities’ business operations, with functionalities such as asset 

management, maintenance, network calculations, and network investment management. 

https://upa.trimble.com/en/solutions/heat
https://upa.trimble.com/en/products/district-heating?page=1&category=486


 

185 

Read More  

 
View utility network data like never before 

Convenient and secure access to utility network data, anytime and anywhere. Bring your data out in 

the field and improve communication between the field crews and the office 

Read More  

 
Control networks in real time 

Manage the operational state of a pipe network. See which customers are affected by operational 

changes, keep track of maintenance needs and manage service breaks. 

Read More  

https://upa.trimble.com/en/products/trimble-nis
https://upa.trimble.com/en/products/utility-to-go
https://upa.trimble.com/en/products/operation-management
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Keep all necessary network information at hand 

Situational awareness covers operations and maintenance, internal information channel, end 

customer communication and leakage management. 

Read More  

 
Collect, process and publish feedback 

Support the complete feedback process from submitting issues to managing and publishing 

feedback data by the utility 

https://upa.trimble.com/en/products/situational-awareness
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Read More  

 
Bring networks to life with augmented reality 

Visualize and explore 3D models in the field for better understanding and communication. 

Read More  

 
Trimble Utilities and Public Administration (U&PA) provides digital asset and infrastructure 

lifecycle management solutions for electric, gas and water utilities and local governments. Through 

a broad portfolio of cloud and SaaS software, IoT and mobile solutions, Trimble empowers utilities 

and local governments with accurate data defining the digital twin as well as predictive model 

capabilities and analytics. These solutions enable optimal asset management, investment decisions 

and performance. Solving key infrastructure needs, Trimble’s U&PA brands include Trimble NIS, 

Trimble Locus, Trimble Unity, Caydence and Cityworks. 

 

 

For more information about Trimble (NASDAQ: TRMB), visit: 

trimble.comAbout UsContact UsCareersSupportTrimble Energy North AmericaTrimble 

Energy and Public Administration (Europe)Trimble WaterCityworksNM Group 

Terms of Use | 

Privacy Statement | 

Trademark Information | 

Do Not Sell My Personal Information | 

© 2021, Trimble Inc. 

 

 

https://upa.trimble.com/en/products/trimble-feedback-utilities
https://upa.trimble.com/en/products/sitevision-for-utilities
https://www.trimble.com/Corporate/About_at_Glance.aspx
https://upa.trimble.com/en/about-us-eu
https://upa.trimble.com/en/contact-us-eu
https://careers.trimble.com/
https://upa.trimble.com/en/support-eu
https://upa.trimble.com/en/industries/electric
https://upa.trimble.com/en/node/1986
https://upa.trimble.com/en/node/1986
https://www.trimblewater.com/
https://www.cityworks.com/
https://nmgroup.com/
http://www.trimble.com/Corporate/Terms_of_Use.aspx
http://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
http://www.trimble.com/trademarks.aspx
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx?tab=contact_us

