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PRANEŠIMAS, LRS 2021-06-08, TN: tn.
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NAUSĖDOS

METINIS

Šio skyriaus IS-902/627-I-2 priede pateikiama:
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 397 DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO 2012 M. LAPKRIČIO 6 D. NUTARIMO NR. XI-2375 „DĖL NACIONALINĖS
KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO ATŠAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL
NACIONALINĖS
KLIMATO
KAITOS
VALDYMO
DARBOTVARKĖS
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI, TN:
tn,
o Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo
darbotvarkės patvirtinimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn
Šio skyriaus IS-902/627-I-3 priede pateikiama:
• ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01
TN: tn, (titulinis),
o ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2021-0601 TN: tn,
Šio skyriaus IS-902/627-I-4 priede pateikiama:
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 2021 m. birželio 8 d.
nutarimas Nr. 1S-59 (2021) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS
TARYBOS 2018 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. 1S-97 (2018) „DĖL PRAŠYMŲ
DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO TEIKIMO IR
NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn.

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;
Šio skyriaus IS-902/627-II-1 priede pateikiama;
• EIM teikimas LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII1524 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn,
o LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn,

1

Šio skyriaus IS-902/627-II-2 priede pateikiama:
• KONKURENCIJOS TARYBOS išvada DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO TN: tn,
• VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS“ PAKEITIMO Projekto lyginamasis variantas, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-II-3 priede pateikiama:
• EM 2021-06-09 teikimas Nr. .(18.1-07 Mr)3-1088 PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANO PAKEITIMO DERINIMAS, TN: tn,
o EM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M.
GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014-2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
NACIONALINIŲ
STEBĖSENOS
RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO
APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-II-4 priede pateikiama:
• Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto lyginamasis variantas (versija),
• EM INFO. Dėl informacijos pateikimo,
• LŠTA INFO. Diskusija dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo,
• LŠTA INFO. Klausimas dėl ŠP sąnaudų padengimo alternatyvų
• AB Šiaulių energija 2021-06-10 raštas LŠTA Nr. SD-1884 DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ
SĄNAUDŲ, TN: tn,
• LŠTA INFO. ŠP pasiūlymai po pasitarimo,
• AB Utenos šilumos tinklai dalinasi informacija: VMI išaiškinimas APIE MOKESTINES
PRIEV0LES NURAŠANT TURTĄ AR JĮ PARDUODANT.
Šio skyriaus IS-902/627-II-5 priede pateikiama:
• LŠTA 2021-06-11 raštas Nr. 57 VERT DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO
TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO
TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, TN: tn,
• AB Šiaulių energija 2021-06-07 raštas Nr. SD-1811 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR)
SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS
NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, TN: tn,
• AB Panevėžio energija 2021-06-07 raštas Nr. S21-010-0722 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS
IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR VIDUTINĖS BIOKURO
KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-II-6 priede pateikiama:
• AB Šiaulių energija 2021-06-08 raštas EM, kopija LŠTA Nr. SD-1841 DĖL 2021-06-04
ĮVYKUSIO PASITARIMO APIE ŠILUMOS TIEKĖJŲ IR GAMINTOJŲ PASIRENGIMĄ
ES SF 2021-2027 METŲ LĖŠŲ INVESTAVIMUI, DALYVAUJANT ENERGETIKOS
MINISTERIJOS ATSTOVAMS, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-II-7 priede pateikiama:
• AB Šiaulių energija 2021-06-11 raštas Nr. SD-1912 LŠTA DĖL ŠILUMOS ŪKIO
SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO
PROJEKTO, TN: tn.
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Šio skyriaus IS-902/627-II-8 priede pateikiama:
• VERT 2021-06-17 posėdžio darbotvarkė, TN: tn,
o VERT 2021-06-17 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo
centro energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų
mokymo programų derinimo.“; „2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti
bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos
bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.“; medžiaga TN: tn.

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA
Šio skyriaus IS-902/627-III-1 priede pateikiama
• VERT 2021-06-07 pranešimas. VERT: birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje,
TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-III-2 priede pateikiama
• Baltpool 2021-06-08 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus TN: tn,
• Baltpool 2021-06-07 pranešimas. BIOKURO BIRŽOS IR ŠILUMOS PREKYBOS
STATISTIKA – 2021 M. GEGUŽĖ, TN: tn,
• Baltpool 2021-06-07 pranešimas. PIGIAUSIAS ŠILDYMO SEZONAS LIETUVOS
ISTORIJOJE BAIGĖSI. KOKS LAUKIA ATEINANTIS? TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-III-3 priede pateikiama
• LRS 2021 m. birželio 9 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu
būdu) darbotvarkė TN: tn,
• EDPK 2021-06-09 posėdžio „Dėl šilumos ūkio koncepcijos pristatymo“ video transliacijos
įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=WywKKY0OAZk
• EM 2021-06-09 pristatymas EDPK „ŠŪĮ koncepcija“,
• Energetikos ir darnios plėtros komisija: Šilumos ūkio įstatymo keitimo konceptualios
kryptys parengtos. 2021 m. birželio 10 d. pranešimas žiniasklaidai, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-III-4 priede pateikiama
• EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. (19.2-26Mr)3-1060 DĖL
DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ
MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-III-5 priede pateikiama
• VERT 2021-06-07 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(ŠBK)-3918 DĖL INFORMACIJOS
PATEIKIMO (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) 2021 m. balandžio
27 d. raštas Nr. 47 „Kreipimasis dėl informacijos pateikimo“ (toliau–Raštas), kuriuo
Asociacija prašo pateikti informaciją apie iki Rašto gavimo dienos Tarybos turimus šilumos
bazinių kainų ir perskaičiuotų kainų dedamųjų projektus), TN: tn .
Šio skyriaus IS-902/627-III-6 priede pateikiama
• BETA 2021-06-09 raštas LŠTA Nr. (4)-B2-3571 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
FINANSAVIMUI IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS, TN: tn,
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•

INFO_BETA paskelbtas kvietimas teikti paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios
paskirties pastatų renovacijai, TN: tn.

Šio skyriaus IS-902/627-III-7 priede pateikiama
• LŠTA 2021-05-07 raštas EM Nr. 44 DĖL REZERVINIO KURO IR REZERVINIŲ GALIŲ
REGLAMENTAVIMO, TN: tn.
• LŠTA ir EM informacija dėl numatomo susitikimo dėl rezervinio kuro ir rezervinių galių
reglamentavimo problemų aptarimo ir reglamentavimo tobulinimo galimybių.
Šio skyriaus IS-902/627-III-8 priede pateikiama
• AB Panevėžio energija 2021-06-10 raštas LŠTA Nr. S21-010-0753 DĖL SKOLŲ
IŠIEŠKOJIMO UŽSIENYJE. TN: tn.

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;
Šio skyriaus IS-902/627-IV-1 priede pateikiama:
• „ŽALIOS LIETUVOS“ DEKLARACIJA, TN: tn.
• EM 2021 06 07 pranešimas. Kasdieniame gyvenime AEI energiją naudojantys žmonės
mažiau priklausomi nuo elektros kainų svyravimų, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-IV-2 priede pateikiama
• AM 2021 06 07 pranešimas. Tūkstančiui daugiabučių per metus renovuoti jungiamos dvi
agentūros, TN: tn,
• AM 2021 06 07 pranešimas. Įmonės kviečiamos susitvarkyti taršos leidimus kvapams
valdyti, TN: tn,
• BETA pranešimai portale www.15min.lt,: DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS ATEITIS:
EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR VIS SPARTĖJANTI KVARTALINĖ
RENOVACIJA, TN: tn; DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJA: NE TIK MAŽESNĖS
SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ, BET IR DIDELIS ŽINGSNIS STABDANT KLIMATO
KAITĄ, TN: tn; KVARTALINĖ RENOVACIJA – KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į
DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMĄ, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-IV-3 priede pateikiama
• EM 2021 06 07 pranešimas. Energetikos ministerija imasi lyderystės rengiant nacionalines
vandenilio plėtros gaires, TN: tn,
• SIEKIS PERIMTI LINIJAS SU BALTARUSIJA – GRIEŽTAS ATSAKAS AR
SKAMBUS PAREIŠKIMAS? 2021-06-07 www.vz.lt, TN: tn.
• EM 2021 06 10 pranešimas. Europos ministrų taryboje bus keliami saugumo klausimai, TN:
tn
• EM 2021 06 11 pranešimas. Europos energetikos ministrų taryboje – energetinio saugumo ir
Europos žaliojo kurso klausimai, TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-IV-4 priede pateikiama
• VALDAS LUKOŠEVIČIUS. TAIP, TAI TIESA – VASARĄ GALIMA BŪTŲ APSIEITI
IR BE KARŠTO VANDENS TIEKIMO STABDYMO. Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos
šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, www.DELFI.lt 2021 m. birželio 10 d. TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-IV-5 priede pateikiama
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•

AM 2021 06 10 pranešimas. Aplinkos ministrai Liuksemburge derasi, kaip pasiekti
neutralumą klimatui ir nulinę taršą, TN: tn.

Šio skyriaus IS-902/627-IV-6 priede pateikiama
• VERT 2021-06-11 pranešimas. Europos energetikos reguliuotojų taryba patvirtino 20222025 metų strategiją, TN: tn,
• VERT 2021-06-11 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų, elektros energetikos,
suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projekto,
TN: tn.

V SKYRIUS. RENGINIAI
Šio skyriaus IS-902/627-V-1 priede pateikiama
• INFO_kvietimai dalyvauti tarptautiniuose BSAM webinaruose_birželio mėn. TN: tn; TN:
tn.
Šio skyriaus IS-902/627-V-2 priede pateikiama
• LEA 2021-06-08 pranešimas. ĮVYKS RENGINYS „ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS PRAMONĖS ĮMONĖSE: NAUDA, GALIMYBĖS IR
SĖKMĖS ISTORIJOS“ TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-V-3 priede pateikiama
• Seminaras „Oro tarša iš kurą deginančių įrenginių pramonėje: teršalų emisijų mažinimo
būdai bei monitoringas, GPGB taikymas, ŠESD ir veiklos stebėsenos ypatumai, naujausi
pakeitimai“ TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-V-4 priede pateikiama
• TWIN-PEAKS ir RENONBILL projektų tarpinių rezultatų pristatymas ir diskusija TN: tn.

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA
Šio skyriaus IS-902/627-VI-1 priede pateikiama
• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-06-10 nuotolinis pasitarimas,
• Šilumos tarybos posėdžio protokolo projektas,
• LŠTA prezidento komentaras,
• EM INFO apie darbo grupės sudarymą,
• 2021-06-02 pristatymas „Ar gali šilumos gamybos rinka veikti tvariai konkurencijos
sąlygomis?“,
• 2021-06-10 LŠTA narių pasitarimo apibendrinimas.
Šio skyriaus IS-902/627-VI-2 priede pateikiama
• LŠTA INFO. 2021-06-07 d. LSTA webinaras_Amarc DHS_šilumos punktai_NŠG aprašo
pakeitimų projektas..
Šio skyriaus IS-902/627-VI-3 priede pateikiama
• LŠTA INFO. Atlikta apibendrinta apklausa, dėl savivaldybių kurios vėlavo pateikti
patvirtintus specialiuosius šilumos ūkio planus,
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o LŠTA INFO apie Savivaldybių specialiuosius šilumos ūkio planus (šie dokumentai taip
pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome
kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-902/627-VI-3-1 priedas 2021-0614.zip).
Šio skyriaus IS-902/627-VI-4 priede pateikiama
• KTU kviečia studijuoti Magistro studijų programą TERMOINŽINERIJĄ (2 metai) TN: tn.
Šio skyriaus IS-902/627-VI-5 priede pateikiama
• LŠTA INFO. 2021-06-14 d. LŠTA pasitarimas/diskusija_galimybės ir kliūtys dabartinių
CŠT sistemų darbinių temperatūrų mažinimui
Šio skyriaus IS-902/627-VI-6 priede pateikiama
• APKLAUSA_individualių namų prijungimo prie CŠT sistemų potencialas_ES SF 20212027 m.
Šio skyriaus IS-902/627-VI-7 priede pateikiama
• APKLAUSA_neefektyvios CŠT sistemos_pakeitimai ŠŪĮ įstatyme_AEI Direktyvos
perkėlimas.
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I SKYRIUS.

TEISĖS AKTAI
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IS-902/627-I-1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO GITANO NAUSĖDOS METINIS
PRANEŠIMAS
LRS 2021-06-08
TN: tn

Mieli Lietuvos žmonės,
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Seime,
susitinkame ypatingu metu. Už mūsų nugarų – įtampos, praradimų ir nerimo metai,
pažymėti pandemijos ženklu.
Prieš akis – mūsų visų rytojus, į kurį turime įžengti sustiprėję, sukaupę jėgų ir pasiruošę
naujiems išbandymams.
Susitinkame šiandien tarsi ant slenksčio – žiūrėdami vieni į kitus, lyg į svetimus kartais.
Tegul išmintis, pagarba ir tikėjimas padeda mums atgauti jėgas! Tik kartu mes galime būti kūrėjai.
Tik santarvės jėga augina. Ir tik bendriems tikslams bus lemta tapti rytojumi.
Gerbiami bendrapiliečiai,
kritinės situacijos tampa didinamuoju stiklu mūsų silpnybėms ir mūsų tvirtumui. Kuo esame
stiprūs ir ką turėtume stiprinti, tokią akimirką matome ryškiai, o blogis nebesislepia – vadinasi,
tampa pažeidžiamas.
Matome, kad visuomenės sveikatos krizė prislėgė ne tik ekonomiką, bet ir švietimą, o galų
gale – virto sugyvenimo, pasitikėjimo krize. Kantrybe ir ištverme apdovanoti Lietuvos žmonės
stebėjo, kaip klumpa politikai – bevaisių rietenų, neįsiklausymo pasirinkimuose.
Tiek, kiek valdžia demonstruoja neužtikrintumą, blaškosi, keičia sprendimus, negeba
planuoti žingsnių į ateitį, tiek auga visuomenei tenkanti našta.
Prisitaikyti turi ne tik mūsų medikai ir sveikatos apsaugos sistema. Dalis mūsų vaikų iki šiol
nelanko mokyklų, studentai nesusitinka auditorijose. Buvo sustoję ir dar iki šiol pilnai neatnaujino
veiklos ištisi ūkio sektoriai ir kultūros įstaigos. Žmonės neteko darbo. Nežinia dėl ateities smogė
visiems.
Todėl šiandien dėkoju Jums, Lietuvos žmonės, už Jūsų tvirtybę ir savitvardą. Kad
nenuleidote rankų, padėjote vienas kitam, kad ištvėrėte, kad nepalūžote.
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Medikai, savanoriai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, verslo atstovai, kultūros žmonės,
pareigūnai, kariškiai – sunkiausiu metu Jūs buvote mūsų valstybės ramstis!
Gerbiamieji,
kritinės situacijos yra išmėginimas, kai žmonės pamato, kiek jie rūpi valstybei, o valstybė –
ar ji teberūpi žmonėms.
Praėjusieji metai dar kartą priminė, kaip svarbu kurti gerovės valstybę. Stiprią ir teisingą
valstybę, kuri visada ateitų žmonėms į pagalbą – ir pati galėtų tikėtis jų paramos. Valstybę, kurią
kasdien kurtų jos piliečių reiškiama pagarba vieni kitiems, tarpusavio pasitikėjimas ir ryžtas teikti
pagalbą atsidūrusiems bėdoje.
Daugelio šių dalykų išmokstame šeimoje. Lietuvos visuomenė prasideda nuo šeimos ir
remiasi į ją. Būtent šeimoje kuriami ir palaikomi santykiai leidžia kiekvienam jaustis mažos
bendruomenės dalimi, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. To
bendradarbiavimo pastaraisiais mėnesiais mums ypač reikėjo.
Pernai, keičiantis vyriausybėms, paraginau atsigręžti į ekspertus ir vertinti jų patarimus bei
patirtį. Sveikatos ekspertų taryba įrodė mokslu grįstų rekomendacijų naudą, palengvino antrosios
pandemijos bangos sąlygomis vykusį valdžios vairo perdavimą. Ačiū jiems.
Kita vertus, įsitikinome, kad politinė valia išlieka nepakeičiama. Kai ekspertų nuomonės
išsiskiria, lyderystės privalo imtis politikai. Per pastaruosius metus pamatėme, kaip lyderystė iš
ministerijų kabinetų perėjo į savivaldą. Jos ėmėsi tie, kurie kasdien mato žmonių poreikius ir geba į
juos atsiliepti nelaukdami nurodymų. Tie, kas nebijo prisiimti atsakomybės. Nuo neįprastų verslo
skatinimo idėjų, garsinusių Lietuvą pasaulyje, iki vakcinavimo registracijos sistemos – visa tai buvo
inicijuota savivaldos žmonių, kuriems taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti.
Šiandien, reikšmingai išaugus vakcinų tiekimui, mums lieka užduotis – sklandžiai paskiepyti
Lietuvos gyventojus.
Vos mėnuo ir pamatysime, ar 70 proc. suaugusių šalies gyventojų bus paskiepyti iki vasaros
vidurio. Nėra prasmės ginčytis, ar tai įvyks liepos pirmą, ar paskutinę savaitę. Neturime prabangos
rudenį iš naujo kartoti išeitą pandemijos mokyklos kursą. Mūsų visų gyvenimai negali dar kartą
sustoti.
Gerbiamieji,
šį pavasarį naujos kadencijos Seimo nariams sakiau, kad kelias iš karantino negali vesti pro
socialinių ryšių, verslo, švietimo griuvėsius.
Pandemija pasibeldė į visų mūsų duris. Karantino sąlygomis sparčiai augo socialinė atskirtis
ir nelygybė. Lietuvos žmonės turėjo nemažai priežasčių nusivilti ir suabejoti socialiniu teisingumu –
vienu iš valstybės pagrindų.
Krizė labai aiškiai atskyrė atsakingą verslą nuo praėjusio amžiaus verslo kultūros. Vieni
kūrė darbo vietas ir rėmė pilietines iniciatyvas, kiti tenkino asmeninius poreikius gaudami valstybės
paramą. Kol dalis verslų laukė vėluojančios Valstybės pagalbos, kad išgyventų, kiti, pasinaudoję
sukurtomis išimtimis, pirko ferarius ir jachtas.
Statistika rodo, kad pernai Lietuvoje sparčiai augo vidutinis atlyginimas. Tačiau
neapgaudinėkime savęs – aukštyn šovė turtingiausių šalies gyventojų pajamos, o skurdžiausiai
gyvenančiųjų atlyginimai stovėjo vietoje arba net mažėjo. Taip auga atskirtis. Taip tarpsta
susvetimėjimas valstybėje. Politikų priedermė tai pakeisti.
Mano siūlymu Seime svarstomas neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimas. Nesutinku,
kad ši pagalba mažiausiai uždirbančiam žmogui yra perteklinė, nesprendžia esminių problemų ar
gali palaukti. Negali! Netiesos jausmas valstybėje palaukti negali.
Itin sunki žmonių su negalia, slaugos ar priežiūros reikalaujančių asmenų bei jų šeimų narių
padėtis. Dėl sustabdytų ar apribotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų jie jaučiasi dar labiau
izoliuoti – ar net palikti likimo valiai.
Virusas taip pat skaudžiai kirto mūsų jaunajai kartai, kurią, ignoruodami kitas išeitis,
pasmerkėme ypač ilgam nuotoliniam mokymui namuose. Uždarymas vienutėje su kompiuteriu ar
telefonu rankose lems tik dar didesnius mokymosi rezultatų skirtumus. Tiesą sakant, jau lemia.
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Todėl mūsų pareiga – tikslingomis priemonėmis siekti geresnės vaikų sveikatos, mokymosi
ir užimtumo, socialinio gyvenimo kokybės. Kad ateityje netektų su apmaudu kalbėti apie „prarastus
metus“ ar „prarastąją kartą“.
Didžiulė mūsų visų klaida buvo tai, kad kultūros įstaigos, vienos iš tų, kurios galėjo gana
saugiai veikti ir sklaidyti visuomenėje besikaupiančią įtampą, buvo atidarytos beveik paskutinės –
ilgajam karantinui einant į pabaigą. Klaidą šiandien galime ištaisyti tik padėdami kultūrai vėl pakilti
ir užimti deramą vietą mūsų gyvenimuose, nes tai – mūsų nacionalinės tapatybės pamatas ir
visuomenės atrama.
Ten, kur nėra kultūros, tarpsta arogancija ir poreikis skirstyti bei rūšiuoti Lietuvos žmones.
Ar pastebite, kaip iš mūsų gyvenimų, viešumos, dialogų kasdien traukiasi pagarba? Jos vietą užima
įtampa ir pyktis. Ar pastebite, kaip įtikėjimas savo teisumu, vienintele teisinga pozicija augina
sienas? Jų šešėliai tįsta į žmones, didindami neviltį – apleistumo ir vienatvės jausmą.
Gerbiamieji,
pasitikėjimas valstybe susvyravo ir dėl kai kurių politikų sprendimų, kurie atspindėjo ne
visuomenės, o atskirų asmenų, grupių ar politinių partijų interesus.
Todėl vetavau įstatymus, kuriais siekta mažinti valstybės ir savivaldybių bendrovių
nepriklausomumą, piktnaudžiauti versline žvejyba, taip pat griauti lygiaverčius centrinės ir vietos
valdžios santykius, visoms savivaldybėms nepagrįstai primetant privalomą seniūnijų steigimą.
Kartu noriu pabrėžti ir tuos valdžios žingsnius, kurie parodė, koks naudingas gali būti
gerovės valstybės principų įgyvendinimas, mažinant atskirtį. Socialinės garantijos ligos ir vaikų
priežiūros atvejais, vienkartinės išmokos senjorams ir vaistų priemokos jiems, prastovų subsidijos –
visa tai padėjo sušvelninti pirmąjį pandemijos smūgį pažeidžiamiausiems Lietuvos žmonėms.
Siekdamas sumažinti pandemijos pasekmes šeimoms, inicijavau vienkartines išmokas
vaikams ir padidintas išmokas vaikams su negalia, vaikams iš daugiavaikių ir nepasiturinčių šeimų.
Tai nors šiek tiek pagerino 330 tūkstančių šeimų padėtį.
Kitas svarbus pasiekimas – per dvejus metus nuo 345 iki 414 eurų išaugusi vidutinė senatvės
pensija. Taip pat nustatyta, kad mažiausios pensijos negali būti mažesnės už minimalių vartojimo
poreikių dydį. Dėl to senjorai susidurs su mažesne skurdo ir atskirties rizika. Palaikau valdančiosios
koalicijos siekį toliau gerinti senjorų padėtį, tačiau iki galutinio tikslo – orios senatvės – dar laukia
ilgas ir sunkus sprendimų kelias.
Visuomenei sparčiai senstant, privalome didinti ir vyresnio amžiaus žmonių įtraukimą į
darbo rinką, padėti jiems išsaugoti sveikatą, plėsti mokymosi visą gyvenimą ir persikvalifikavimo
galimybes.
Negalia neturėtų reikšti nuosprendžio visam gyvenimui. Džiaugiuosi, kad nuo šių metų
valstybė papildomai padeda apie 40 tūkstančių vaikų ir suaugusiųjų su negalia įsigyti vaistų bei
medicinos priemonių. Seimas priėmė ir mano pasiūlytus Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
pakeitimus, užtikrinančius teisę žmonėms su negalia gauti visą nedarbo išmoką.
Žmonių su negalia gerovė man yra vienas iš požymių, kad gyvename civilizuotoje
vakarietiškoje valstybėje. Ir jei kiekviena ministerija, savivaldybė, įstaiga ar įmonė kasmet įdiegs
žmonių su negalia atskirčiai mažinti bent po keletą sumanymų, metų pabaigoje mes būsime arčiau
vienas kito. Arčiau žmogiškumo, arčiau teisingos Lietuvos.
Lietuvos valstybė sukurta jos žmonių, o žmogus ir jo rūpesčiai turėtų nepasimesti tarp tuščių
deklaracijų. Deja, daugelis neatidėliotinų, žmonių gyvenimą, verslo ir institucijų veiklą gerinančių
sprendimų tebėra galios žaidimų objektas. Toliau sergame ta pačia „liga“, nuo kurios jau ilgą laiką
nerandame vaistų. Tai – valstybei ir jos piliečiams naudingų iniciatyvų atmetimas vien todėl, kad jų
autoriai yra „ne tie“.
Anuomet opozicijoje buvę dabartinės valdančiosios koalicijos atstovai skųsdavosi, kad jų
balso negirdi, kad įstatymų projektai ignoruojami arba marinami stalčiuose. Šiandien matau, kad
mėginama daryti tą patį. Tuštybės sūpuoklės nusveria pasirinkimus, priklausomai nuo politiko
vietos – opozicijoje ar valdančiojoje daugumoje.
Gerbiamieji,
visuomenės pasitikėjimas valstybe priklauso ir nuo teisingumo sistemos darbo.
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Kertinis rūpestis šiandien – atkurti teisėjo profesijos prestižą, į teismus pritraukti geriausius
teisės žinovus Lietuvoje. Tačiau tenka konstatuoti, kad teismų sistemos atsinaujinimo neskuba
inicijuoti pati teismų savivalda. Iki šiol nenustatyta, kaip apskaičiuoti teisėjo darbo krūvį, be to, net
trečdalis apylinkių teisėjų nesispecializuoja nagrinėdami bylas. O sudėtingų, rezonansinių bylų,
pagal kurias visuomenė sprendžia apie teismų veiklos efektyvumą, nagrinėjimas tęsiasi metų metus.
Nauja teisėkūros iniciatyva siekiu sisteminio pokyčio, kuris apimtų teisėjų atrankos
procedūrą, priartintų administracinius teismus prie žmonių, atvertų galimybę šiems specializuotiems
teismams tapti efektyvesniems.
Deja, jokiais įstatymais nesustabdysi teisėjo, kuris nesibodi savo mantijos apšlakstyti
alkoholiu. Yra tik vienas kelias – principingai įvertinti tokių teisėjų etiką, nes jokių lengvinančių
aplinkybių tokiais atvejais tiesiog negali būti.
Pastaruoju metu taip pat matėme, kaip beprasmiškai užsitęsusi Konstitucinio Teismo teisėjų
rotacija sudavė rimtą smūgį šiai vienai svarbiausių valstybės institucijų. Buvo matyti slaptų
užkulisinių žaidimų, nesuderinamų su Konstitucinio Teismo politinio neutralumo principu, šešėlis.
Todėl kviečiu Seimą ieškoti būdų, kaip ateityje užkirsti kelią tokio pobūdžio intrigoms.
Neslėpsiu, didelius lūkesčius sieju su naująja generaline prokurore. Jai tenka iššūkis kurti
ateities Prokuratūrą, pajėgią tvirtai ir principingai ginti viešąjį interesą, užtikrinti efektyvesnį
baudžiamąjį procesą ir sutrumpinti pernelyg ilgus ikiteisminių tyrimų terminus. Turime plėsti
prokurorų kompetencijas tirti finansinius ir korupcinius nusikaltimus, taip pat nusikaltimus
elektroninėje erdvėje.
Noriu pasidžiaugti, kad mano per Konstitucijos dieną iškeltas siūlymas gerinti teisėkūros
kokybę sulaukė atgarsio Vyriausybės programoje. Tikiuosi, kad artimiausioje ateityje pamatysime
ne tik teikiamų projektų kiekybės, bet ir kokybės pokytį.
Gerbiamieji,
nuo to, kiek savo šalyje branginame teisingumą, pagarbą ir vienybę, priklauso ir Lietuvos
saugumas. Šiandien privalome aiškiai suvokti, kad gyvename valstybių sienas peržengiančių
slinkčių ir augančios įtampos laikotarpiu. Turime greitai prisitaikyti.
Juk nacionalinio saugumo rizikos egzistuoja ne tik už Lietuvos sienų, bet ir mūsų šalies
viduje. Ten, kur vis dar veši piliečių nusivylimas, galimybių lengvai randa ir jas išnaudoja
priešiškos išorės jėgos, įveliančios mus į dezinformacijos ir propagandos voratinklį. Cinizmas,
arogancija, pretenzijos į tiesos monopolį – visa tai gimdo piliečių nepasitikėjimą demokratine
politine sistema.
Todėl šiandien kviečiu visus politikus atsigręžti į tautą ir išgirsti, kas jai rūpi ir skauda. Tai
bus sunku padaryti, skirstant Lietuvos žmones į „savus“ ir „svetimus“, „progresyviuosius“ ir
„kaimietukus“. Kalbėdamiesi, o ne keiksnodami ir grūmodami, žengtume platų žingsnį į stiprią,
gebančią keistis pilietinę visuomenę.
Dar nesubrendome kaip demokratinė valstybė, jeigu politikai žvelgia į piliečius kaip į
statistinius vienetus, kurių balsas reikalingas kartą per kelerius metus rinkimuose. Nuo kada
pradėjome bijoti mūsų žmonių? Ar bijojome jų balso Sąjūdžio laikais?
Dar nesame brandi demokratija, jeigu puolame menkinti savo piliečius, turinčius kitokią
nuomonę, nei patys save pasodinę į sostą ir viešojoje erdvėje įsitvirtinę Tiesos ministerijos atstovai.
Bet mes galime tapti tikrai demokratine visuomene!
Pradėkime nuo trijų pasitikėjimo ir pagarbos rinkėjams žingsnių.
Pirmasis – sudarykime Lietuvos piliečiams realias sąlygas pareikšti savo nuomonę esminiais
valstybės gyvenimo klausimais referendume. Tam turėtume pailginti parašų, reikalingų
referendumui surengti, rinkimo laikotarpį, suteikti teisę žmonėms pasirašyti ir elektroniniu būdu.
Nedovanotina, kad iki šiol nėra priimtas konstitucinis Referendumo įstatymas, o tai reiškia, kad nuo
liepos 1-os dienos Lietuvos piliečiai neteks Lietuvos Respublikos Konstitucijos jiems suteiktos
galios.
Antrasis – užtikrinkime Lietuvos žmonėms galimybę ir toliau tiesiogiai rinkti merus.
Trečiasis – pasitikėkime Lietuvos ateitimi – jaunimu ir suteikime jam galimybę kandidatuoti
į Seimą nuo 21-erių metų amžiaus.
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Pastarieji du žingsniai reikalauja Konstitucijos pataisų, o tai reiškia – bendro partijų
sutarimo.
Tokio sutarimo pasigedau diskusijose dėl vienos lyties asmenų partnerystės įteisinimo. Kol
kas oponuojančios pusės nesiekia kompromiso, veikiau atvirkščiai, dar labiau gilina takoskyrą ir
kaitina ginčą. Pasakysiu trumpai – esu už teisinį tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo
sureguliavimą, tačiau nepažeidžiant ir neišplaunant Konstitucijos 38 straipsnio.
Ar įmanomas sutarimas? Žinoma, taip, jeigu jo nuoširdžiai ieškoma!
Gerbiamieji,
tik jausdamiesi stiprūs ir vieningi šalies viduje, įgysime daugiau užsienio politikos svertų.
Galėsime įtaigiai kalbėti Europai ir pasauliui, burti sąjungininkus ir lemti tarptautinius sprendimus.
Nebus per skambiai pasakyta – nuo mūsų gebėjimo atsispirti Rytų kaimynų spaudimui bent
iš dalies priklauso visų demokratiškų Vakarų atsparumas. Už Lietuvos rytinių sienų – nestabili
erdvė, kur paminamos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvo pasaulio taisyklės, kur veiksmo filmų
prisižiūrėję diktatoriai įsijaučia į teroristų vaidmenį ir grobia keleivinius lėktuvus. Kur sienų ir
branduolinis saugumas tampa šantažo įrankiu.
Šiandien neturime kito pasirinkimo kaip tik toliau stiprinti Lietuvos energetinę
nepriklausomybę. Nuosekliai įgyvendiname elektros tinklų sinchronizaciją su Vakarų Europa.
Bendradarbiavimas su Lenkija ir Baltijos šalimis, taip pat Europos Sąjungos šiam regioniniam
projektui skirtas milijardas eurų lėmė, kad pasiūliau ankstinti sinchronizacijos pradžią – turime jau
2023 metais atlikti izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymą.
Lietuvai palankios Europos Vadovų Tarybos išvados taip pat sudarė prielaidas Europos
Sąjungos mastu stabdyti nesaugių trečiųjų šalių elektrinių, taigi ir Astravo atominės, energijos
importą. Vis dėlto svarbiausia, kad patys neužsnūstume. Rinkimų pažadai galėjo išsitrinti atmintyje,
pritilo antiastravinio sąjūdžio būgnai, tad primenu, kad Astravo elektra vis dar gali patekti į Lietuvą.
Kviečiu Vyriausybę nenuleisti rankų ir kuo greičiau pasiekti susitarimą dėl bendros Baltijos šalių
elektros energijos prekybos su trečiosiomis šalimis metodikos.
Mūsų šalis būtų kur kas saugesnė, jei kaimynystėje turėtume daugiau stabilių demokratinių
valstybių. Tačiau demokratija negali būti primesta ar importuota – visuomenė turi pareikšti
savo teisę į ją. Taip, kaip pasiryžome mes, kaip 2014 metais pasiryžo ukrainiečiai. Taip, kaip pernai
pakilo į kovą už savo teisę būti laisva baltarusių tauta.
Privalome realiai vertinti padėtį regione. Remdamasi augančia karine galia, Rusija toliau
šiurkščiai pažeidinėja tarptautinę teisę Kryme, Rytų Ukrainoje ir Sakartvele, taip pat vis labiau
kontroliuoja Baltarusiją.
Todėl šiandien svarbiausias mūsų uždavinys – drauge su sąjungininkais stabdyti Rusijos
ekspansiją ir išvengti dar didesnės regiono destabilizacijos. Turime siekti, kad mūsų kaimynai įgytų
galimybę laisvai ir demokratiškai apsispręsti dėl savo gyvenimo. Mūsų teikiamas prieglobstis
Baltarusijos žmonėms, parama pilietinei visuomenei, garsus Lietuvos balsas, primenantis Europai,
kas vyksta šalia jos sienų, – mažiausia, ką mes galime ir privalome padaryti kaimynų labui.
Tai nebus paprasta, nes diktatoriški režimai jaučiasi nebaudžiami. Todėl itin svarbu Baltijos
šalyse skirti ypatingą dėmesį atgrasymui, stiprinti NATO priešakines pajėgas ir oro policijos misiją,
rengti konkrečius gynybos planus. Atremti iškylančias grėsmes galime užsitikrinę aktyvų JAV
įsitraukimą į mūsų regiono saugumą. Turime siekti, kad Lietuvoje nuolat būtų rotacinės JAV
pajėgos, o nuolatinės dislokuotos kuo arčiau mūsų sienų. Apie tai kalbėsiu ir kitą savaitę vyksiančio
NATO viršūnių susitikimo metu.
Rūpindamiesi kitų pasiryžimu mus ginti, negalime pamiršti, kad ir patys privalome rūpintis
savo valstybės saugumu. Gerbkime savo įsipareigojimą nuosekliai iki 2,5 proc. BVP 2030 m.
didinti gynybos finansavimą, stiprinkime karinius pajėgumus, aktyviai dalyvaukime tarptautinėse
misijose, nuo mokyklos suolo ugdykime pilietinę visuomenę, kuri būtų pasirengusi ginti Lietuvą.
Kitas svarbus mūsų laukiantis iššūkis – išlaikyti Europos Sąjungos dėmesį Rytų partnerystei.
Negalime leisti, kad pavienės nesėkmės ar nusivylimai užgožtų tas pastangas, kurios dedamos
Ukrainoje, Moldovoje ir Pietų Kaukaze. Lietuvai čia tenka išskirtinis, sakyčiau, net istorinis
vaidmuo.
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Galiu asmeniškai patvirtinti, kad mūsų balso ir nuomonės šiuo klausimu Europos lyderiai
klausosi bene labiausiai. Mes sukaupėme unikalią patirtį ir puikiai pažįstame regioną, o tai labai
reikalinga formuojant Europos Sąjungos politiką. Todėl Lietuvos lyderystė Rytų partnerėms
integruojantis į Europos Sąjungą yra ir bus neginčytinas mūsų užsienio politikos prioritetas.
Drauge visada esame stipresni. Todėl ir toliau puoselėsiu šiltus santykius su artimiausiais
Europos Sąjungos kaimynais. Per pastaruosius dvejus metus pavyko atgaivinti strateginę
partnerystę su Lenkija aukščiausiu lygiu. Kartu laidojome 1863 metų sukilėlius Vilniuje, minėjome
Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos 230-ąsias metines Varšuvoje. Atkūrėme Prezidentų tarybą,
kurios artimiausią susitikimą surengsime Vilniuje spalio mėnesį, kai drauge su Lenkija pagerbsime
ir esmine Konstitucijos pataisa tapusio „Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimo“ sukaktį. Lietuva
yra aktyvi regiono politikos dalyvė. Su Lenkija ir Ukraina mezgame partnerystę vadinamojo
Liublino trikampio formatu. Tikiu, išauš diena, kai jame dalyvaus ir laisvos Baltarusijos atstovas.
Visa Baltijos šalių šeima jaučia artimą giminystę su Šiaurės Europos valstybėmis. Tai lemia
ne tik Skandinavijos šalių parama mūsų nepriklausomybės atkūrimui, bet ir sėkmingas tenykštis
gerovės valstybės modelis, artimas požiūris į regiono saugumo problemas, iš ten mus pasiekiančios
investicijos. Todėl nuolat deriname savo pozicijas Europos reikaluose ir susitinkame prieš
kiekvieną Europos Vadovų Tarybą. O per kitą savaitę vyksiantį vizitą Stokholme, be kita ko,
kalbėsime ir apie tolesnę Švedijos įmonių plėtrą Lietuvoje.
Gerbiamieji,
kokią sukursime ateitį savo vaikams, priklausys nuo mūsų gebėjimo atsinaujinti kertinėse
srityse. Atkakliai derantis Europos Vadovų Taryboje pavyko pasiekti, kad naujajame Europos
Sąjungos biudžete Lietuvai skirta kur kas daugiau lėšų nei bet kada – 14,5 milijardo eurų, išjudintas
iš mirties taško tiesioginių išmokų žemdirbiams sulyginimo klausimas. Dabar svarbiausia
išmintingai ir sąžiningai panaudoti Europos Sąjungos lėšas didžiausią vertę žmonėms kuriančiuose
sektoriuose.
Išryškinti Lietuvos privalumus konkurencingoje tarptautinėje rinkoje galime tik sukūrę
tvarią ir inovatyvią ekonomiką. Galime tai padaryti, nes Lietuva visada garsėjo kaip kūrybingų,
darbščių ir atkaklių žmonių kraštas. Mes akivaizdžiai išaugome „pigios darbo jėgos“ marškinėlius!
Žvelgdamas į ateitį, matau išskirtinį švietimo vaidmenį įtvirtinant ir plėtojant mūsų
pasiekimus.
Tenka pripažinti, kad trys nenuoseklių, viena kitai prieštaraujančių švietimo reformų
dešimtmečiai padarė mūsų jaunimui didelę žalą. Todėl sveikinu pastangas pasiekti nacionalinį
politinių partijų susitarimą dėl švietimo kokybės ir viliuosi, kad jis bus pasirašytas dar šiais metais.
Suvokdami, kad švietimo iniciatyvos virsta rezultatais po daugelio metų ar net dešimtmečių,
privalome kuo greičiau pradėti.
Esminių permainų siekiau, teikdamas Švietimo įstatymo pakeitimų Lygaus starto paketą,
kurį priėmė Seimas. Remiantis viena jo nuostatų, jau šiais metais į ikimokyklinį ugdymą bus
įtraukti apie 1000 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Privalome ir toliau artėti prie visuotinio
ikimokyklinio ugdymo, nes tai yra viena efektyviausių priemonių mažinti mokinių pažangumo
skirtumams ir atskirčiai ateityje.
Svarbiu gerovės valstybės impulsu taps įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvos
mokyklose iki 2024 metų. Daugybė vaikų su negalia nebebus diskriminuojami, o mokydamiesi
drauge su jais kiti vaikai jau nuo mažens suvoks, kokie įvairūs mes esame, ir išmoks tai priimti bei
branginti. Tuo įsitikinau, aplankęs mokyklas, kuriose įtraukusis ugdymas yra šiandiena, o ne
rytojus.
Inovacijų sklaida neturi laiko laukti švietimo sistemos pokyčių. Todėl privalome veikti čia ir
dabar. Pirma, būtina nuosekliai didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimą
bent iki 2 proc. BVP. Antra, mūsų valstybės institucijose turime sukurti pareigūnų, atsakingų už
inovacijas, tinklą, per kurį galėtume efektyviau koordinuoti inovacijų politiką. Trečia, remdamiesi
mokslo tyrimų baze bei fundamentaliais tyrimais turėtume aktyviau dalyvauti tarptautinėse mokslo
struktūrose.
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Deja, mūsų Achilo kulnas tebėra pernelyg menka aukštųjų mokyklų ir verslo sąveika.
Susidaro įspūdis, kad verslininkams kartais pristinga tikėjimo, o mokslininkams – pasitikėjimo savo
jėgomis. Visi drauge esame pajėgūs šią ydingą grandinę nutraukti.
Inovatyvios Lietuvos siekis man taip pat siejasi su Žalios Lietuvos vizija. Prieš keletą dienų
kartu su Prezidentu Valdu Adamkumi, Europos Komisijos vadovais, socialiai atsakingo verslo
atstovais, visuomenininkais, gamtos sergėtojais paskelbėme Žalios Lietuvos deklaraciją. Tapome
liudininkais, kaip bendram tikslui pečius surėmė dažnai skirtingose barikadų pusėse atsiduriančios
verslo įmonės ir aplinkosaugininkai.
Džiaugiuosi matydamas, kad mūsų Tėvynėje vis daugiau žmonių nuoširdžiai rūpi
gyvenamoji aplinka. Pamažu vaduojamės iš vartotojiškos visuomenės gniaužtų, o tvarumas ir
judumas tampa gyvensenos įpročiu.
Europos Sąjungos Žaliojo kurso nuostatas atspindi ir Vyriausybės programa. Tačiau to
nepakanka – skirstydami europinę paramą privalome daugiau dėmesio skirti žaliosios
infrastruktūros kūrimui regionuose. Viena iš kertinių priemonių 2030-ųjų ir 2050-ųjų metų klimato
kaitos tikslams pasiekti – ambicinga atsinaujinančios energetikos plėtra.
Tikslingos teisėkūros iniciatyvos taip pat gali pagerinti Lietuvos aplinkosaugos kokybę.
Todėl pateikiau Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimus, kurie numato privalomą aplinkosauginį
priimamų teisės aktų vertinimą. Inicijuotose Viešųjų pirkimų įstatymo pataisose taip pat siūlau
įtvirtinti žaliąją viešųjų pirkimų kryptį, įtraukiant ekologinius aspektus į tiekėjų pasiūlymų
vertinimą. Tai būtų savalaikiai žingsniai, formuojant gamtą tausojantį požiūrį valstybės
institucijose.
Gerbiamieji,
siekdami gerovės mūsų šaliai, turime rūpintis skirtingų valdžios institucijų sąveika ir
politinės kultūros puoselėjimu.
Viena įsisenėjusių mūsų „skolų“ yra stiprinti Lietuvos savivaldą. Pernelyg ilgai laikėme ją
podukros vietoje tiek savo dėmesiu, tiek finansiniais ištekliais. Galiausiai supratome, kad, būdama
arčiausiai žmonių, ji gali geriausiai atliepti jų poreikius. Todėl primenu partijų lyderiams, mano
kvietimu, pernai Regionų forume pasirašytą politinių partijų susitarimą dėl savivaldos
savarankiškumo stiprinimo. Nepraleiskime progų patvirtinti šį susitarimą realiais darbais.
Tikiu, kad skirtingų institucijų bendradarbiavimo ateityje tik daugės. Vis dėlto negaliu
nutylėti, kad itin daug energijos buvo ir tebėra eikvojama ne laiku ir ne vietoje. Valstybę ir
visuomenę bandoma skaldyti ir skandinti beprasmiuose politinės galios žaidimuose, kurie nedera su
atsakingo valdymo principais.
Apgailestaudamas turiu priminti ir tai, kad vakarykštė opozicija, anksčiau garsiai palaikiusi
kvietimą vykdyti ambicingą viešųjų pirkimų sistemos reformą, šiandien jau kiek galėdama mėgina
pakeisti reformos esmę. Toks neatsakingas požiūris mums visiems kainuoja ne tik šimtus milijonų
eurų kasmet, bet ir pasitikėjimą valstybės institucijomis. Ar ne per daug turime sočiai besipeninčių
viešųjų pirkimų dalyvių, kurie šiukštu nieko nenorėtų keisti?
Negalime toliau atidėlioti ir pokyčių, kurie sumažintų mokestinių išlygų skaičių ir padidintų
biudžeto įplaukas. Mokesčių srityje nuo seno egzistuoja lygesni už lygius. Dideles pajamas iš
kapitalo gaunantieji vis dar moka mažesnius mokesčius nei kur kas mažiau uždirbantys samdomi
darbuotojai. Suprantu, kad daug jėgų atiduodame kovodami su pandemijos padariniais, tačiau
negalime visą laiką dangstyti virusu savo politinės valios stokos!
Patirtis rodo, kad švietimo, sveikatos, mokesčių, kultūros, kitoms valstybei svarbioms
reformoms tinkamas politikų darbotvarkės langas yra gana siauras. Ir jis jau pradeda užsiverti
švaistant laiką ginčams dėl rinkimų tvarkos ar alkoholio pardavimo pailginimo 5 valandomis per
savaitę. Po metų, kai iš šios tribūnos skaitysiu kitą metinį pranešimą, tas langas jau bus beveik
užsivėręs, o daugelis Jūsų gyvens artėjančių rinkimų nuotaikomis.
Gerbiami Seimo, Vyriausybės nariai, esu pasirengęs visomis išgalėmis remti Jūsų idėjas,
kurios leis mums žengti į priekį. Nemanau, kad turime laiko ir prabangos skirstytis į Tėvynę
mylinčius labiau ar mažiau. Nė vienas mūsų neturime Tėvynės meilės monopolio. Tad
prisiminkime savo pareigą ir konstitucinę priesaiką – tarnauti Lietuvai ir jos žmonių gerovei.
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Gerbiami Lietuvos žmonės,
demokratija nėra iškalta akmenyje. Jai bet kada gali pakenkti vienų ar kitų politinių jėgų
galios troškulys. Ją gali išmušti iš pusiausvyros besikaupianti socialinė ir ekonominė įtampa,
žmonių nusivylimas teisingumu ir solidarumo stoka visuomenėje.
Tačiau demokratija turi didžiulę jėgą atlaikyti patiriamus sunkumus, pažadinti visuomenės
energiją ir vesti pirmyn.
Kai Lietuvos Tauta yra atvira permainoms, vieninga ir pasitikinti savimi, nevaržoma
politinės cenzūros ir primetamų stereotipų, niekas jos nesustabdys.
Mes galime ir privalome pasikliauti stiprėjančia, aktyvia ir reiklia pilietine visuomene. Kuri
nori ne tik klausyti, bet ir kalbėti. Diskutuoti, ieškoti, lemti sprendimus ir kurti geresnę ateitį.
Mūsų žmonės turi teisę reikalauti išrinktų politikų atsakomybės ir bendromis jėgomis kurti
stiprią, teisingą, žalią ir inovatyvią – mūsų visų – Gerovės Lietuvą.
Dėkoju už dėmesį.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Atšaukti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012
m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos
strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą, pateiktą Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375
„Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“.
2. Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės klimato kaitos
valdymo darbotvarkės patvirtinimo“ projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.
3. Įgalioti aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, o jam negalint dalyvauti – aplinkos
viceministrę Gintarę Krušnienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą
nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Seime.
Finansų ministrė,
pavaduojanti Ministrą Pirmininką

Gintarė Skaistė
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Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės
patvirtinimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi
LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-902/627-I-2-1 priedas 2021-06-14.zip)

17

IS-902/627-I-3 priedas
TN: tn
Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 69-3562, i. K. 112203NISAK0001-116

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 58 straipsnio 3 dalimi ir
vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ 1.2
papunktį:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1-70, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. K. 2018-04634

1. T v i r t i n u Elektros tinklų naudojimo taisykles (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.
ENERGETIKOS MINISTRAS

ARVYDAS SEKMOKAS

ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01 TN: tn,
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-902/627-I-3-1 priedas 2021-06-14.doc)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 10 D.
NUTARIMO NR. 1S-97 (2018) „DĖL PRAŠYMŲ DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMOS
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PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
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Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu
ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba n u t a r i a :
E. Pakeisti Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir
nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Konkurencijos tarybos 2018 m. liepos 10 d.
nutarimu Nr. 1S-97 (2018) „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos
įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja
redakcija (pridedama).
Šarūnas Keserauskas

Pirmininkas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2021 m. birželio 8 d. nutarimu
Nr. 1S-59 (2021)
PRAŠYMŲ DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMOS NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS
ĮVERTINIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prašymų dėl savivaldybių vykdomos naujos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir
nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos vietos
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savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 91 straipsnio 2 dalyje nurodytų savivaldybių teikiamų
prašymų į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau – Prašymas) tipinę formą, teikimo bei
nagrinėjimo tvarką.
2. Aprašo nuostatos yra taikomos savivaldybėms, teikiančioms Konkurencijos tarybai
Prašymą.
3. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir
Įstatyme naudojamas sąvokas.
II SKYRIUS
ATVEJAI, KADA TEIKIAMAS PRAŠYMAS
4. Savivaldybė privalo pateikti Prašymą ir gauti Konkurencijos tarybos sutikimą:
4.1. steigdama naują juridinį asmenį, kuris vykdys naują ūkinę veiklą ar kuriam bus
pavesta teikti naują viešąją paslaugą, kuri yra ūkinė veikla;
4.2. patikėdama naujos ūkinės veiklos ar naujos viešosios paslaugos, kuri yra ūkinė
veikla, vykdymą jau veikiančioms savivaldybės valdomoms įmonėms.
5. Prašymas gali būti teikiamas tik tada, jeigu konkurencingos procedūros rezultatai
objektyviai parodo, kad ūkio subjektas, kuris vykdytų bendruomenės bendriesiems interesams
būtiną veiklą viešai skelbiamomis sąlygomis, neatsirado arba atsirado ūkio subjektas (subjektai),
kuris (kurie) tokią veiklą vykdytų ne visa apimtimi.
6. Prašymas dėl sutikimo gavimo Konkurencijos tarybai neteikiamas tais atvejais, kai
savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo
nustatyta tvarka paveda viešosios paslaugos teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, kai:
6.1. teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo,
keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos
arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugos arba
6.2. teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar
savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos
negalėtų teikti savo patalpose.
III SKYRIUS
PRAŠYMO PATEIKIMO SĄLYGOS, TURINYS
7. Prašymas, atitinkantis nustatytus reikalavimus, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 6
mėnesius nuo įvykdytos konkurencingos procedūros.
8. Prašymas turi atitikti Įstatymo 91 straipsnyje ir šiame Apraše nurodytus reikalavimus.
9. Pateikiant Prašymą remiantis Įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi, savivaldybė turi užpildyti
Aprašo priedo Nr. 1 Prašymo tipinę formą.
IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS
10. Prašymas laikomas gautu, kai Konkurencijos taryba gauna Prašymą, atitinkantį Įstatyme
bei Apraše nurodytus reikalavimus ir kuriame yra pateikta visa pagal tipinę formą reikalaujama
informacija arba kai gauna Prašymo papildymą, kuriuo pašalinti buvę trūkumai.
11. Konkurencijos taryba nagrinėja Prašymą Įstatymo 91 straipsnio 6 dalyje nustatytais
terminais.
12. Jeigu Prašyme pateikta ne visa pagal tipinę formą reikalaujama informacija,
Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas apie tai raštu informuoja Prašymą pateikusią
savivaldybę.
20

13. Savivaldybei nepašalinus nurodytų trūkumų arba praleidus 6 mėnesių terminą nuo
įvykdytos konkurencingos procedūros, Prašymas atmetamas.
14. Prašymas paliekamas nenagrinėtas, jeigu Prašymą pateikusi savivaldybė prašo nutraukti
jo nagrinėjimo procedūrą.
15. Savivaldybė, viešai skelbdama apie konkurencingą procedūrą, turi nurodyti:
15.1. detalų paslaugos apibūdinimą;
15.2. veiklos teritoriją;
15.3. esmines veiklos sąlygas;
15.4. terminą, kuriam ketinama sudaryti sutartį dėl atitinkamos paslaugos vykdymo;
15.5. kompensacijų, jeigu tokios numatomos, mokėjimo sąlygas;
15.6. kitas potencialiam paslaugos teikėjui, priimant sprendimą dėl atitinkamos ūkinės
veiklos vykdymo, reikšmingas sąlygas (jeigu tokių yra).
16. Konkurencinga procedūra turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu arba savivaldybės parengta tvarka vadovaujantis šiais principais:
16.1. viešumo,
16.2. atvirumo,
16.3. skaidrumo,
16.4. nediskriminavimo,
16.5. sąžiningumo.
17. Savivaldybė negali pavesti naujai steigiamam juridiniam asmeniui ar jau veikiančiai
savivaldybės valdomai įmonei vykdyti ūkinę veiklą kitokiomis sąlygomis nei tos, kurios buvo
nustatytos konkurencingos procedūros metu.
18. Apie gautus Prašymus Konkurencijos taryba skelbia savo interneto svetainėje
www.kt.gov.lt.
V SKYRIUS
SPRENDIMO PRIĖMIMAS
19. Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:
19.1. duoti sutikimą savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės
veiklos vykdymą savivaldybės valdomai įmonei;
19.2. neduoti sutikimo savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės
veiklos vykdymą savivaldybės valdomai įmonei.
20. Apie priimtą sprendimą Konkurencijos taryba skelbia savo interneto svetainėje
www.kt.gov.lt.
PRIEDAS NR. 1
PRAŠYMO, TEIKIAMO KONKURENCIJOS TARYBOS SUTIKIMUI GAUTI,
TIPINĖ FORMA
INFORMACIJA APIE KOMERCINES IR PROFESINES PASLAPTIS
[Nurodoma, kokia Prašyme ir jo prieduose pateikiama informacija yra laikoma komercine ir/ar profesine paslaptimi,
pateikiamas paaiškinimas ir pagrindimas]

E.

SAVIVALDYBĖS KETINAMO STEIGTI NAUJO JURIDINIO ASMENS AR
JAU VEIKIANČIOS SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS, KURIAI
KETINAMA PATIKĖTI NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ,
APIBŪDINIMAS
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E.

Santrauka apie savivaldybės ketinamą steigti naują juridinį asmenį ar jau veikiančią
savivaldybės valdomą įmonę, kuriai ketinama patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą.
Santraukos apimtis iki 500 žodžių, nurodant, kokį ketinama steigti naują juridinį
asmenį arba kokią ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą savivaldybės valdomai
įmonei, pateikti konkurencingos procedūros būdą, ūkio subjektus, dalyvavusius
konkurencingoje procedūroje, taip pat konkurso apibendrintus rezultatus ir priežastis,
kodėl konkurencinga procedūra neįvyko.

II. INFORMACIJA APIE STEIGIAMĄ NAUJĄ JURIDINĮ ASMENĮ ARBA JAU
VEIKIANČIĄ SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ ĮMONĘ, KURIAI KETINAMA PATIKĖTI
NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ
1.
Duomenys apie steigiamą naują juridinį asmenį arba jau veikiančią savivaldybės
valdomą įmonę, kuriai savivaldybė numato patikėti vykdyti naują ūkinę veiklą
1.1.
Naujai steigiamo juridinio asmens duomenys (pildoma, jei savivaldybė numato steigti
naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti)
Ūkinė veikla, kurią numatoma pavesti
naujai steigiamam juridiniam asmeniui

Naujai steigiamo juridinio asmens teisinė forma

1.2.
Duomenys apie jau veikiančią savivaldybės valdomą įmonę, kuriai ketinama patikėti
naujos ūkinės veiklos vykdymą (pildoma, jei savivaldybė numato patikėti naujos ūkinės veiklos
vykdymą jau veikiančiai savivaldybės valdomai įmonei)
Savivaldybės
valdomos
įmonės
pavadinimas,
kodas

Kontaktiniai
duomenys
(registracijos ir buveinės
adresas, telefono numeris,
fakso
numeris,
elektroninio
pašto
adresas)

Pagrindinės įmonės šiuo
metu vykdomos ūkinės
veiklos rūšys

Ūkinė veikla, kurią
numatoma
pavesti
savivaldybės valdomai
įmonei

1.3.
Savivaldybės atstovo, turinčio teisę Konkurencijos tarybai teikti ir gauti informaciją,
vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, fakso numeris,
elektroninio pašto adresas)
2.
Duomenys apie ūkinę veiklą, kurią ketinama pavesti steigiamam naujam
juridiniam asmeniui arba jau veikiančiai savivaldybės valdomai įmonei
2.1.
Ūkinės veiklos, kurią ketinama pavesti vykdyti naujai steigiamam juridiniam
asmeniui ar savivaldybės valdomai įmonei, aprašymas
2.2.
Savivaldybės bendruomenės bendrieji interesai, kurie būtų tenkinami, vykdant šią
ūkinę veiklą
2.3.
Ūkio subjektas, kuris šiuo metu teikia paslaugą, (jeigu paslauga šiuo metu teikiama) ir
šių paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)
Ūkio subjekto, kuris šiuo metu teikia paslaugą,
pavadinimas, kodas (jeigu paslauga šiuo metu
teikiama)

3.

Paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)

Teritorija, kurioje ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą
III. INFORMACIJA APIE VYKDYTĄ KONKURENCINGĄ PROCEDŪRĄ

4.

Konkurencingos procedūros įvykdymo data
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Dokumento, patvirtinančio konkurencingos procedūros rezultatą, priėmimo data ir pavadinimas

5.

Duomenys apie savivaldybės vykdytą konkurencingą procedūrą

Konkurencingos procedūros būdas

6.
jų buvo)

Konkurencingos
potencialių
dalyvių
būdas

procedūros
informavimo

Informacija,
kuri
buvo
paskelbta
apie
vykdomą
konkurencingą procedūrą, ir
jos turinys

Duomenys apie ūkio subjektus, dalyvavusius konkurencingoje procedūroje (jeigu

Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys

7.
Informacija, ar nėra pareikšta pretenzijų ar kitų skundų, kurie dar nėra
išnagrinėti kompetentingų subjektų, dėl vykdytos konkurencingos procedūros ar jos etapų
8.
9.
nutraukta

Apibendrinti konkurencingos procedūros rezultatai
Paaiškinimai, dėl kokių priežasčių konkurencinga procedūra neįvyko arba buvo

IV. PRAŠYMO PAGAL TIPINĘ FORMĄ PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Savivaldybės tarybos sprendimo ir (ar) sutarties, pagal kurią šiuo metu ūkio
subjektas teikia paslaugą, kopija.
Priedas Nr. 2. Konkurencingos procedūros sąlygos, techninės specifikacijos ir kitų
dokumentų, susijusių su konkurencingos procedūros vykdymu, kopijos.
Priedas Nr. 3. Dokumento, patvirtinančio konkurencingos procedūros rezultatą, kopija.
Priedas Nr. 4. Savivaldybės įgalioto subjekto, organizavusio konkurencingą procedūrą,
protokolų, kuriuose užfiksuotos konkurencingos procedūros aplinkybės, kopijos.
Priedas Nr. 5. Konkurencingoje procedūroje dalyvavusių ūkio subjektų pasiūlymų kopijos.
Priedas Nr. 6. Informacijos, kuri buvo paskelbta apie vykdomą konkurencingą procedūrą,
kopija.
Priedas Nr. 7. Sutarties, kurią ketinama pasirašyti, tuo atveju, jeigu būtų gautas
Konkurencijos tarybos sutikimas, su savivaldybės naujai steigiamu juridiniu asmeniu ar valdomu
juridiniu asmeniu, projektas.
Priedas Nr. 8. Kiti dokumentai (jų kopijos), kuriuose yra svarbių prašymui nagrinėti
duomenų.
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II SKYRIUS.

TEISĖS AKTŲ
PROJEKTAI IR
PASIŪLYMAI;
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IS-902/627-II-1 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, LT-01104 Vilnius, tel.: 8 706 64 845, 8 706 64 868,
el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021-06-08

Nr. (4.5-82)-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR.
VIII-1524 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo
projektas).
Įstatymo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos
pakartotinio naudojimo. Direktyvos nuostatos nacionalinėje teisėje turi būti įgyvendintos iki
2021 m. liepos 17 dienos.
Priėmus Įstatymo projektą taip pat bus sudarytos prielaidos, tiesiogiai prisidedančios prie
2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano
patvirtinimo“ nustatyto 1 strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis
technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį
konkurencingumą“ pažangos 1.6 uždavinio „Skatinti valstybės – viešojo sektoriaus, ekonomikos ir
visuomenės – skaitmeninimą, kurti sprendinius, leidžiančius verslo įmonėms, viešajam sektoriui ir
akademinei bendruomenei naudotis reikiamomis skaičiavimo, duomenų tvarkymo ar kibernetinio
saugumo galimybėmis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis
technologijomis, didinti supratimą apie ateinančius technologinius pokyčius ir įgalinti valstybę prie
jų prisitaikyti“ įgyvendinimo.
Įstatymo projektas yra tiesiogiai susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos 10.3 projekto „Dereguliacija ir geresnis verslo klimatas“ 10.3.5 iniciatyvos
„Atviri duomenys – naujos galimybės verslui ir žmonėms“ įgyvendinimu.
Įstatymo projekto uždaviniai – įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Europos
Sąjungoje perkeliant Europos Sąjungos teisės nuostatas į nacionalinę teisę, reglamentuoti institucijų
ir valstybės valdomų subjektų kompetenciją dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, papildyti
teisinį reguliavimą nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio
naudojimo sąlygų, papildyti nuostatas dėl reikalavimų dokumentų parengimui ir pateikimui
pakartotiniam naudojimui atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų pažangą, bei siekiant skatinti
skaitmenines inovacijas, ypač dirbtinio intelekto srityje.
Įstatymo projektu taip pat siekiama patikslinti nuostatas, kuriose nurodoma Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija pakeičiant ministerijos pavadinimą į šiuo metu galiojantį pavadinimą –
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
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Svarbu paminėti, kad priėmus Įstatymo projektą bus sustiprinta kuriama pridėtinė vertė
pakartotinių naudotojų, galutinių naudotojų ir visuomenės apskritai naudai, taip pat daugeliu atveju
– ir pačio viešojo sektoriaus naudai, nes leidus pakartotinai naudotis dokumentais yra skatinamas
skaidrumas bei atsakomybė, o gaunant naudotojų atsiliepimus galima gerinti surinktos informacijos
kokybę ir viešųjų funkcijų atlikimą. Sudarius sąlygas plačiau naudotis duomenimis, surinktais
vykdant viešąsias funkcijas ar teikiant viešąsias paslaugas, bus sudarytos galimybės verslo
įmonėms, įskaitant smulkiąsias ir vidutines, taip pat mokslui ir visuomenei prisidėti prie
ekonomikos skatinimo ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimo, plėtojant tokias technologijas kaip
mašininis mokymasis, dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir pan.
Taip pat teikiama apibendrinta informacija apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas,
siūlomas sprendimo priemones, priemonių sąnaudas ir naudą visuomenei:
I. Sprendžiamos
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
problemos
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas nustato taisykles,
reglamentuojančias esamų dokumentų, kuriais disponuoja viešojo sektoriaus
institucijos, pakartotinį naudojimą ir tą naudojimą lengvinančias praktines
priemones. Pažymėtina, kad duomenų, įskaitant viešuosius duomenis, kiekis
pasaulyje didėja eksponentiškai, be to, kuriami ir kaupiami naujų rūšių
duomenys. Kartu vyksta nuolatinė technologijų raida duomenų analizės,
panaudojimo ir tvarkymo srityse, plėtojamos tokios technologijos kaip
mašininis mokymasis, dirbtinis intelektas ir daiktų internetas. Dėl sparčios
technologijų raidos tapo įmanoma kurti naujas paslaugas ir taikomąsias
programas, grindžiamas duomenų naudojimu, kaupimu ar derinimu. Dabartinis
teisinis reglamentavimas nebeatitinka tų sparčių pokyčių, todėl kyla pavojus,
kad gali būti prarandamos ekonominės ir socialinės galimybės, kurias atvertų
viešųjų duomenų pakartotinis naudojimas.
Taip pat svarbu pažymėti, kad priėmus Įstatymo projektą būtų sustiprinta
kuriama pridėtinė vertė pakartotinai naudojančių duomenis vartotojų ir
visuomenės naudai, taip pat daugeliu atveju – ir paties viešojo sektoriaus
naudai, nes leidus pakartotinai naudotis dokumentais yra skatinamas
skaidrumas bei atsakomybė, o gaunant naudotojų atsiliepimus galima gerinti
surinktos informacijos kokybę ir savo viešųjų užduočių atlikimą.
II.
Siūlomos
Įstatymo projektu siekiama reglamentuoti ne tik viešojo sektoriaus
priemonės
institucijų, bet ir valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kompetenciją
dokumentų pakartotinio naudojimo srityje, papildyti teisinį reguliavimą
nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio
naudojimo sąlygų, papildyti nuostatas dėl dokumentų parengimui ir pateikimui
pakartotinai naudoti
keliamų reikalavimų atsižvelgiant į skaitmeninių
technologijų pažangą bei siekiant skatinti skaitmenines inovacijas, ypač
dirbtinio intelekto srityje.
III. Priemonių
Projekte institucijoms siūloma skirti iki 2 proc. darbo užmokesčiui
kaštai
skirtų asignavimų darbo užmokesčiui už veiklų, užtikrinančių duomenų ir
duomenų rinkinių sudarymą, teikimą, skelbimą ir pakartotinį naudojimą,
vykdymą.
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėje „Naujos
kartos Lietuva“ planuojama reforma „Duomenų valdymo efektyvumo
užtikrinimas ir atviri duomenys“. Reformos tikslas – užtikrinti patikimų
viešojo sektoriaus duomenų prieinamumą, galimybę dalytis jais, pakartotinio
duomenų panaudojimo galimybes ir sukurti prielaidas viešojo sektoriaus
įstaigoms priimti duomenimis pagrįstus sprendimus, o verslui kurti
skaitmenines inovacijas. Įgyvendinant reformą didelis dėmesys bus kreipiamas
aukštos vertės duomenims, jų prieinamumui, atvirumui. Numatytos
investicijos leis sklandžiai technologiškai įgyvendinti duomenų atvėrimą,
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integraliai panaudojant viešojo sektoriaus duomenų panaudojimą
įvairialypiams tikslams. Planuojama į valstybinį duomenų ežerą (valstybinę
duomenų platformą) suintegruoti 376 informacinius išteklius, padaryti
integracijas su Atvirų duomenų portalu, sukurti valstybės duomenų
architektūros modelį ir kt. Šioms veikloms įgyvendinti – planuojama 30 mln.
Eur (iš viso reformai – 30,5 mln. Eur).
IV.
Nauda
Įgyvendinus Direktyvos (ES) 2019/1024 nuostatas bus praplėsta galimybė
visuomenei
naudoti informaciją, surinktą vykdant viešąsias funkcijas ar teikiant visuotinės
svarbos paslaugas, kuri yra svarbi pirminė medžiaga skaitmeninio turinio
produktams ir paslaugoms ir taps dar svarbesniu turinio šaltiniu plėtojant
tokias pažangiąsias skaitmenines technologijas kaip dirbtinis intelektas ar
daiktų internetas. Padidėjusios galimybės pakartotinai naudoti informaciją
sudarys sąlygas verslo įmonėms, įskaitant smulkiąsias ir vidutines, taip pat
pilietinei visuomenei išnaudoti jos potencialą ir prisidėti prie ekonomikos
plėtojimo ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimo ir tokių svarbių visuomenės
tikslų kaip atskaitomybė ir skaidrumas įgyvendinimo.
Išsamesni Įstatymo projektu siūlomų pakeitimų paaiškinimai pateikiami aiškinamajame rašte.
Teikiamas Įstatymo projektas patikslintas pagal Vyriausybės Teisės ir Viešojo valdymo
grupių teiktas pastabas. Taip pat pažymime, kad Įstatymo projekte minimos naujos sąvokos ir jų
apibrėžtys nebuvo derintos Terminų banko įstatymo nustatyta tvarka iki Įstatymo projekto
pateikimo Vyriausybei, kadangi sąvokos yra ypatingai reikšminga šio Įstatymo projekto dalis, todėl
visų pirma buvo siekiama jas susiderinti su suinteresuotomis institucijomis ir Vyriausybe. Sąvokos
aprobuoti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai bus teikiamos artimiausiu metu.
Įstatymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).
Įstatymo projektas pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo
procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras
teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus nėra notifikuotinas.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, atlikus numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimą, parengta numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma
(pridedama). Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.
Projektą parengė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės
darbotvarkės
departamento
(direktorius
–
Arūnas
Cijūnaitis,
tel.
8 687 29438,
el. p. Arunas.Cijunaitis@eimin.lt) Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus (vedėja – Asta Žilienė,
tel. 8 658 88475, el. p. Asta.Ziliene@eimin.lt) patarėja Lina Giedraitienė, tel. 8 659 28842,
el. p. Lina.Giedraitiene@eimin.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas, išdėstytas nauja redakcija, 17 lapų.
3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 12 lapų.
4. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 1 lapas.
5. Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio pažyma, 2 lapai.
6. Atitikties lentelė, 32 lapai.
Ekonomikos ir inovacijų ministrė

Aušrinė Armonaitė

Lina Giedraitienė, tel. 8 659 28842, el. p. Lina.Giedraitiene@eimin.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1524 PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTAS ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat
saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į
asociacijos IT administratorių, žyma:IS-902/627-II-1-1 priedas 2021-06-14.zip)
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IS-902/627-II-2 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
Biudžetinė įstaiga, Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797, faks. (8 5) 212 6492, el. p. taryba@kt.gov.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188668192
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
El. p. info@vert.lt

2021-06- Nr. (2.30Mr-43) 6V2021-05-24 Nr. R2-(ŠBK)-3610

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) pateiktą derinti Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“
pakeitimo“ projektą Nr. 21-25570 (toliau – Nutarimo projektas).
Remiantis Energetikos įstatymu, energetikos sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas
atlieka ir reguliuojamos veiklos vykdymo priežiūrą bei kontrolę užtikrina Valstybinės energetikos
reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Atsižvelgiant į Tarybai priskiriamą kompetenciją, jos
specializaciją energetikos sektoriuje ir energetikos sektoriaus reguliavimo kompleksiškumą, šį
sektorių reglamentuojančių teisės aktų dėl jų įtakos konkurencijai tarp energetikos sektoriaus rinkos
dalyvių visų pirma turėtų įvertinti Taryba.
Šiame etape Konkurencijos taryba pagal kompetenciją pastabų Nutarimo projektui neturi,
tačiau tai niekaip neriboja jos įgaliojimų ateityje teikti išvadas dėl atitinkamo teisinio reguliavimo
poveikio konkurencijai, ar atlikti ūkio subjektų ir viešojo administravimo subjektų veiksmų tyrimus,
atsižvelgiant į teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą.
Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame rašte pateiktų pastabų ir pasiūlymų, maloniai prašome
kreiptis į mūsų instituciją.
Tarybos narė

Medeina Augustinavičienė

Daiva Stepanienė, tel. (8 5) 212 6589, el. p. daiva.stepaniene@kt.gov.lt
TN: tn
Projekto lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D.
NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS“ PAKEITIMO
2021 m.
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 35 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2021
m.
d. pažymą Nr. O5E,,Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
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1. Pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau –
Metodika):
1.1. Papildyti Metodiką 281 punktu:
„281. Ūkio subjektas gali kreiptis į Reguliuojančią instituciją su prašymu grąžinti pateiktą
šilumos bazinės kainos projektą ir pateikti naują šilumos bazinės kainos projektą, jei tenkinamas bent
vienas iš šių kriterijų:
281.1. po šilumos bazinės kainos projekto pateikimo Reguliuojančiai institucijai pasikeitė Ūkio
subjekto licencijuojamos veiklos teritorijoje veikiančių NŠG skaičius:
281.1.1. licencijuojamos veiklos teritorijoje, kurioje neveikė nė vienas NŠG, pradėjo veikti NŠG;
281.1.2. CŠT sistemoje pradėjo veikti NŠG, gaminantis ne mažiau nei 1/3 šilumos tiekėjo
planuojamo bazinio šilumos kiekio, patiektino į šilumos perdavimo tinklą, QH;
281.1.3. licencijuojamos veiklos teritorijoje neliko veikiančių NŠG;
281.2. po šilumos bazinės kainos projekto pateikimo buvo pakeistos Metodikos nuostatos,
reglamentuojančios šilumos bazinių kainų nustatymą, išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus ir
pakeitimus, susijusius su procedūriniais reikalavimais;
281.3. po šilumos bazinės kainos projekto pateikimo buvo pakeista Kogeneracinių jėgainių
šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika ir vadovaujantis pakeistomis nuostatomis
apskaičiuotos planuojamos kogeneracinių jėgainių pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, nevertinant
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, didėja ne mažiau nei pateiktame šilumos bazinės kainos
projekte įvertinta investicijų grąžos suma, arba planuojamos kogeneracinių jėgainių pastoviosios ir
kintamosios sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, mažėja daugiau nei 5
procentais;
281.4. po šilumos bazinės kainos projekto pateikimo įvyko esminių pokyčių, reikšmingai
keičiančių Ūkio subjekto pateiktame šilumos bazinės kainos projekte planuotą sąnaudų apimtį, t. y.
patikslintos planuojamos pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudų, didėja ne mažiau nei pateiktame šilumos bazinės kainos projekte įvertinta
investicijų grąžos suma, arba planuojamos pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, nevertinant
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, mažėja daugiau nei 5 procentais. Esminiais laikomi šie
pokyčiai:
281.4.1. išplėsta licencijuojamos veiklos teritorija;
281.4.2. įvyko reorganizacija;
281.4.3. pasikeitė Ūkio subjekto veiklos organizavimas, dėl ko išaugo veiklos efektyvumas;
281.4.4. naujai veiklą pradėjusio Ūkio subjekto šilumos bazinės 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;
281.4.5. kitos priežastys.“
1.2. Papildyti Metodiką 282 punktu:
„282. Ūkio subjektui tenkinant bent vieną iš Metodikos 281 punkte pateiktų kriterijų, pateiktas
šilumos bazinės kainos projektas gali būti grąžinamas tuo atveju, jeigu:
282.1. pateikto šilumos bazinės kainos projekto nagrinėjimo Reguliuojančioje institucijoje
baigtumas yra mažiau nei 85 proc.;
282.2. Savivaldybės taryba arba Įstatymo numatytais atvejais – Ūkio subjektas pritarė pateikto
šilumos bazinės kainos projekto atsiėmimui ir naujo projekto pateikimui;
282.3. atitinkamam reguliavimo periodui pateiktas šilumos bazinės kainos projektas dar nebuvo
grąžintas.“
1.3. Papildyti Metodiką 283 punktu:
„283. Ūkio subjektas su prašymu grąžinti pateiktą šilumos bazinės kainos projektą privalo
pateikti naują šilumos bazinės kainos projektą bei Savivaldybės tarybos arba Įstatymo numatytais
atvejais – Ūkio subjekto pritarimą šilumos bazinės kainos projekto grąžinimui. Reguliuojančioji
institucija, įvertinusi Ūkio subjekto pateikto prašymo atitiktį Metodikos 281 ir 282 punktuose
nustatytiems reikalavimams, per 15 kalendorinių dienų raštu informuoja Ūkio subjektą apie
sprendimą dėl prašymo grąžinti pateiktą šilumos bazinės kainos projektą.“
1.4. Papildyti Metodiką 641 punktu:
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„641. Ūkio subjektas gali kreiptis į Reguliuojančią instituciją su prašymu grąžinti pateiktą
perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektą ir pateikti naują perskaičiuotų šilumos kainų
dedamųjų projektą, jei tenkinamas bent vieną iš šių kriterijų:
641.1. po perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo Reguliuojančiai institucijai
pasikeitė Ūkio subjekto licencijuojamos veiklos teritorijoje veikiančių NŠG skaičius:
641.1.1. licencijuojamos veiklos teritorijoje, kurioje neveikė nė vienas NŠG, pradėjo veikti NŠG;
641.1.2. CŠT sistemoje pradėjo veikti NŠG, gaminantis ne mažiau nei 1/3 šilumos tiekėjo
planuojamo bazinio šilumos kiekio, patiektino į šilumos perdavimo tinklą, QH;
641.1.3. licencijuojamos veiklos teritorijoje neliko veikiančių NŠG;
641.2. po perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo buvo pakeistos Metodikos
nuostatos, reglamentuojančios šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimą, išskyrus redakcinio pobūdžio
pakeitimus ir pakeitimus, susijusius su procedūriniais reikalavimais;
641.3. po perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo buvo pakeista
Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika ir vadovaujantis
pakeistomis nuostatomis apskaičiuotos planuojamos kogeneracinių jėgainių pastoviosios ir
kintamosios sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, didėja ne mažiau nei
pateiktame šilumos bazinės kainos projekte įvertinta investicijų grąžos suma, arba planuojamos
kogeneracinių jėgainių pastoviosios ir kintamosios sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudų, mažėja daugiau nei 5 procentais;
641.4. po perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo įvyko esminių pokyčių,
reikšmingai keičiančių Ūkio subjekto pateiktame perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekte
planuotą sąnaudų apimtį, t. y. patikslintos planuojamos pastoviosios ir kintamosios sąnaudos,
nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, didėja ne mažiau nei pateiktame perskaičiuotų
šilumos kainų dedamųjų projekte įvertinta investicijų grąžos suma, arba planuojamos pastoviosios ir
kintamosios sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, mažėja daugiau nei
5 procentais. Esminiais laikomi šie pokyčiai:
641.4.1. išplėsta licencijuojamos veiklos teritorija;
641.4.2. įvyko reorganizacija;
641.4.3. pasikeitė Ūkio subjekto veiklos organizavimas, dėl ko išaugo veiklos efektyvumas;
641.4.4. kitos priežastys.“
1.5. Papildyti Metodiką 642 punktu:
„642. Ūkio subjektui tenkinant bent vieną iš Metodikos 641 punkte pateiktų kriterijų, pateiktas
perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektas gali būti grąžinamas tuo atveju, jeigu:
642.1. pateikto perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto nagrinėjimo Reguliuojančioje
institucijoje baigtumas yra mažiau nei 85 proc.;
642.2. Savivaldybės taryba arba Įstatymo numatytais atvejais – Ūkio subjektas pritarė pateikto
perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto atsiėmimui ir naujo projekto pateikimui;
642.3. pateiktas perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektas dar nebuvo grąžintas.“
1.3. Papildyti Metodiką 643 punktu:
„643. Ūkio subjektas su prašymu grąžinti pateiktą perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų
projektą privalo pateikti naują perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektą bei Savivaldybės
tarybos arba Įstatymo numatytais atvejais – Ūkio subjekto pritarimą perskaičiuotų šilumos kainų
dedamųjų projekto grąžinimui. Reguliuojančioji institucija, įvertinusi Ūkio subjekto pateikto prašymo
atitiktį Metodikos 641 ir 642 punktuose nustatytiems reikalavimams, per 15 kalendorinių dienų raštu
informuoja Ūkio subjektą apie sprendimą dėl prašymo grąžinti pateiktą perskaičiuotų šilumos kainų
dedamųjų projektą.“
2. Nustatyti, kad:
2.1. šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektams, pateiktiems iki šio
nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomos Metodikos redakcijos, galiojančios iki šio nutarimo įsigaliojimo
dienos, nuostatos, išskyrus šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą atvejį;
2.2. šio nutarimo 1 punkte išdėstytos nuostatos gali būti taikomos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos
pateiktiems šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektams.
Tarybos pirmininkas
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IS-902/627-II-3 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

Pagal gavėjų sąrašą

2021-06-09

Nr.(18.1-07 Mr)3-1088

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO DERINIMAS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir,
vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklių1, 126 punktu, teikia derinti priemonių
įgyvendinimo plano2 pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Projektas teikiamas derinti ir Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai, dar negavus Įgyvendinančiųjų institucijų suderinimo.
Pakeitimai atlikti vadovaujantis:
1. 2021 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 395 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo
atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 12d. Europos Komisijos priimtą sprendimą Nr. C(2021)2603
skirti papildomas lėšas Lietuvai, patikslintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priedas – padidinamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES
fondai) lėšos, skirtos veiksmų programai įgyvendinti, ir papildytas ES fondų lėšų naudojimo planas.
2. 2021 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 72 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR
plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR
plano įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Energetikos ministerija „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“, „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų
skatinimas)“ ir „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ 4 prioritete lėšas, kuriuo
išmokama suma gali viršyti numatytas ES lėšas (toliau – viškontraktavimas) ir kurios anksčiau
buvo numatytos Ateities ekonomikos DNR plane perkelia į 13 prioritetą (2021 metams patvirtintos
„REACT-EU“ iniciatyvos lėšos) ir 13 prioriteto virškontraktavimą (2022 metų planuojamos
„REACT-EU“ iniciatyvos lėšos). Kadangi Priemonėms Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas
namų ūkiuose“ ir Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“ skirtas 4 prioriteto virškontraktavimas, aprašymuose atsisakyta „Ateities
ekonomikos DNR plano“ formuluočių.
Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090.
2
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“
1
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Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu. Priėmus Projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau
– TAIS).
Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 5 darbo dienas nuo Projekto
paskelbimo TAIS.
Projektą parengė Energetikos ministerijos Investicijų skyrius (tiesioginė Projekto rengėja –
Reda Lichadziauskienė, tel. (8 5) 203 4679, papild. 6, el. p. reda.lichadziauskiene@enmin.lt).
PRIDEDAMA:
1.
Projektas, 11 lapų;
2.
Projekto lyginamasis variantas, 13 lapų.

Energetikos viceministrė

Daiva Garbaliauskaitė

Reda Lichadziauskienė, (8 5) 203 4679, papild. 6, reda.lichadziauskiene@enmin.lt

EM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M.
GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir Projektą lydintys
dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui
susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-902/627-II-3-1
priedas 2021-06-14.zip).
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IS-902/627-II-4 priedas
Projekto lyginamasis variantas (versija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
E. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:
„16. Kompensacija Mokestis už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų
kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą
mėnesinis mokestis, mokamas vartotojo tiekėjui už rezervinės galios užtikrinimo paslaugos
teikimo sutartyje nustatytą galią, apskaičiuojamas taikant dvinarę šilumos kainą bei pagal
sutartyje nustatytą tvarką apmokant papildomas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.“
2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:
„5. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, sąnaudas,
įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra
įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos
vartotojai šias sąnaudas apmoka proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje
(mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis
šilumos tiekėjas apskaičiavo šilumos vartotojo mokėjimo dydį už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, patirtas
sąnaudas, nurodant konkrečius atliktus remonto darbus, sunaudotas reikalingas medžiagas,
atsargines dalis, įrengimus ir jų įkainius. Skundus tarp šio proceso dalyvių sprendžia
Taryba.“
3 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 mokestį už
rezervinę galią. Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato
sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą.“
E. straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„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. Ginčus Skundus
tarp šio proceso dalyvių sprendžia Taryba.“
5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu:
„4) saugų ir patikimą daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise
priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.“
6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba iki 2021 m. spalio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
EM INFO. Dėl informacijos pateikimo
From: Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt>
Sent: Wednesday, June 9, 2021 9:57 AM
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@chc.lt
Cc: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>
Subject: Dėl informacijos pateikimo

Laba diena,
Perkeliant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2018 m. gruodžio 11 d.
2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva)
reikalavimus į nacionalinę teisę yra numatyta, kad pagal Direktyvos 24 straipsnio 2 dalį:
„Šilumos vartotojas turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens
pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens, ir (ar) vėsumos
įrenginius nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuota šilumos ir (ar)
vėsumos tiekimo sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo
sistemos reikalavimų ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta jų pasiekti iki 2025 m.
gruodžio 31 d. ...“
Numatomi ir dar tikslinami kriterijai, kuriais vartotojai turės pagrįsti, kad pakeitus šilumos
ir (ar) karšto vandens gamybos įrenginį bus užtikrinamas didesnis sistemos efektyvumas, taip pat
tokie įrenginiai turės gaminti energiją iš AEI.
Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad
Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje
esamam šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų
atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos
šilumos, 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba
ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio.
Prašome surinkti ir pateikti informaciją, kiek hidrauliškai atskirų CŠT sistemų, kurios
nepatektų po sąvokos „Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema“ apibrėžimu yra
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Lietuvoje, kokios tokių sistemų instaliuotos galios ir koks kuras yra naudojamas šilumos energijos
gamybai.
Tomas Kropas
Projektų vadovas
Energetinio konkurencingumo grupė
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 203 4474, papild. 7
Mob. Tel. +3706 024 6461
El.p.: tomas.kropas@enmin.lt

LŠTA INFO. Diskusija dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo
Laba diena Vida,
Jūsų prašymu, siunčiu kauniečių komentarą:
Pateikiame pastabas/pasiūlymus VERT siūlomam ŠŪĮ pakeitimų, kurie susiję su rezervinės galios
užtikrinimu, projektui:
1) Vertiname, kad papildomų su rezervinės galios užtikrinimo paslaugos teikimu susijusių
sąnaudų apmokėjimas neturėtų būti vykdomas tik pagal tarpusavio sutartyje nustatytą
tvarką, ty nereikėtų papildomų sąnaudų apmokėjimo palikti tik tarpusavio sutarties
reguliavimo sričiai.
Pažymėtina tai, kad ŠŪĮ 17 str. imperatyviai nustato, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma
vartotojas, kuris naudojasi aprūpinimo šiluma sistema tik kaip rezervine, privalo mokėti
šilumos tiekėjui kompensaciją (dabar siūloma – mokestį) už rezervinę galią, o šilumos
tiekėjas privalo užtikrinti technines nenutrūkstamo šilumos tiekimo galimybes teisės aktų
nustatyta tvarka. Vadinasi, įstatymas imperatyviai nustato, kad tokiu atveju vartotojas
privalo rezervuotis, o šilumos tiekėjas užtikrinti rezervą – ir tai ne civilinės komercinės
teisės reguliavimo dalykas, o imperatyviai sureglamentuotas klausimas (viešosios teisės
objektas). Atsižvelgiant į tai, analogiškai privalo būti sureguliuotas (reglamentuotas) ir
apmokėjimas už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą (kaip nustatomos ir /ar
apskaičiuojamos papildomos sąnaudos, kokios jos gali būti ir pan.), nepaliekant tai šalių
tarpusavio susitarimui. Šalys gali tartis dėl atitinkamo mokesčio bei jo dydžio, kai šalys
pačios sprendžia ar joms reikia paslaugos, o jei reikia – derėtis su tiekėju dėl paslaugos
suteikimo, kainos, apmokėjimo, tačiau ne tada, kai paslaugos pirkimas / suteikimas
nustatytas imperatyviai (esant sąlygai – kad aprūpinimo šiluma sistema naudojamasi tik kaip
rezervine).
2) Atkreiptinas dėmesys, kad pagal VERT siūlymą, mokestis už rezervinės galios paslaugos
suteikimą bus sumokamas per 2 dedamąsias 1) mokant dvinarę šilumos kainą + 2) atskirai
sumokant už dėl vartotojo rezervavimo patiriamas papildomas sąnaudas.
Vertiname, kad tokia situacija, kai viena mokesčio dalis yra reguliuojama, o kita –
nereguliuojama, yra ydinga ir tai tik papildomai pagrindžia, kad ir papildomų sąnaudų
apmokėjimas turėtų būti sureguliuotas VERT patvirtinta tvarka / metodika. Šilumos tiekėjui
turi būti apmokėtos visos su to vartotojo rezervinės galios užtikrinimu susiję papildomos
(t.y. individualiai su to vartotojo rezervavimu susiję) sąnaudos, ir tai neturėtų būti derybų
klausimas, o nustatyta imperatyviai bei apskaičiuojama pagal tam skirtą metodiką / tvarką.
Analogiškai, kaip su kainos nustatymu konkurenciniams šilumos vartotojams – ŠŪĮ 32 str.
12 d. numatyta, kad „12. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina,
kuri turi padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą
nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su Taryba. <...>“, o Šilumos kainų nustatymo
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metodikoje numatytas kainų skaičiavimas ir taikymas tokiems vartotojams. KE nuomone,
projekte numatyto kompensacijos už rezervinę galią apibrėžimo formuluotė „<...> pagal
Tarybos patvirtintą metodiką apskaičiuota <...>“ nedraudžia kompensacijos skaičiavimo
reglamentuoti toje pačioje Šilumos kainų nustatymo metodikoje, netvirtinant atskiros
metodikos.
3) Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, vertiname, kad ŠŪĮ 2 straipsnio 16 dalyje apibrėžiant
Kompensacijos (ar mokesčio) už rezervinę galią sąvoką, turėtų išlikti nuostata, kad tai
kompensacija (ar mokestis), apskaičiuota pagal Tarybos patvirtintą metodiką.
4) Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, jei ŠŪĮ bus numatyta nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma
vartotojams (NAŠV) taikyti dvinarę kainą, tuomet reiktų koreguoti (vienodai apibrėžti)
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatytą vidutinės vartojimo galios skaičiavimą ir
Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintą vartojimo galios, naudojamos dvinarei kainai
apskaičiuoti, nustatymą. Dabar minėtuose teisės aktuose nustatyta, kad vidutinė vartojimo
galia skaičiuojama pagal faktinį šilumos suvartojimą. Tuo atveju, kai NAŠV šilumos tiekėjo
valdoma CŠT sistema naudosis tik kaip rezervine, NAŠV iš šilumos tiekėjo šilumos beveik
nepirks, todėl šilumos tiekėjas neturės duomenų apie visą NAŠV suvartotą šilumos kiekį.
Skaičiuojant vartojimo galią tik iš šilumos tiekėjo NAŠV pirktos šilumos kiekio, gausis
nepagrįstai maža vartojimo galia, tuo pačiu ir neadekvačiai mažas mokėjimas už galios
rezervą.
Siūlome Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (III skyriuje) nustatyti NAŠV pareigą,
pasibaigus kalendoriniams metams ar šilumos tiekėjui pareikalavus, per 15 kalendorinių
dienų pateikti šilumos tiekėjui savo faktinius šilumos vartojimo duomenis, o tokių duomenų
nepateikus – kad vidutinė vartojimo galia nustatoma vadovaujantis Taisyklių 247 punktu
(t.y. pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projekte nurodytą šilumos galią).
Jei dar kils kokių minčių ar pasiūlymų – parašysime.
Pagarbiai
Mantas Paulauskas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausiasis specialistas
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270
e-paštas: mantas@lsta.lt
www.lsta.lt

From: Mantas Paulauskas – LŠTA
Sent: Friday, June 4, 2021 3:18 PM
To: Vida Dzermeikiene <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>
Subject: RE: dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo

Laba diena,
Gerai, užklausiu. O dėl ŠP formuluotės aš pagalvojau gal tokią:
2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:
„5. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, sąnaudas,
įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra
įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos
vartotojai šias sąnaudas apmoka proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
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savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje
(mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis
šilumos tiekėjas apskaičiavo šilumos vartotojo mokėjimo dydį už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, patirtas
sąnaudas, nurodant konkrečius atliktus remonto darbus, sunaudotas reikalingas medžiagas,
atsargines dalis, įrengimus ir jų įkainius. Jei šilumos tiekėjas nėra pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), tai visas sąnaudas pagrindžiančią
informaciją šilumos tiekėjui privalo pateikti esamas pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Tik gavęs reikiamą informaciją šilumos tiekėjas
teikia apmokėti vartotojams patirtas, bet nepadengtas sąnaudas už jo nuosavybėje esančių
šilumos punktų remonto darbus, medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus. Skundus tarp šio
proceso dalyvių sprendžia Taryba.“
Pagarbiai
Mantas Paulauskas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausiasis specialistas
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270
e-paštas: mantas@lsta.lt
www.lsta.lt

From: Vida Dzermeikiene <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>
Sent: Friday, June 4, 2021 1:44 PM
To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>
Subject: Persiųsta: dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo

Labas Mantai,
Kokia būtų LŠTA (ypač Kauno energijos) nuomonė dėl VERT pasiūlymo.
Pagarbiai
Vida Dzermeikienė
Energetikos konkurencingumo grupės
vyriausioji specialistė
El.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt
Tel. 5 203 4474 (4)

Iš: Eglė Goculenko <egle.goculenko@vert.lt>
Išsiųsta: 2021 m. birželio 4 d., penktadienis 12:00
Kam: Vida Dzermeikiene <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>
Kopija: Matas Taparauskas <matas.taparauskas@vert.lt>; Rasa Valatkevičienė <rasa.valatkeviciene@vert.lt>; Ramunė
Zailskienė <ramune.zailskiene@vert.lt>
Tema: dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo

Laba diena,
siunčiu siūlymus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimui, susijusius su kompensacija už rezervinę galią
(koreguotos vietos pažymėtos).
Pagarbiai
Eglė Goculenko
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Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja
Tel. +370 5 239 7824
Verkių g. 25C-1
Mob. +370 619 79410
LT-08223 Vilnius
Faks. +370 5 213 5270
www.vert.lt

LŠTA INFO. Klausimas dėl ŠP sąnaudų padengimo alternatyvų
Kaip yra žinoma, Energetikos ministerija yra parengusi Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo
projektą, kuriuo sprendžiama teisinė kolizija, kad šilumos ūkio sektoriaus faktinė situacija
neatitinka teisiniam reguliavimui. Nekeičiant Įstatymo nuostatų, toliau tęstųsi dabartinė padėtis, kad
gyventojai neperėmę iš šilumos tiekėjo šilumos punktų savo nuosavybėn, toliau naudotųsi svetimu
turtu, reikalautų dengti šių šilumos punktų remonto ir eksploatavimo sąnaudas, kurios nedengiamos
vidaus sistemos priežiūros tarifu.
Praeitą trečiadienį LŠTA atstovai buvo pakviesti į pasitarimą su EM, kurio metu buvo
nuspręsta pateikti naujų pasiūlymų, kaip keičiant Šilumos ūkio įstatymą galima būtų realizuoti
LVA teismo sprendimą, kuris 2021-03-31 konstatavo, kad patalpų savininkų pareiga apmokėti
šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar
tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams
reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir
karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui.
LŠTA parengė tris galimus sprendimo (alternatyvų) variantos, todėl prašome
susipažinti su pasiūlymais arba pasiūlyti savo.
I alternatyva:
Užtikrinti, kad nepriklausomai nuo to, kas yra šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – šilumos tiekėjas ar kitas subjektas, visa reikiama informacija
pasiektų šilumos punkto savininką (šilumos tiekėją), kad šis galėtų išrašyti sąskaitą to punkto
naudotojams – gyventojams už visas patirtas sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas
medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens
sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.
II alternatyva
Šilumos vartotojai, kurie savo nuosavybėje nevaldo šilumos punktų ir šios nuosavybės
neperima, už šilumą moka papildomą šilumos kainos dedamąją, į kurią įskaičiuotos visos šilumos
punktų eksploatavimo sąnaudos, kurios nepadengiamos vidaus sistemų priežiūros tarifu.
Pastaba: šis pasiūlymas nėra priimtinas EM po projekto derinimo.
III alternatyva
Reikalaujanti platesnių Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų, kurių esmė būtų:
1.
Šilumos punktas, priklausomai nuo nuosavybės, yra pastato arba šilumos perdavimo
tinklo dalis.
2.
Šilumos tiekėjas visais atvejais prižiūri savo nuosavybėje esančius šilumos punktus
(vykdo vidaus sistemų priežiūrą)
3.
Sąnaudos, kurios nepadengiamos max priežiūros tarifu, yra apmokamos atskira
dedamąją visų patalpų savininkų.
Pasiūlymai su Įstatymo pakeitimais (alternatyvomis) pridedami. Prašome susipažinti ir iki
birželio 11 d. (penktadienio) nurodyti CŠT įmonei priimtiniausią, arba pasiūlyti savo.
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Pagarbiai
Mantas Paulauskas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausiasis specialistas
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270
e-paštas: mantas@lsta.lt
www.lsta.lt

Alternatyvos diskusijai
Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę vidaus šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju
(eksploatuotoju) (toliau – Prižiūrėtojas) būti šilumos tiekėją arbą kitą subjektą. Prižiūrėtoju negali
būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju
darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name
ir patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip
pat asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų
grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo
ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu savivaldybės
taryba nenusprendžia kitaip. Prižiūrėtoją Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų
priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo
butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo
objektų administratorius.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) 2021 m. kovo 31 d.
sprendimas (administracinė byla Nr. I-5-261/2021) konstatavo, kad šilumos ūkio sektoriaus faktinė
situacija neatitinka teisiniam reguliavimui. Tokia padėtis susiklostė, kadangi 2011 m. rugsėjo 29 d.
priimtais Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimais šilumos
punktai buvo pripažinti neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrąja daline nuosavybe. Tačiau įstatymo leidėjas, priimdamas šį teisinį reguliavimą,
nenustatė įstatymo įgyvendinimo mechanizmo ir nenurodė laikotarpio, per kurį šilumos teikėjas turi
perleisti šilumos punkto nuosavybės teisę daugiabučio namo gyventojams. Tokiu būdu, Lietuvos
centralizuotai tiekiamos šilumos ūkyje susiklostė situacija, kad kai kurie šilumos tiekėjai iki šiol
neperleido, o gyventojai neperėmė arba atsisakė perimti šilumos punktus dėl galimų papildomų
išlaidų. Be to, tuo pačiu Įstatymo pakeitimu buvo nustatyta, kad į šilumos ar karšto vandens kainas
negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos
punktus) ir karšto vandens sistemomis. Visa tai lėmė teisinę koliziją, kai šilumos tiekėjui,
neturinčiam prieigos prie vidaus sistemų bei įrenginių, taip pat galimybės užtikrinti kokybišką
šilumos tiekimo režimą, nustatyta prievolė tiekti šilumą ir išrašyti sąskaitas butams.
Apibendrinant situaciją, tai šilumos punktų nuosavybė galima įvairi: gyventojų, šilumos
tiekėjų ar trečiųjų asmenų. Prižiūrėtojas gali būti šilumos tiekėjas, jei ši veikla jam neuždrausta
Įstatymu, arba kitas subjektas. Prižiūrėtojo pasirinkimui jokios įtakos neturi šilumos punkto
nuosavybės forma. Gyventojų pasirinktas prižiūrėtojas gali prižiūrėti šilumos tiekėjo turtą.
Nekeičiant Įstatymo nuostatų, toliau tęstųsi situacija, kad tų šilumos punktų, kurių neperėmė
daugiabučių namų gyventojai ir šie šilumos punktai lieka šilumos tiekėjų nuosavybėje, tačiau
šilumos punktų sąnaudos ir toliau nebūtų dengiamos šių punktų savininkams.
Galimi Įstatymo pakeitimai, sprendžiant susidariusią situaciją:
I alternatyva
Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:
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„5. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už daugiabučio namo šilumos punkto,
nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, sąnaudas, įskaitant
remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra
įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šilumos
vartotojai šias sąnaudas apmoka proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje
(mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis
šilumos tiekėjas apskaičiavo šilumos vartotojo mokėjimo dydį už daugiabučio namo šilumos
punkto, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, patirtas
sąnaudas, nurodant konkrečius atliktus remonto darbus, sunaudotas reikalingas medžiagas,
atsargines dalis, įrengimus ir jų įkainius. Jei šilumos tiekėjas nėra pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), tai visas sąnaudas pagrindžiančią
informaciją šilumos tiekėjui privalo pateikti esamas pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Tik gavęs reikiamą informaciją šilumos tiekėjas
teikia apmokėti vartotojams patirtas, bet nepadengtas sąnaudas už jo nuosavybėje esančių
šilumos punktų remonto darbus, medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus. Skundus tarp šio
proceso dalyvių sprendžia Taryba.“
Įstatymo papildymas turėtų užtikrinti, kad nepriklausomai nuo to, kas yra šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) – šilumos tiekėjas ar kitas subjektas, visa reikiama
informacija pasiektų šilumos punkto savininką (šilumos tiekėją), kad šis galėtų išrašyti sąskaitą to
punkto naudotojams – gyventojams už visas patirtas sąnaudas, įskaitant remonto darbams
reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto
vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.
II alternatyva
Šilumos vartotojai, kurie savo nuosavybėje nevaldo šilumos punktų ir šios nuosavybės
neperima, už šilumą moka kainą, į kurią įskaičiuotos visos šilumos punktų eksploatavimo sąnaudos,
kurios nepadengiamos vidaus sistemų priežiūros tarifu.
Papildyti Įstatymo 32 str. 2 dalį:
„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 ar tretiesiems asmenims, eksploatavimo ir aptarnavimo
sąnaudas) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos
įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.“
III alternatyva
4. Šilumos punktas, priklausomai nuo nuosavybės, yra pastato arba šilumos perdavimo tinklo
dalis.
5. Šilumos tiekėjas prižiūri savo šilumos punktus.
6. Sąnaudos, kurios nepadengiamos max priežiūros tarifu, yra dengiamos atskira dedamąją
visų patalpų savininkų.
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Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos
perdavimo tinklo dalies 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 arba šilumos perdavimo tinklo dalis, priklausomai nuo šilumos
punkto nuosavybės ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama
perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).
20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas,
bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos
punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims,
tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto
įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos
punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui prižiūri (eksploatuoja)
šilumos tiekėjas – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius butų ir kitų patalpų savininkams
ar tretiesiems asmenims, prižiūri (eksploatuoja) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas
(eksploatuotojas). Prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos
punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles
vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais. Jei šilumos punktas
nuosavybės teise nepriklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo
tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo
ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba
bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas
(eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems
šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų
prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių
atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar)
bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos
tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus
atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar
daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kartu su šioje dalyje
nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos
suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti
sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus
duomenis, teikia juos pastato savininkui arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui,
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos
sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal
kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.
32 straipsnis. Šilumos kainodara
7. Savivaldybių tarybos nustato:
4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
(eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5
metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo)
maksimalius tarifus. Sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines

dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros
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(eksploatavimo) tarifą, padengiamos butų ir kitų patalpų savininkų proporcingai jų daliai
bendrojoje dalinėje nuosavybėje atskira dedamąja.
AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41) 59 12 00, faks. (8 41) 54 03 07
atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
Nr. SD-1884

2021-06-10

DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ SĄNAUDŲ
Atsakydami į Jūsų 2021-06-09 elektroniniu laišku gautą laišką „Klausimas dėl ŠP
sąnaudų padengimo alternatyvų“, teikiame šias pastabas:
Dėl I alternatyvos:
Šilumos tiekėjas, kuris yra šilumos punkto (toliau – ŠP) savininkas, gavęs raštišką
pranešimą iš prižiūrėtojo apie sugedusį ŠP įrenginį, kaip galima greičiau pateikia naują (įsigytą
pagal Lietuvos Respublikos pirkimus reglamentuojančius teisės aktus) įrenginį prižiūrėtojui. Tai
reiškia, kad šilumos tiekėjas – ŠP savininkas žino, kokias konkrečiai sąnaudas patiria. Kokią tuomet
dar papildomą sąnaudas pagrindžiančią informaciją pagal I alternatyvos nuostatą „Jei šilumos
tiekėjas nėra pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), tai visas
sąnaudas pagrindžiančią informaciją šilumos tiekėjui privalo pateikti esamas pastato šildymo ir
karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Tik gavęs reikiamą informaciją šilumos
tiekėjas teikia apmokėti vartotojams patirtas, bet nepadengtas sąnaudas už jo nuosavybėje
esančių šilumos punktų remonto darbus, medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus.“ Turėtų
pateikti prižiūrėtojas?
Dėl III alternatyvos:
Apibrėžime galėtų išlikti ŠP – pastato dalis. Nepritariame ŠP priskyrimui šilumos
perdavimo tinklui.
Mūsų nuomone, geriausias variantas būtų: jei ŠP yra pastato dalis, tai patirtas ŠP sąnaudas
šilumos tiekėjui – ŠP savininkui pagal pateiktą sąskaitą turėtų grąžinti pastato valdytojas, o pats
vėliau susigrąžinti iš gyventojų. Tai yra situacija, kokia buvo iki LVAT sprendimo paskelbimo.
Tačiau iš esmės pritariame galimybės įteisinimui bet kokiu būdu susigrąžinti šilumos tiekėjo
– ŠP savininko patirtas sąnaudas.
Finansų ir ekonomikos direktorė,
laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas

Audronė Čepulienė

A. Čepulienė (8 41) 591 203, audrone.c@senergija.lt
LŠTA INFO. ŠP pasiūlymai po pasitarimo
Po vakarykščio pasitarimo liko ŠP problematikos sprendimo dvi alternatyvos:
1 alter.
1)Šilumos tiekėjas, ŠP savininkas, padengia prižiūrėtojui visas išlaidas, kurios nėra dengiamos iš
priežiūros tarifo (įstatymas nedraudžia sąnaudas dengti ir natūrą, t.y. dalimis ir darbais.
2) Pastato valdytojas (administratorius, bendrija) pagal šilumos tiekėjo patirtas faktines sąnaudas
išrašo sąskaitas to namo gyventojams.
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3) Pastato valdytojas surinktas tikslines įmokas už ŠP remontą perveda (grąžina) šilumos tiekėjui.
2 alter.
1) ŠŪĮ nurodytais būdais iki 2022-01-01 daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai perimama
savo nuosavybė ŠP iš šilumos tiekėjo.
2) Iki numatyto laiko neperėmus, punkto savininkas taiko punkto nuomos mokestį jo naudotojams,
apskaičiuotą pagal VERT nustatytą tvarką. Perėmus ŠP – mokesčio to namo gyventojams
nebelieka.
Pastaba: labai skeptiškai žiūriu į bet kokį naują mokestį, tuo labiau į kažkokios nuomos (jei ŠP
likutinė vertė 0, tai kokia tokio daikto nuomos kaina?). Patalpų savininkai taip pat gali reikalauti
nuomos mokesčio iš šilumos tiekėjo už jų patalpose esančią šilumos tiekėjo įrangą, t.y. šilumos
punktą.

Pagarbiai
Mantas Paulauskas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausiasis specialistas
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270
e-paštas: mantas@lsta.lt
www.lsta.lt
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IS-902/627-II-5 priedas
V. Gerulaičio g. 10
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 2667025
info@lsta.lt, www.lsta.lt

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Juridinių asmenų registras
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Įmonės kodas 124361985
Atsiskaitomoji sąskaita
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas

2021-06-11
Į 2021-05-21

Nr. 57
Nr. R2-(ŠGK)-3594

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO IR
VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO
PAKEITIMO
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliai – Taryba) parengtu ir viešai konsultacijai pateiktu 2010 m.
spalio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“3, kuriuo patvirtintas Šilumos
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Supirkimo tvarka), pakeitimo projektu
(toliau – Projektas). Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
10 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 3 dalimi, tačiau šie straipsniai pastaruoju metu keisti nebuvo,
tad darytina išvada, kad Projektas jokių naujų Šilumos ūkio įstatymo nuostatų neįgyvendina, todėl
Taryba galimai sutelkė visą dėmesį tik į Supirkimo tvarkos tobulinimą.
Kad Supirkimo tvarka privalo būti tobulinama 2021 m. kovo 8 d. pasisakė LR Seimo
Energetikos ir darnios plėtros komisija (toliau – Komisija). Komisijos pirmininkas Justinas
Urbanavičius akcentavo, kad teisinio reguliavimo aplinkos nuostatos, trukdančios investicijų
pritraukimui ir galimai neužtikrinančios pagrįstos konkurencijos visiems centralizuotai tiekiamos
šilumos rinkos dalyviams, taip pat nuostatos, nepakankamai apsaugančios šilumos vartotojų teises,
tarp jų – ir teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, valstybės institucijų turi būti kuo skubiau
pakeistos4. Kompleksiškai vertinant Tarybos pateiktą naujos redakcijos Supirkimo tvarkos Projektą,
minėtas Komisijos raginimas nebuvo išgirstas ir atspindėtas: Projekte nėra jokių prielaidų, kad
priėmus pakeitimus atsirastų naujų investicijų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (toliau –
CŠT), taip pat nematyti jokių saugiklių, kad reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau
– NŠG) šilumos aukcionuose siūlę maksimalias kainas ir susirinkę reguliuojamomis sąnaudomis
nepagrįstus viršpelnius, šias permokas grąžins vartotojams, nes toliau lieka jiems galimybė dirbti tik
kada šie NŠG patys nori, todėl Tarybos priimti nutarimai, įpareigojantys NŠG grąžinti permokas
per tam tikrą laiką vartotojams, galimai liks nerealizuoti.
Prašome Tarybos atsižvelgti į Seimo atstovų raginimą ir savo Projekte numatyti
nuostatas, skatinančias naujas investicijas į CŠT sistemas bei užtikrinančias šilumos vartotojų
apsaugą į permokos NŠG susigrąžinimą. Taip pat prašome Tarybos atsižvelgti į žemiau
pateikiamas pastabas ir pasiūlymus.
M. Vienas svarbesnių pakeitimų, numatytų Supirkimo tvarkoje, yra, kad šilumos aukcionai
bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei ir jie vyks nebe antrajam mėnesiui po

Nutarimo pavadinimas buvo pakoreguotas Valstybinė kainų ir energetikos komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu
Nr. O3E-153 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3

4
Komisijos
2021
m.
kovo
9
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38456&p_k=1&p_t=275272

d.

pranešimas

žiniasklaidai

žr.
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einamojo, o pirmajai savaitei po einamosios savaitės. Asociacija šio aukciono termino
sutrumpinimui (nuo mėnesio iki savaitės) kategoriškai nepritaria dėl šių priežasčių:
1) Aukcioniniai šilumos gamybos įrenginiai šiuo metu yra biokurą ir atliekas naudojantys
katilai. Tokie šilumos gamybos įrenginiai dėl masyvaus pakuros mūro ir
futiruočių įjungiami ir gesinami 16-20 valandų, t.y. beveik parą laiko siekia
nominalių parametrų. Dažnas paleidimas ir stabdymas sukels reikšmingus papildomus
šilumos nuostolius, kuro ir elektros pereikvojimą, papildomus fizinius konstrukcijų
įtempimus ir ankstyvą jų susidėvėjimą bei padidintas technologines rizikas
nestacionarių režimų metu.
2) Tikėtina padidės šilumos šaltinių eksploatacinės sąnaudos dėl dažnų
gesinimų/užkūrimų, pakuros valymo ir remontų, neefektyvaus kuro deginimo
pereinamuosiuose režimuose ir t.t.
3) Dėl dažnesnių temperatūrinių ir slėgio pokyčių vyks intensyvesnis šilumos šaltinių
(pakurų ir slėginės dalies) fizinis nusidėvėjimas ir trumpins katilų eksploatacinį
resursą.
4) Didės eksploataciniai kaštai dėl papildomo krūvio personalui: bus reikalingi
papildomi etatai, o pralaimėjus savaitinį aukcioną specializuotas personalas ne visada
gali būti įdarbinamas kitose pareigybėse tokiam trumpam laikotarpiui. Šilumos šaltinio
personalo nuolatinis būtinumas parengtyje pareikalaus papildomų sąnaudų dėl
prastovų.
5) Kas savaitę galimai keičiantis šilumos gamintojui, gali sutrikti stabilūs šilumos
tiekimo režimai, balansavimui reiks jungti dujinius katilus, dėl to prastės
ekonominiai ir aplinkosauginiai įmonių rodikliai.
6) Bus reikalingas nuolatinis šilumos tinklų ruožų šildymas/šaldymas, padidės bendri
tinklo šilumos nuostoliai dėl dažnai kaitaliojamų šilumos gamybos įrenginių, kurie
nėra optimaliai išdėstyti CŠT sistemoje. Slėgio ir temperatūros svyravimai perjungimo
režimuose „vargina“ vamzdynų metalą, didina įtempimų koroziją ir mažina trasų
patikimumą bei ilgaamžiškumą.
7) Dažni tinklo darbo režimo pokyčiai, pasikeitus šilumą gaminančių šaltinių eilei,
trikdys šilumnešio parametrus pastatų įvaduose, todėl didės šilumos punktų
prižiūrėtojų darbo apimtys ir šilumos punktų reguliavimas, pasikeitus kas savaitę
tinklo darbo režimui (p.s. prižiūrėtojai savaitgaliais ir šventinėmis dienomis nedirba).
8) Padidės gyventojų nusiskundimų dėl netinkamai teikiamų paslaugų.
9) Savaitė persidengs per 2 mėn., todėl neaišku, kaip nustatyti atskirą to mėnesio
šilumos kWh kainą. Primintina, kad vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3
dalimi, keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto
vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi
šilumos gamintojai iki mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes
bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto
vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.
10) Atsižvelgiat į tai, kad šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei,
turi būti keičiamos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos, apimančios
šilumos kainos nustatymą kiekvieną mėnesį.
11) Sąskaitų, aktų ir kitos dokumentacijos padaugės kelis kartus.
12) Tikėtinas bendrųjų šilumos gamybos kaštų padidėjimas sistemose, kuriose veikia
NŠG.
13) Šilumos rinkos uždarymas savaitei ir toliau neleis supirkti pigesnės šilumos iš
neprognozuojamų šilumos šaltinių ar kitaip atsiradusios pigesnės šilumos savaitės
eigoje, jei tokie šaltiniai nedalyvauja šilumos gamybos aukcione dėl savo
neprognozuotumo.
2. Šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji
apskaičiuojama pagal formulę, kurioje naudojamas CM(Nb) rodiklis (vidutinės biokurą naudojančio
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šilumos gamybos įrenginio eksploatacinės sąnaudos, Eur/MW, nustatomos pagal Lyginamuosius
rodiklius). Tačiau tokio rodiklio Tarybos 2021 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. O5E-42 patvirtintuose
2019 metų lyginamuosiuose rodikliuose nėra, todėl siūlome patikslinti, kokios konkrečiai
reikšmės ar jų suma turi būti taikytinos, arba atitinkamai pakeisti lyginamosios analizės aprašo
patvirtinimo nuostatas, kad būtų išskiriamos minimos biokurą naudojančio šilumos gamybos
įrenginio eksploatacinės sąnaudos. Analogiška situacija ir su palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo
formulėse naudojamais gamtinių dujų ir biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių sąlyginiais
elektros ir vandens suvartojimo rodikliais.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad atlikus preliminarius skaičiavimus, apskaičiuotos
palyginamosios sąnaudos yra didesnės, nei apskaičiuotos pagal šiuo metu galiojančią tvarką, todėl
atitinkamai priėmus siūlomus pakeitimus didėtų galutinė kaina šilumos vartotojams. Siūlome
Tarybai nedidinti palyginamųjų sąnaudų, kad nereguliuojami NŠG neturėtų galimybių iš vartotojų
surinkti dar didesnes pajamas, kadangi žiemos mėnesiais faktiškai jokios konkurencijos nėra ir visi
gamintojai parduoda šilumą kaina, artima palyginamųjų sąnaudų ribai.
4. Patvirtinus Projektą, tikėtina bus naudojamas brangesnis biokuras šilumos gamybos
įrenginiuose. Tokia prielaida darytina, nes šilumos gamintojai bus priklausomi nuo dinaminių, kas
savaitę kintančių aukciono rezultatų ir negalės biokuro įsigyti iš anksto ir jį kaupti savo teritorijoje.
Taip pat abejotina, ar tikslinga bus įsigyti biokurą pigesniais ir ilgesniais kontraktais biokuro biržoje
(pvz., ketvirtinius ar pusmetinius), todėl tikėtina, jog populiarės savaitiniai biokuro pirkimai, kurių
bendrosios sąnaudos bus didesnės, o biokuro gamintojai neturėdami ilgalaikių sutarčių su biokuro
vartotojais patirs neigiamų pasekmių atnaujinant įrangą, gaunant kreditus iš bankų ir pan.
Įvertinus visa tai, kas išdėstyta šiame rašte, siūlome Tarybai atlikti kaštų ir naudos analizę,
kuri atsakytų į klausimą, kaip aukcionų terminų sutrumpinimas nuo mėnesio iki savaitės, paveiks
visas reguliuojamas sąnaudas ir įtakos galutinę šilumos kainą. Taip pat primintina, kad šiuo metu
Energetikos ministerija rengia naujo Šilumos ūkio įstatymo koncepciją. Kadangi Taryba NŠG
gaminamos šilumos rinkos apžvalgoje už 2020 metus5 nustatė, kad 2020 m. šilumos vartotojai už
šilumą galimai būtų sumokėję ~43 tūkst. Eur mažiau, jeigu visi nereguliuojami nepriklausomi
šilumos gamintojai būtų šilumą pardavę už vidutinę reguliuojamų nepriklausomų šilumos
gamintojų kainą, todėl svarstytina, ar Tarybai, socialiai atsakingam reguliatoriui, nederėtų inicijuoti
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų derinamoje Energetikos ministerijos koncepcijoje dėl visų
nereguliuojamų NŠG statuso pakeitimo į reguliuojamus ir tokiu būdu prisidėti prie 2021 m. kovo 8
d. Komisijos raginimo, kad valstybės institucijų būtų užtikrinta vartotojų teisė gauti šilumą
mažiausiomis sąnaudomis.
Apibendrinant dar kartą norime atsakingai pareikšti, kad savaitiniai šilumos gamybos
aukcionai tvarios konkurencijos nesudarys ir problemų tam tikruose miestuose neišspręs. Dabartinis
aukciono principas neatitinka aukciono sąvokos, kadangi aukcione niekas nesivaržo, vyksta tik
vienkartinis kainos pateikimas be galimų korekcijų ir dalyvių spaudimo vienas kitam. Aukciono
terminas turi išlikti 1 mėnesio laiko, tačiau būtina tobulinti varžymosi sistemą, todėl siūlome
šilumos gamybos aukciono principus:
1. 12.00 val. nustatoma šilumos gamintojų pasiūlymų eilė ir paskelbiamos šilumos
gamybos kainos viešai.
2. 12.30 val. prasideda gyvas varžymasis su galimybe koreguoti pateiktą kainą, bet tik į
mažesnę pusę.
3. 13.00 val. skelbiama galutinė pasiūlymų eilė su galutinėmis superkamos šilumos
kainomis.
Asociacija ragina Tarybą įvertinti šiame rašte pateiktus pasiūlymus, o turint klausimų,
visada galima konstruktyvi diskusija bei nuomonių apsikeitimas.
Asociacijos prezidentas
M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt
5

dr. Valdas Lukoševičius

Nuoroda į apžvalgą http://www.regula.lt/SiteAssets/N%C5%A0G+ap%C5%BEvalga+2020+m.pdf
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IS-902/627-II-6 priedas
TN: tn
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IS-902/627-II-7 priedas

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41) 59 12 00, faks. (8 41) 54 03 07
atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
info@lsta.lt

2021-06-11
Nr. SD-1912
Į 2021-06-07 Nr. (4.3) GD-IS-1596

DĖL ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
PAKEITIMO PROJEKTO
AB „Šiaulių energija“ pagal kompetenciją išnagrinėjusi pateiktą LR energetikos ministro ir LR
aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-266/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą pastabų ir pasiūlymų neturi.

Generalinis direktorius

Virgilijus Pavlavičius

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
T. Gelažienė; (8 41) 591 239; inga.g@senergija.lt
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IS-902/627-II-8 priedas
Tarybos 2021-06-17 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:30 val.
TN: tn
II dalis
1. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus ir įrenginius
eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo.
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys
Dalyvauja: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro atstovai.
Posėdžio medžiaga
2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3E-699 „Dėl
Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo
bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.
Pranešėja – Šilumos ir vandens departamento direktorė Rasa Valatkevičienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, AB „Vilniaus šilumos
tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
3. Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikos pakeitimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
atstovai.
Posėdžio medžiaga
4. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ 2017‒2019, 2020‒2022 metų investicijų.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė
Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Dzūkijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
5. Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Alytaus rajono savivaldybės administracijos, SĮ „Simno komunalininkas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
6. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2020 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės administracijos, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
7. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ 2018–2021 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Ukmergės savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
8. Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
9. Dėl AB „Lifosa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
10. Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir
eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Žilinska
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės administracijos, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga
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11. Dėl Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir
eksploatavimo darbų plano.
Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Dominykas Beleckas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Balterma ir ko, UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga
12. Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
įstatymo nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo komisijos išvados patvirtinimo.
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.
13. Dėl UAB „Jetgas“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nevykdymo
ir pažeidimo nagrinėjimo komisijos išvados patvirtinimo.
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: UAB „Jetgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.
14. Dėl UAB „Fortis energy“ Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo
nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo komisijos išvados patvirtinimo.
Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Dalyvauja: UAB „Fortis energy“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.
15. Kiti klausimai.
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 2021-06-17 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro
energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų
derinimo.“; „2. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo
Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje
pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“; medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių
archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-902/627-II-8-1 priedas 2021-06-14.zip).

59

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ
TAIKYMO
PRAKTIKA

60

IS-902/627-III-1 priedas
VERT 2021-06-07 pranešimas. VERT: birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje
TN: tn
Vidutinė šilumos kaina
Birželio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,17 ct/kWh
(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su gegužės
mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 2,46 proc., per metus (2021 m. birželis / 2020 m. birželis) –
kilovatvalandės kaina didėjo 14,56 proc.
VERT duomenimis, 2021 m. birželio mėn. kaina išlieka viena žemiausių nuo 2012 m.,
palyginti su 2012 m. birželio mėn. kaina sumažėjo 47 proc.
1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

Pirktos šilumos ir kuro kainos
Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos
šilumos kainos.
Kuro kainos
Skaičiuojant 2021 m. birželio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. balandžio
mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose
įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos)
kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.
Į 2021 m. birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. balandžio mėn. biokuro
(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 133,17 Eur/tne – 1,26 proc. didesnė nei į 2021 m. gegužės
mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. kovo mėn. biokuro kaina (131,51 Eur/tne).
Per metus (2021 m. balandis / 2020 m. balandis) biokuro kaina didėjo 17,33 proc.,
gamtinių dujų kaina didėjo 37,48 proc.
2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)
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Pirktos šilumos kainos
2021 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų
(NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 9,57 proc.: nuo 1,15 ct/kWh gegužės mėn. iki 1,26 ct/kWh
birželio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali
būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT
nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų
kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.
3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose
Tarp penkių didžiųjų miestų birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai
– Panevėžio gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. gegužės mėn. ir birželio mėn. šilumos kainų
palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms
šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau
tekste nurodoma su 9 proc. PVM.
• Šiaulių vartotojams birželio mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl bendrovės
valdybos sprendimu nustatytos papildomos šilumos kainos dedamosios, mažinančios
šilumos kainą 0,08 ct/kWh. Papildoma dedamoji nustatyta įvertinus biokuro tiekėjo
vadovaujantis teismo sprendimu bendrovei išmokėtą baudą už nevykdytus
pirkimo‒pardavimo sutarties įsipareigojimus.
• Panevėžio vartotojams gegužės mėn. šilumos kaina nežymiai didėja dėl balandžio
mėn. brangusio biokuro.
• Kaune birželio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos
šilumos kainos bei balandžio mėn. brangiau įsigyto biokuro.
• Vilniaus ir Klaipėdos vartotojams birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., šilumos
kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos kainų.
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4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM
(atsisiųskite)

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse
Visoje Lietuvoje birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“
aptarnaujami vartotojai (3,31 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko“ filialo „Biržų
šiluma“ aptarnaujami vartotojai (8,84 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo
kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo
biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos
šilumos kiekio.
Birželio mėn. šilumos kainos, palyginus su gegužės mėn., atskirose savivaldybėse
labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:
• UAB „Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai dėl birželio mėn. šilumos kainoje
įvertintos didesnės superkamos šilumos kainos už šilumą moka 20,44 proc.
(0,93 ct/kWh su PVM) daugiau.
• UAB „Palangos šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kaina didėja 13,86 proc.
(0,75 ct/kWh su PVM) –VERT vienašališkai nustatė bendrovės šilumos kainos
dedamąsias, kuriuose įskaičiuota daugiau pastoviųjų sąnaudų.
• VERT vienašališkai nustačius šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės
kainos galiojimo metams, UAB „Akmenės energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą
moka 5,18 proc. (0,30 ct/kWh su PVM) mažiau. Buvo įvertintos bendrovės ankstesniais
laikotarpiais papildomai gautos pajamos dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro
sąnaudų skirtumo bei kainoje įskaitytos ir faktinės investicijų grąžos skirtumas, todėl
vienerius metus bus taikoma 0,49 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija.
• Dėl balandžio mėn. pigiau įsigyto biokuro, UAB „Kretingos šilumos tinklai“
aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 3,37 proc. (0,24 ct/kWh su PVM),
UAB „Prienų šilumos tinklai“ – mažėja 2,14 proc. (0,13 ct/kWh su PVM).
5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas,
atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai
pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per
metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per
metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst.
MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per
metus.

63

5 pav. 2021 m. birželio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro
struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį),
(atsisiųskite)

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.
Kuro struktūra
Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja.
2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų
dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo
1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. birželio mėn.. šilumos gamybai
naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,19 proc., gamtinės dujos – 27,34 proc.
6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)
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IS-902/627-III-2 priedas

Baltpool 2021-06-08 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus
TN: tn

Paskutinis taškas 2021-06-08

Paskutinis taškas 2021-05-31
Vėliausio 2021-06-08 aukciono rezultatai
BK prekybos rodikliai prieš aucioną 08 30
Kitas aukcionas
Vėliausias aukcionas
Pirkimo
Pardavimo
Sandorių Vėliausia
Average Average
Kainos Amount,
Amount,
Laikotarpis Produktas kiekis,
kaina,
price,
price,
pokytis MWh
MWh
MWh
Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh
Smulkinta mediena
SPOT
Smulkinta
13 440
10.41 0.00 % 16 870
10.77
12.17
2 590
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M07-2021
M08-2021
Q03-2021
Q04-2021
WIN-2021

mediena
Smulkinta
mediena
Smulkinta
mediena
Smulkinta
mediena
Smulkinta
mediena
Smulkinta
mediena

5 600

10.61 0.00 %

47 250

9.94

16.67

5 250

2 800

10.30 0.00 %

15 120

10.25

12.00

2 800

33 600

10.30 0.00 %

25 760

10.44

0.00

0

0

- 0.00 %

84 700

11.72

16.00

11 550

14.08 0.00 % 374 640

12.11

14.38

43 680

8 400

Medienos granulės
Medienos
granulės

860

0

0.00

0.00

0

SPOT

Kuro durpės

Kuro durpės
140
11.00 0.00 %
0
Lignino ir biokuro mišinys

0.00

0.00

0

SPOT

Lignino ir
biokuro
mišinys

280

8.60

0.00

0

SPOT

Laikotarpis

SPOT
M07-2021
M08-2021
Q03-2021
Q04-2021
WIN-2021

SPOT

22.42 +0.00 %

8.60 0.00 %

210

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 00
Kitas aukcionas
Vėliausias aukcionas
Pirkimo
Pardavimo
Sandorių Vėliausia
Average Average
Kainos Amount,
Amount,
Produktas
kiekis,
kaina,
price,
price,
pokytis MWh
MWh
MWh Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh
Smulkinta mediena
Smulkinta
23 870
10.78 +7.33 % 14 980
10.42
0.00
0
mediena
Smulkinta
23 800
10.26 -3.41 % 14 700
10.40
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
2 520
9.75
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
7 840
10.35
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
57 750
11.58
0.00
0
mediena
Smulkinta
11 760
12.20 -15.41 % 149 520
12.27
0.00
0
mediena
Medienos granulės
Medienos
440
20.13 -11.97 %
0
0.00
0.00
0
granulės
Lignino ir biokuro mišinys
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SPOT

Lignino ir
biokuro
mišinys

210

8.60

0.00 %

0

0.00

0.00

0
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Baltpool 2021-06-07 pranešimas.
TN: tn
BIOKURO BIRŽOS IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA – 2021 M. GEGUŽĖ
BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 9,86 Eur/MWh. Per mėnesį
fiksuotas 12,4 % indekso vertės mažėjimas, o per metus – 22,4 % augimas.
• Pasibaigus šildymo sezonui, per gegužės mėnesį bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant
su balandžio mėn., sumažėjo 54,8 % ir siekė 229 632 MWh (pagal trumpalaikius kontraktus
pristatyta 92,6 %). Lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai metais pristatyto biokuro kiekis
sumažėjo 1,5 %.
• Ruošiantis ateinančiam šildymo sezonui, dalyviai iš viso jau sudarė sandorių dėl
144 760 MWh biokuro tiekimo kito šildymo sezono metu už vidutinę 12,92 Eur/MWh
kainą. Tai sudaro 3,7 % ateinančio šildymo sezono sandorių poreikio lyginant su 2020-2021
metų šildymo sezonu įsigyto kuro per „Baltpool“ biržą. Sudarytų sandorių kaina yra 19,9 %
didesnė už praėjusio šildymo sezono vidutinę biokuro tiekimo kainą.
Skaityti daugiau
•
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Baltpool 2021-06-07 pranešimas.
TN: tn
PIGIAUSIAS ŠILDYMO SEZONAS LIETUVOS ISTORIJOJE BAIGĖSI. KOKS LAUKIA
ATEINANTIS?
Šiemet gegužės pradžioje pasibaigęs rekordiškai užsitęsęs šildymo sezonas buvo vienas
pigiausių per pastaruosius 10 metų. Kaip skelbia tarptautinė biokuro birža „Baltpool“,
praėjusį sezoną parduotos energijos apyvarta siekė 4 mln. MWh, palyginus su 3 mln. MWh
per 2019-2020 m. sezoną. Kokios bus ateinančio šildymo sezono kainos, pasak ekspertų,
priklausys nuo sankcijų Baltarusijai, kuri yra viena stambesnių biokuro eksportuotojų į
Baltijos šalis.
„Jau 2019-2020 m. šildymo sezoną biokuro kainos buvo palyginus žemos – 12,06 EUR už
MWh ir dar didesnis jų kritimas, atrodo, galėjo būti sunkiai prognozuojamas. Nepaisant to, jog
kainos kilo bet kurioje turto klasėje, biokuro kainų vidurkis praėjusį šildymo sezoną buvo istoriškai
pats mažiausias ir siekė 10,61 EUR už MWh. Iš viso per „Baltpool“ biržą praėjusį sezoną buvo
pristatyta biokuro už 44 mln. eurų“, – pažymi Vaidotas Jonutis, „Baltpool“ prekybos skyriaus
vadovas.
Mažiausiai šildymas kainavo Vilniaus regionui, brangiausiai – Kuršių nerijai
„Baltpool“ duomenimis, mažiausiai šildymas kainavo Vilniaus rajono gyventojams, o
brangiausiai – Kuršių Nerijos, kur kainos vidurkis buvo didesnis net 17 proc. ir siekė 12,47 MWh.
Biokuro kainos visame Žemaitijos regione yra aukštesnės dėl sudėtingesnių galimybių
įsigyti biokuro žaliavos. Tuo metu Utenos apskrityje, kur didžiausias miškingumas, biokuro
prieinamumas yra didžiausias, todėl, kaip pastebi V. Jonutis, ir šildymui naudojamo biokuro kainos
čia yra patrauklios.
„Praėjusį biokuro prekybos sezoną didžioji dalis rinkos dalyvių vykdė ilgalaikius sandorius,
o prasidėjus šildymo sezonui atrodė, kad apie 70 proc. visų sandorių bus ilgalaikiai. Nors šalta
žiema rinką šiek tiek koregavo, augant biokuro poreikiui biržos dalyviai vykdė nemažai ir
pusmetinių bei ketvirtinių sandorių, ilgalaikių sandorių strategija, manau, pasiteisino. Tai rinkos
dalyviams leido išlyginti kainų svyravimus. Tiekėjai, kurie praėjusį sezoną turėjo sukaupę didesnius
biokuro rezervus, galėjo užsidirbti daugiau, kai žiemą šalčiai siekė 20 C šalčio, o biokuro kainos
pasiekė piką“, – praėjusio sezono prekybą biokuro biržoje komentuoja V. Jonutis.
Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ vadovo Andriaus Smaliuko teigimu, panašus kainų
šuolis dėl nepalankių oro sąlygų užfiksuotas ir 2018 m.
Praėjusį šildymo sezoną vidutinė biokuro tiekimo kaina Lietuvoje buvo 10,89 EUR MWh,
Latvijoje – 12,15 EUR MWh, o Estijoje – 12,90 EUR MWh.
„Žvelgiant į viso sezono vidurkį, matome, kad biokuro kainos visame Baltijos šalių regione
buvo žemiausios Lietuvoje ir aukščiausios Estijoje. Šios dienos duomenimis, Latvijoje kol kas
biokuro kainos yra žemesnės, tad panašu, kad Lietuvoje ateinantis šildymo sezonas gali būti
brangesnis, o Latvijos biokuro dalyviai gali būti suinteresuoti daugiau biokuro parduoti Lietuvos
rinkai“, – pažymi A. Smaliukas.
Biokuro importas iš Baltarusijos turės įtakos kitam sezonui
Tarp populiariausių biokurui naudojamų produktų praėjusius dvejus šildymo sezonus buvo
medienos skiedros, kurios prieš keletą metų sudarė tik apie ketvirtadalį viso biržoje parduodamo
biokuro kiekio. „Pastebime, kad šis produktas dominuoja biržoje jau keletą metų iš eilės, o pirkėjai
reikalauja aukštesnės kokybės skiedrų. Tai lėmė gerokai išaugusias šio produkto importo apimtis iš
Baltarusijos, kurios skiedrų kokybė yra iš tiesų gera. Tačiau jei dėl pastarųjų savaičių įvykių
Baltarusijoje importas bus apribotas, mūsų šalies galimybės užsitikrinti reikiamą aukštesnės
kokybės skiedrų kiekį biokurui išliks gan ribotos“, – pažymi V. Jonutis.
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Apie galimus medienos drožlių kainų pokyčius įspėja ir Latvijos miškų informacijos centro
vadovas Igors Krasavcevs. „Kadangi Lietuva daug medienos skiedrų importuoja iš Baltarusijos, o
antroje šių metų pusėje šio produkto tiekimo grandinėje gali įvykti pokyčių, jo kainos rinkoje gali
šoktelėti aukštyn“, – pažymi ekspertas iš Latvijos.
Kaip rodo „Baltpool“ duomenys, kol kas biokuro importo apimtys nemažėja ir 2021 m. I
ketv. viršijo 250 tūkst. Tonų, tačiau po pastarųjų įvykių Baltarusijoje, situacija netrukus gali keistis.
Kiek kainuos kitas šildymo sezonas?
„Kol kas tikslias prognozes pateikti būtų sudėtinga. Ateinančiam sezonui sudaryta tik 8
proc. ilgalaikių biokuro sandorių. Tai yra labai mažai, lyginant su praėjusiais metais. Akivaizdu,
jog rinka kol kas lūkuriuoja, biržos dalyviai analizuoja praėjusių metų vasaros ir žiemos sezono
kainas. Pagal šiuo metu sudarytus ilgalaikius ir trumpalaikius sandorius, biokuro kainos vidurkis
siekia 13,13 eurų už KWh, tačiau gali būti, kad ateinančio šildymo sezono kainos vidurkis augs iki
15 -16 eurų už KWh“, – skaičiuoja V. Jonutis.
Pasak V. Jonučio, medienos skiedrų kainą lemia du pagrindiniai faktoriai: oro sąlygos ir
sandėliavimo apimtys. „Šiuo metu, esant tokiam lietingam orui biokuro sandėliai turėtų būti pilni,
jei norime tikėtis gerų kainų. Jei tiekėjai turi mažus sandėlius, o oro sąlygos blogos – kainos būna
aukštos“, – pastebi V. Jonutis.
Biokuro poreikis Baltijos šalyse auga
Latvijos miškų informacijos centro vadovas Igors Krasavcevs, apžvelgdamas Baltijos šalių
biokuro rinką, pažymi, jog energetikai naudojamo biokuro rinka regione kasmet auga ir,
prognozuojama, artimiausiais metais dar labiau augs. „Tam įtakos turės naujų kogeneracinių
jėgainių statybos Lietuvoje bei Latvijoje ir besikeičianti situacija Estijoje, kuri per artimiausius 2-3
metus planuoja pereiti nuo skalūnų, prie tvaresnių biokuro rūšių – medienos skiedrų ir biokuro,
pagaminto iš atliekinės medienos, taip siekdama įgyvendinti žaliojo kurso reikalavimus.
Pastaraisiais metais Estijoje skalūnų metiniai suvartojimo kiekiai siekė apie 12 mln. tonų“, –
pažymi I. Krasavcevs.
Latvijoje, pasak eksperto, situacija kitokia – čia didelė biokuro dalis – apie 2 mln. m3
sunaudojama pramonėje, o apie 3 mln. m3 – centrinio šildymo poreikiams. Per artimiausius kelerius
metus kaimyninėje šalyje situacija dar labiau pasikeis ir biokuro poreikis išaugs, kai Rygoje bus
pastatyta ir paleista nauja 48 MW centrinį šildymą sostinei teiksianti jėgainė.
Lietuvoje biokuro poreikis išaugs 2022-2023 m., pastačius naują daugiau kaip 200 MW
galios kogeneracinę jėgainę Vilniuje.
Tarptautinių biržos dalyvių skaičius augo trigubai
Praėjusį sezoną tarptautinėje biokuro biržoje užsienio dalyvių, ypač iš Latvijos bei Estijos,
sudarytų sandorių skaičius išaugo trigubai. Kartu su didėjančia sandorių apimtimi auga ir
tarptautinių biržos dalyvių skaičius. Šiuo metu „Baltpool“ biržoje yra 453 registruoti dalyviai, iš jų
117 – iš užsienio šalių. Tarp didžiausių biokuro pirkėjų – gerai žinomos regiono energetikos
bendrovės, tokios kaip „Ignitis“, „Stockhom Exergi“, „Enea“, „Enefit“ „Vilniaus kogeneracinė
jėgainė“, „Liepajas Energija“, „Riga Bioenergija“ ir kt.
„Nuo 2018 m. biržoje prekybą vykdo dalyviai iš Latvijos bei Estijos, pernai prie platformos
prisijungė dalyviai iš Danijos ir Švedijos, kurioje mūsų partneris yra „Svebio“. Pradėjo veiklą ir
Suomijos birža „Finbex”, kur vykdome veiklą per savo Suomijos partnerį. Augantis biržos dalyvių
skaičius leidžia mums užtikrinti stabilesnes ir palankesnes biokuro kainas“, – pažymi A.Smaliukas.
Dėmesys tvaraus biokuro prekybai
Pasak „Baltpool“ vadovo, tvaraus biokuro poreikis Europoje nuolat auga, todėl pastaruoju
metu dedama daug pastangų, kad būtų supaprastinti prekybos procesai, o rinkos dalyviams būtų
sudarytos dar geresnės sąlygos tvaraus biokuro prekybai.
Artimiausiu metu biokuro prekybos platformoje bus įdiegti du nauji įrankiai, kurie leis
tiekėjams paprasčiau pateikti RED II tvarumo reikalavimus pagrindžiančius duomenis, o taip pat
netrukus bus įdiegtas CO2 pėdsako apskaičiavimo įrankis, kuris realiu laiku pateiks duomenis apie
biokuro gamybos ir pristatymo metu išskirto CO2 emisijas
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IS-902/627-III-3 priedas
LRS 2021 m. birželio 9 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu)
darbotvarkė
TN: tn
Eil.
Nr.

1.

Data, laikas,
vieta
2021-06-09
13.00–13.05
III r. 220 k.

Svarstomas klausimas

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

Komisijos išvados
rengėjas, atsakingas
tarnautojas
J. Urbanavičius

Dėl šilumos ūkio koncepcijos pristatymo

2.

2021-06-09
13.05–14.35
III r. 220 k.

3.

2021-06-09
14.35–14.40
III r. 220 k.

Kviečiami dalyvauti:
Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos, Šilumos tiekėjų,
Nepriklausomų šilumos gamintojų ir Lietuvos
savivaldybių asociacijų taip pat Atsinaujinančių
išteklių energetikos konfederacijos atstovai
Kiti klausimai

J. Urbanavičius
R. Bėčiūtė

J. Urbanavičius

Naujausi pakeitimai – 2021-06-01 14:07
EDPK 2021-06-09 posėdžio „Dėl šilumos ūkio koncepcijos pristatymo“ video transliacijos įrašas:
https://www.youtube.com/watch?v=WywKKY0OAZk
EM pranešimas EDPK „ŠŪĮ koncepcija“
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Energetikos ir darnios plėtros komisija: Šilumos ūkio įstatymo keitimo konceptualios kryptys
parengtos
2021 m. birželio 10 d. pranešimas žiniasklaidai
TN: tn
Birželio 9 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstė Šilumos ūkio įstatymo
esmines keitimo kryptis. Minėtą klausimą įtraukti į darbotvarkę buvo nuspręsta šių metų kovo 8 d.
Komisijos posėdžio metu, svarstant šilumos supirkimo tvarką iš nepriklausomų šilumos gamintojų.
Posėdyje dalyvavusi energetikos viceministrė Inga Žilienė pažymėjo, kad centrinių šilumos
tiekimo (CŠT) sistemų dekarbonizacija, jų efektyvumo didinimas, efektyvi, tvari ir technologiškai
pažangi jų plėtra, taip pat daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų tinkama priežiūra –
yra pagrindiniai Šilumos ūkio įstatymo keitimo tikslai.
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Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės neatlieka ilgalaikio šilumos ūkio vystymo planavimo,
esama šilumos aukcionų tvarka šilumos gamintojams nesuteikia aiškumo dėl investicijų į šilumos
gamybos įrenginį, CŠT sistemų dalyje apie 60 proc. (~ 4 600 MW) instaliuotų šilumos gamybos
pajėgumų nėra naudojami, o šilumos vamzdynuose prarandama apie 20 proc. (~1,3TWh) šilumos,
Įstatymo keitimu siekiama pereiti prie savivaldos šilumos ūkio planavimo 10 metų
laikotarpiui, nustatant trijų lygių planavimo dokumentus. Numatoma, kad savivaldybės tvirtins
šilumos ūkio plėtros strategijas ir šilumos ūkio specialiuosius planus, o šilumos tiekimo įmonės,
realizuojančios nuo 10 GWh šilumos per metus, – plėtros planus. Visi šie dokumentai turės būti
derinami su rinkos dalyviais, visuomene, institucijomis. Savivaldybė, išduodama leidimus ir
derindama investicijas, turės užtikrinti, kad nebūtų sukuriami pertekliniai šilumos gamybos
pajėgumai. Savivaldybėje nustačius naujų pajėgumų poreikį, bus skelbiamas konkursas naujiems
pajėgumams įrengti. Konkurso sąlygose turės būti numatytas prioritetas efektyvumą didinančioms,
klimato kaitai atliepiančioms technologijoms. Turės būti sudarytos vienodos konkuravimo sąlygos
visiems šilumos gamintojams.
Atsižvelgiant į tai, kad esama šilumos aukcionų tvarka neskatina investicijų į alternatyvių
atsinaujinančių energijos išteklių šaltiniais paremtą šilumos gamybą, Įstatymo pakeitimais bus
sukurtas teisinis reglamentavimas, leisiantis šilumos tiekėjams supirkti atliekinę (likutinę),
saulės, vėjo, geotermijos pagamintą šilumą ne aukciono būdu.
Kadangi CŠT sistemų įmonių pelningumas yra žemas, mažiausios kainos reikalavimai
stabdo šilumos ūkio technologinį vystymąsi ir skatina investicijas tik į pigiausius šilumos gamybos
būdus (biokuro deginimą), nėra paskatų investuoti į šilumos vartojimo poreikį mažinančias
technologijas, Įstatymo pakeitimu bus siekiama reglamentuoti pagrįstų šilumos gamybos ir tiekimo
sąnaudų taikymą, skatinamojo reguliavimo principus atsisakant mažiausių kainų principo,
nustatant pareigą šilumos tiekėjui kasmet koreguoti šilumos bazinę kainą, dvinarių šilumos kainų
tvirtinimą ir kt.
Siekiant daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų efektyvios priežiūros,
Įstatymo pakeitimo nuostatuose bus sudarytos sąlygos šilumos tiekėjams konkuruoti šildymo ir
karšto vandens sistemos priežiūros paslaugų rinkose, taip pat bus sugriežtinta pastatų ir vidaus
šildymo sistemų prižiūrėtojų atsakomybė.
„Šilumos ūkio taryboje išdiskutuotos ir Energetikos ministerijos parengtos šilumos ūkio
konceptualios kryptys, parodė, kad derinant šalių interesus galima pasiekti rezultatų“, – pažymėjo
Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius.
Parengė
Seimo kanceliarijos patarėja
Rūta Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, e. p. ruta.beciute@lrs.lt
Naujausi pakeitimai – 2021-06-10 08:01 Jolanta Anskaitienė
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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 aplinkos ministerijai
Kopija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai

2021-06-07
Į 2021-05-13

Nr. (19.2-26Mr)3-1060
Nr. 50

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ
MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjo
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – Asociacija) raštu6 (toliau – raštas) pateiktus
pasiūlymus dėl daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo bei
įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių diegimo (toliau –
mažoji renovacija) tobulinimo. Rašte pažymima, kad pagal Būsto energijos taupymo agentūros
skelbiamus kvietimus mažajai renovacijai skiriamų lėšų panaudojimas, vyksta labai vangiai, o nors
pareiškėjais gali būti šilumos tiekėjai, tačiau jie dėl nepriimtinų finansavimo sąlygų paraiškų
praktiškai neteikia.
Energetikos ministerija pagal savo kompetenciją teikia nuomonę į Asociacijos rašte
išdėstytus klausimus:
1. Energetikos ministerijos šiuo metu rengiamais Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
pakeitimais siekiama išspręsti (ištaisyti) šilumos punktų nuosavybės ir šilumos punktų
eksploatavimo kaštų padengimo klausimus. Atsižvelgdama į tai, Energetikos ministerija pritaria
Asociacijos rašto 3 bei bei 5 punktuose pateiktiems siūlymams, kad šilumos tiekėjai,
modernizuojantys jiems priklausančius šilumos punktus, galėtų būti tiek pareiškėjais, tiek
finansinės paramos gavėjais.
2. Manome, kad Asociacijos rašto 4 punkte pateiktas siūlymas valstybei pilnai apmokėti
nepasiturintiems gyventojams tenkančias mažosios renovacijos projekto įgyvendinimo išlaidas, kaip
tai atliekama pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą7 (toliau -programa)
modernizuojamų daugiabučių nepasiturintiems gyventojams, yra sveikintinas ir prisidėtų prie
mažosios renovacijos apimčių didėjimo skatinimo. Šiuo tikslu siūlytume Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai, kaip programos įgyvendinimą koordinuojančiai institucijai, inicijuoti teisės
aktų pataisų, susijusių su piniginės socialinės paramos teikimu nepasiturintiems gyventojams,
rengimą.
3. Asociacijos rašto 6 punkte pateiktas siūlymas, tinkamoms finansuoti išlaidoms priskirti
automatizuotų šilumos punktų, atskirų susidėvėjusių dalių ar elementų (šilumokaičių, cirkuliacinių
siurblių, automatikos valdymo įrenginių ir t.t.) keitimą, nėra argumentuotai pagrįstas. Jau
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2021 m. gegužės 13 d. raštas Nr. 50 „Dėl finansavimo daugiabučių namų vidaus
šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui”
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo“
6
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automatizuotų šilumos punktų (priklausančių šilumos tiekėjams) susidėvėjusių elementų keitimo
išlaidos (nemodernizuojant šilumos punktų) turėtų būti įtrauktos į šilumos punktų eksploatacijos
sąnaudas, todėl Energetikos ministerija nepritariam šiam siūlymui.
4. Asociacijos rašto 7 punktu siūloma tinkamoms finansuoti išlaidoms priskirti naujų šilumos
punktų įrengimą naujai pastatytuose pastatuose ir senuose pastatuose, kurie prijungiami prie
centralizuotų šilumos tinklų. Energetikos ministerijos nuomone, automatizuotų šilumos punktų
įrengimas naujuose namuose turėtų būti finansuojamas iš namų statybai skirtų investicijų, todėl
neturėtų būti siejamas su mažąja renovacija. Šilumos punktų įrengimas prie centralizuotų šilumos
tinklų prijungiamuose senuose pastatuose turėtų būti įtraukiamas į tinkamas finansuoti išlaidas.
Energetikos ministerijos nuomone, mažoji renovacija yra svarbi priemonė, ypač siekiant
mažiausiomis sąnaudomis didinti energijos efektyvumą pastatuose, kurie iš esmės nebūtų
renovuojami iki 2030 metų. Pažymėtina, kad Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų
plane 2021–2030 metams numatyta daugiabučių mažosios renovacijos priemonė (EE8), pagal kurią
yra planuojama kasmet atnaujinti apie 250 šilumos punktų ir sutaupyti 10 GWh energijos.

Energetikos viceministrė

Daiva Garbaliauskaitė

Vytautas Bernadišius, tel. (8 5) 203 4667 (9), el. p. vytautas bernadisius@enmin.lt
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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.
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai

2021-06-07
Į 2021-05-12

Nr. R2-(ŠBK)-3918
Nr. 47

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos (toliau – Asociacija) 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 47 „Kreipimasis dėl informacijos
pateikimo“ (toliau – Raštas), kuriuo Asociacija prašo pateikti informaciją apie iki Rašto gavimo
dienos Tarybos turimus šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų kainų dedamųjų projektus.
Taryba pagal kompetenciją teikia atsakymus į Raštu pateiktus klausimus:
1. Kurioms šilumos tiekimo įmonėms ir kokiais terminais iki šio rašto gavimo dienos
vėluojama nustatyti naujas bazines šilumos kainas (kainų dedamąsias) ir perskaičiuotas šilumos
kainas (kainų dedamąsias)?
Taryba atkreipia dėmesį, kad šilumos bazinių kainų nustatymas ar jų perskaičiavimas vyksta
nepertraukiamai ištisus metus, todėl Taryba, siekdama pateikti aktualią informaciją, toliau rašte
nurodo šio rašto rengimo metu turimus šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų
dedamųjų projektus. Pažymėtina ir tai, kad Asociacijai turėtų būti žinoma informacija apie jos narių
pateiktus šilumos kainų projektus, tačiau nepaisant to, Taryba teikia prašomą informaciją.
Taryba informuoja, kad šiuo metu nagrinėja 9 šilumos tiekėjų, priklausančių Asociacijai,
šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) projektus:
1. Daugiau nei metus vėluojama nustatyti šilumos bazinę kainą UAB „Trakų energija“
(Taryba 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-634 „Dėl UAB „Prienų energija“ planinio
patikrinimo“ pritarė bendrovės planinio patikrinimo aktui, kurio rezultatai turi būti įvertinti šilumos
bazinės kainos nustatymo metu);
2. Nuo pusės metų iki metų vėluojama nustatyti šilumos bazines kainas: UAB „Akmenės
energija“; UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“,
UAB Tauragės šilumos tinklai, UAB „Ukmergės šiluma“;
3. Mažiau nei pusę metų vėluojama nustatyti šilumos bazines kainas: UAB „Širvintų
šiluma“;
4. Nevėluojama nustatyti: UAB „Lazdijų šiluma“.
Taip pat Taryba informuoja, kad šiuo metu nagrinėja 12 šilumos tiekėjų, priklausančių
Asociacijai, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus:
1. Nuo pusės metų iki metų vėluojama nustatyti perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias:
UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Fortum Joniškio energija“ (Taryba dokumentus posėdžiui parengė
2021 m. gegužės mėn., tačiau 2021 m. gegužės 24 d. vykusio UAB „Fortum Joniškio energija“ ir
Tarybos atstovų susitikimo metu bendrovė pateikė prašymą leisti pateikti papildomą informaciją ir
paaiškinimus, reikalingus šilumos kainų dedamųjų nustatymui);
2. Mažiau nei pusę metų vėluojama nustatyti perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias:
UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB Kretingos šilumos tinklams, UAB „Visagino energija“,
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UAB „Raseinių šilumos tinklai“, UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“,
AB „Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“;
3. Nevėluojama nustatyti: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, UAB „Radviliškio šiluma“.
2. Kokius artimiausiu laiku pokyčius Taryba yra numačiusi, kad būtų išvengta kainų
nustatymo vėlavimų bei pokyčiai užtikrinant reguliuojamos veiklos pelningumą, kad jis būtų bent
panašus į kitų reguliuojamų sektorių, pavyzdžiui dujų ir elektros, pelningumą?
Primintina, kad anksčiau Asociacijai teiktuose atsakymuose Taryba yra ne kartą pasisakiusi
dėl šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) ir perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų)
nustatymą vėluojant lemiančių priežasčių8. Kaip Asociacijai yra žinoma, 2021 m. vasario 1 d.
įsigaliojo naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta
Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.
Metodikoje numatyti pakeitimai leisiantys greičiau nagrinėti pagal šią Metodikos redakciją
pateiktus šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) ir perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų)
projektus. Taip pat, siekiant geresnės reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybės bei atsižvelgus į
rinkos dalyvių bei Lietuvos auditorių rūmų pastebėjimus, Taryba 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr.
O3E-411 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.
O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“
pakeitimo“ patvirtino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimus,
leisiančius sklandžiau atlikti reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą.
Papildomai paminėtina, kad dažnu atveju šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) ir
perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų) projektų nagrinėjimas užtrunka dėl senų projektuose
vertinamų ataskaitinių laikotarpių, po šių laikotarpių įvykusių reikšmingų įvykių ir pan. Siekdama
spręsti šią problemą Taryba 2021 m. gegužės 24 d. raštu Nr. R2-(ŠBK)-3610 „Dėl šilumos kainų
nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo“ pateikė Metodikos pakeitimo projektą, kuriame
numatyti kriterijai, leisiantys ūkio subjektams atsiimti Tarybai pateiktus šilumos bazinių kainų
(kainų dedamųjų) ir perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų) projektus. Tokiu būdu naujai
teikiamuose projektuose bus įvertinti aktualiausi duomenys, o projektų nagrinėjimas vyks greičiau
ir sklandžiau.
Kaip Asociacijai žinoma, reaguodama į rinkos dalyvių pastabas dėl reguliuojamos veiklos
pelningumo, Taryba 2021 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-1582 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos
normos nustatymo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino naujos redakcijos Investicijų grąžos normos
nustatymo metodiką, kurioje pakeista kapitalo struktūra investicijų grąžos normai skaičiuoti,
numatyti skirtingi sektoriaus finansinį svertą turintys beta dydžiai, atsižvelgiant į vykdomos
reguliuojamos veiklos rizikingumą, taip pat numatyta galimybė skirti papildomą 1 proc. investicijų
grąžos priedą atitinkamoms investicijoms. Informuojame, kad šiuo metu Taryba rengia susijusių
teisės aktų pakeitimus, reikalingus Investicijų grąžos metodikoje numatytiems pakeitimams
įgyvendinti. Minėtų teisės aktų projektai viešajai konsultacijai bus paskelbti artimiausiu metu.
Apibendrinat tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad siekdama išvengti šilumos kainų dedamųjų
nustatymo vėlavimo Taryba nuolatos ieško būdų optimizuoti vidinius procesus bei tobulina teisinį
reglamentavimą.
Tarybos narys

Matas Taparauskas

A. Ciesiūnas, mob. 8 614 03928 el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt
E. Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. egle.goculenko@vert.lt

Pavyzdžiui, Tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. R2-(ŠBK)-4830 „Dėl informacijos pateikimo“ ir Tarybos 2019 m.
rugpjūčio 14 d. raštas Nr. R2-(ŠBK)-1762 „Dėl informacijos pateikimo“.
8
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
info@lsta.lt

2021-06-09

Nr. (4)-B2-3571

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ KLIMATO KAITOS
PROGRAMOS
Siekiant didinti pastatų energinį efektyvumą, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra š. m.
birželio 1 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšomis
finansuojamą priemonę „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo
(modernizavimo), 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)“.
Šios priemonės lėšomis numatyta kompensuoti iki 30 proc. investicijų, tenkančių energinį
efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui,
atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos
įrengimui ar modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos
energijos gamybai įdiegimui.
Pasinaudoti teikiama parama gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos
paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai.
Paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūros
specialistą Tomą Giedrį el. paštu t.giedris@betalt.lt arba mob. tel. Nr. +370 659 67 414.
Taip pat informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo
galimybes Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims, rasite interneto tinklapyje
www.betalt.lt.
Prašytume apie šį kvietimą informuoti suinteresuotus asmenis.
Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose.
Direktorius

Valius Serbenta

Tomas Giedris 865967414, t.giedris@betalt.lt
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BETA 2021-06-01 pranešimas. Priimamos paraiškos
negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimui
TN: tn

ne

tik

daugiabučių,

bet

ir

Nuo š. m. birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima
paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai.
Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos,
paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai,
išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas.
Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, valstybės parama teikiama projektams, po
atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei po
renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.
Parama už kiekvieną sumažintą CO2 ekvivalento kilogramą
Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių
energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos
modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo
sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar
šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc.
Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti
50 proc. visos subsidijos sumos.
Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo
kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam
kilogramui CO2 ekvivalento.
Atsinaujinti turi ne tik daugiabučiai
Pagal Ilgalaikėje renovacijos strategijoje numatytus tikslus didžioji dalis pastatų ne vėliau
kaip iki 2050 m. turėtų tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai
pertvarkyti į beveik nulinės energijos pastatus. Akivaizdu, kad artimiausiu metu turėtų augti ne tik
daugiabučių, bet ir negyvenamosios paskirties pastatų renovacijos tempai.
Juridinių asmenų nuosavybė Lietuvoje sudaro 16 proc. pastatų fondo ploto, kurį daugiausia
sudaro pramonės, administraciniai ir prekybos objektai.
„Strateginiai valstybės tikslai numato, kad pastatų fondas turėtų būti atnaujinamas
kompleksiškai, tai yra tolygiai su jau vykstančia daugiabučiu renovacija turėtų būti atnaujinami ir
kiti negyvenamosios paskirties pastatai. Suderintas šių priemonių įgyvendinimas leis pasiekti
aukščiausių energinio efektyvumo didinimo rezultatų,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.
Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA
regioniniuose padaliniuose) iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei
numatyta 2,5 mln. Eur lėšų suma.
Daugiau apie kvietimą čia.
______
Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacija
Nuo 2021 m. birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas juridinių
asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai.
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Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos
paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai, išskyrus valstybės ir
savivaldybės institucijas.
Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, valstybės parama teikiama projektams, po atnaujinimo
pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei po renovacijos sutaupantiems ne
mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.
Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį
efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų
(sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar
modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui,
etc.
Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos
subsidijos sumos.
Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus:
finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2
ekvivalento.
Kontaktai
VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA)
Tomas Giedris
E | t.giedris@betalt.lt
T | +370 659 67 414
Kvietimo tekstas
Įsakymas
Privalomi su paraiška pateikti dokumentai
Paraiškos forma
Pagrindiniai teisės aktai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos
programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų
naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos
programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-299 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų
kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ >>>;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų,
kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų
vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.
Informacija atnaujinta: 2021-06-01
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Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Juridinių asmenų registras
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Įmonės kodas 124361985
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Nr. 44
Nr.

DĖL REZERVINIO KURO IR REZERVINIŲ GALIŲ REGLAMENTAVIMO
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) šiuo raštu siekia atkreipti
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) dėmesį į tai, kad teisės aktai,
reglamentuojantys centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) įmonių rezervinio kuro ir galių
reikalavimus, yra pasenę savo turiniu ir neatitinka esamos faktinės padėties ir realijų.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 str. 1 dalis
reglamentuoja, kad energetikos įmonės, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių
bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros
energiją, privalo turėti energijos išteklių rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu. Toks Įstatymo
reglamentavimas reikalauja, kad šilumos tiekėjai, kurių pagrindinė veikla – šilumos gamyba ir
tiekimas vartotojams, kauptų rezervines kuro atsargas elektros gamybai, jei šilumos ir (ar) elektros
energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW. Apskritai didžioji dalis elektros
energijos Lietuvoje yra įsigyjama elektros biržoje. Šilumos tiekėjai, turintys elektros gamybos
įrenginius, taip pat prekiauja elektra biržoje teisės aktų nustatyta tvarka arba parduota valstybės
įsipareigotą supirkti „žalios“ elektros energijos kiekį už didesnę nei rinkos kainą tam tikrą ribotą
laiką pagal anksčiau taikytą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių,
gamybos skatinimo mechanizmą. Iš esmės elektros gamyba šiuo metu yra konkurencinė veikla,
sistemos balansavimas ir rezervavimas atliekamas centralizuotai, todėl rezervinio kuro kaupimas
atskirame objekte yra perteklinis, neturintis prasmės, o valstybė negarantuoja, kad pagaminta
elektra bus supirkta, tačiau rezervinį kurą kaupti reikalauja.
Kitas pastebėjimas, kad Įstatymas reikalauja, jog įmonės, kurių šilumos ir (ar) elektros
energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW, privalo turėti energijos išteklių
rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu. Tai reiškia, kad jei įmonė turi, pavyzdžiui, 6 katilines,
kurios kiekvienos galia yra 1 MW, o susumavus bendra šilumos gamybos įrenginių galia yra 6 MW,
tai ši įmonė privalo turėti rezervinių atsargų, nors jos visos atskiros sistemos yra mažos, t. y. vos po
1 MW galios. Todėl tokias mažas sistemas lengva rezervuoti mobiliomis katilinėmis, o ne
rezerviniu kuru prie kiekvienos iš jų. Atsižvelgus į tai, būtina rezervines kuro atsargas kaupti bent
jau didelėms sistemoms (pavyzdžiui, kuriose per metus patiekiama nemažiau kaip 10 GWh
šilumos), o ne atskiriems įrenginiams (turi būti rezervuojama sistema, o ne katilinė).
Iš dalies Įstatymo 29 str. 1 dalį patikslina Energijos išteklių rezervinių atsargų
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m.
balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70. Jose suformuluota, kad šios taisyklės reglamentuoja energetikos
įmonių, gaminančių parduoti skirtą šilumos ir elektros energiją arba tik šilumos energiją, kurių
šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginių maksimali per paskutinius 3 metus panaudota
bendra arba, jei leidžia techninės galimybės, tik šilumos įrenginių galia yra didesnė kaip 5 MW ir
(ar) kurioms priklauso katilinės, kurių šilumos energijos gamybos bendra galia vienoje aprūpinimo
šiluma sistemoje yra didesnė kaip 5 MW, energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo,
kaupimo ir naudojimo tvarką. Tuomet lieka neaišku, kas reglamentuoja rezervinio kuro kaupimo
procedūras, kai šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5
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MW, bet per paskutinius 3 metus panaudota bendra galia yra mažesnė kaip 5 MW. Tai įvertinus,
siūlytina iš esmės atnaujinti rezervinio kuro kaupimo reikalavimus tiek Įstatyme, tiek energetikos
ministro tvirtinamose taisyklėse, įvertinant situaciją, kad daugelyje sistemų veikia ne tik CŠT
įmonės, bet ir nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau – NŠG), kurie kooperuodamiesi tarpusavyje
galėtų sukaupti sistemai reikalingą rezervinį kurą šaltajam periodui, jeigu to realiai reikia.
Kitas svarbus pastebėjimas, kad nei Įstatymas, nei poįstatyminiai Energetikos
ministerijos teisės aktai iš esmės nereglamentuoja šilumos gamybos įrenginių rezervinių galių.
Esamoje situacijoje reglamentuotos rezervinės kuro atsargos, bet rezerviniai šaltiniai
nereglamentuoti, tad galima situacija, kai įmonė turės pakankamą kiekį kuro, tačiau neturėdama
rezervinių šilumos gamybos šaltinių, negalės užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams.
Kaip bebūtų keista, rezervinių galių poreikį patikimam šilumos tiekimui
reglamentuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) savo 2010 m. spalio 4 d.
nutarimu Nr. O3-202 patvirtintame Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše.
Tačiau pats aprašas įgyvendina Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bei
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalį, siekiant užtikrinti veiksmingą
konkurenciją šilumos gamybos srityje. Darytina išvada, kad jei sistemoje nėra NŠG, tai rezervinių
galių reglamentavimas netaikytinas pagal aprašo nuostatas. Diskutuotina, ar Tarybos
kompetencijoje yra reglamentuoti rezervinių šilumos gamybos įrenginių galių naudojimo tvarką, kai
už energetikos saugumo politikos formavimą yra atsakinga Energetikos ministerija.
Įvertinus tai, kas išdėstyta, siūlytina iš esmės Energetikos ministerijai inicijuoti
energetikos įmonių rezervinio kuro kaupimo reikalavimų atnaujinimą bei savo kompetencijos
ribose nustatyti rezervinių šilumos gamybos įrenginių užtikrinimo ir panaudojimo
reikalavimus. Svarstytina, ar šie reikalavimai neturėtų būti perkelti į pagrindinį CŠT sektorių
reglamentuojantį dokumentą – Šilumos ūkio įstatymą.
Asociacija siūlo šiuos pagrindinius šilumos gamybos šaltinių galios ir rezervinio
kuro reglamentavimo principus šilumos energetikos įmonėms:
1. Šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų vartotojams
užtikrinimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Rezervinių įrenginių
palaikymui reikalingos lėšos privalomai įskaičiuojamos į reguliuojamas šilumos kainas.
2. CŠT įmonės užtikrina rezervines galias savo stacionariais arba mobiliais katilais,
nuomojamomis katilinėmis ar sudarę sutartį su NŠG ir pan. Pasirenkamas variantas, kuris
užtikrina mažiausias bendrąsias šilumos tiekimo sąnaudas.
3. Šilumos tiekimo įmonės, kurios atskiroje CŠT sistemoje per paskutinius trejus metus
realizavo 10 ar daugiau GWh metinį šilumos kiekį, privalo turėti nuosavus ar kitus,
teisėtais pagrindais disponuojamus šilumos gamybos įrenginius ir kuro atsargas, kad
galėtų patenkinti šilumos vartotojų poreikius iki 10 parų, nutrūkus bet kurios kuro
rūšies tiekimui arba nustojus veikti didžiausiam atskiroje CŠT sistemoje autonomiškai
veikiančiam šilumos gamybos šaltiniui.
4. Jei CŠT sistemos rezervavimui naudojama kietojo ar skystojo kuro atsarga, tai šilumos
gamybos vietoje turi būti saugoma jo atsarga, užtikrinanti ne mažesnį, kaip 3 parų
poreikį, o likęs kuro kiekis gali būti pristatomas pagal iš anksto sudarytas sutartis iš kuro
tiekėjų sandėlių.
5. Laikytina, kad gamtinės dujos yra prieinamos, jeigu jų vartotojas yra sudaręs reikiamos
galios dujų patiekimo sutartį.
6. Jei katilinėje yra keli biokuro katilai, atskirai užtikrinantys visą reikiamą šilumos poreikį ir
neturi bendrų techninių įrenginių dėl kurių gedimo yra tikimybė visiems katilams neveikti
(pvz., tas pats kuro transporteris), tuomet antros kuro rūšies nereikia, jei turima bent 3
paroms vietoje laikomas ir 7 paroms pasiekiamas biokuras.
7. Laikytina, kad dviejų kuro rūšių tiekimas vienu metu ilgiau kaip 10 parų nutrūkti negali.
Tokia tikimybė nykstamai maža. Daroma prielaida, kad per 10 parų galima suremontuoti ir
vėl paleisti veikti bet kurį katilą.
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8. Sistemoje reikiamų rezervinių galingumo klausimą sprendžia šilumos tiekėjas su galimybe
įtraukti ir NŠG, sudarant tarpusavio sutartis ir užtikrinant mažiausiųjų sąnaudų principą.
9. Vienoda atskyrimo riba saugumui užtikrinti, kaip ir kainodaroje – 10 GWh metinis šilumos
pardavimas vartotojams – suvienodintų reguliacinės atsakomybės paskirstymą. Rezervuoti
reikia CŠT sistemą (jos vartotojus), bet ne pačius įrenginius.
10. CŠT sistemoms, kuriose realizuojama iki 10 GWh per metus šilumos, rezervinių galių ir
kuro poreikį nustato pats šilumos tiekimo operatorius.
11. Nestabilūs, nekaupiami ir neprognozuojami pirminės energijos šaltiniai nenaudojami
CŠT sistemos rezervavimo sistemoje.
Teikiame aukščiau išvardintus pasiūlymus energetikos saugumo politikai formuoti ir
tikimės greito ir aktyvaus Energetikos ministerijos įsitraukimo į esminių pokyčių rezervinių kuro ir
galių šilumos tiekimo sektoriuje reglamentavimą. Turint klausimų, visada galime juos atsakyti raštu
ar pasitarimo metu.
Asociacijos prezidentas

dr. Valdas Lukoševičius

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt
TN: tn
Ministerija rengia pasitarimą po savaitės mūsų siųstu rašto pagrindu apie rezervines galias. Reikia nusiųsti
dalyvius.
Pagarbiai
Mantas Paulauskas
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausiasis specialistas
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270
e-paštas: mantas@lsta.lt
www.lsta.lt

From: Giedrė Šeškevičienė <giedre.seskeviciene@enmin.lt>
Sent: Thursday, June 10, 2021 2:39 PM
To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>
Subject: Dėl planuojamo pasitarimo

Laba diena,
Ministerija birželio 17 d. 14. Val. Planuoja susitikimą Jūsų rašte dėstomu klausimu.
Susitikime dalyvaus ir VERT atstovai.
Prašyčiau informuoti mane, kokie atstovai iš LŠTA dalyvautų susitikime. Tuomet išsiųsčiau
prisijungimus.
Dėkoju ir laukiu informacijos.
Pagarbiai
Giedrė Šeškevičienė
Energetinio saugumo grupės
Vyriausioji specialistė
tel. (8 5) 203 4471, papild. 7
el. P. giedre.seskeviciene@enmin.lt
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IS-902/627-IV-1 priedas

„ŽALIOS LIETUVOS“ DEKLARACIJA
TN: tn
Mes, Lietuvos verslo, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų,
bendruomenių, savivaldybių ir valdžios įstaigų, plačios Lietuvos visuomenės nariai ir atstovai,
siekiame prisidėti prie Lietuvos gerovės valstybės vizijos, kurios vienas iš esminių ramsčių
yra žalios, aplinką ir išteklius tausojančios veiklos skatinimas, įgyvendinimo;
pritariame Europos žaliojo kurso strategijai, kuria siekiama skatinti veiksmingą išteklių
naudojimą, pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą,
iki 2050 metų sukuriant klimatui neutralią ekonomiką;
pripažįstame būtinybę išsaugoti biologinę įvairovę, užtikrinti ekosistemų apsaugą ir pritarti
Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijai;
su dideliu susirūpinimu vertiname grėsmę keliančias neigiamas klimato kaitos tendencijas;
nepritariame žmonių veiklos sukeliamai taršai, kuri kenkia Lietuvos žmonių sveikatai,
Lietuvos gamtai ir lemia šalies biologinės įvairovės nykimą;
pritariame būtinybei skatinti tvarius ūkinės veiklos vykdymo principus ir remdami Europos
Sąjungos strategiją šioje srityje;
tikime, kad realūs pokyčiai gali įvykti tik esant visų visuomenės grupių palaikymui ir
įsitraukimui;
įsipareigojame pagal savo veiklą, kompetencijas ir galimybes:
1. užtikrinti visavertį pilietinės visuomenės įtraukimą ir dalyvavimą priimant
„žaliuosius“ sprendimus. Aktyvus visuomenės įsitraukimas stiprina demokratiją,
pasitikėjimą valstybės institucijomis, skaidrumą, užtikrina, kad sprendimai ir jų
įgyvendinimas būtų kokybiškesni, atitinkantys visuomenės lūkesčius ir poreikius;
2. integruoti aplinkosaugą į visų Lietuvos žmonių gyvenimus Visi valstybiniai
sprendimai taip pat turėtų būti įvertinami aplinkosaugos ir klimato kaitos aspektais;
3. šviesti, telkti ir įtraukti visuomenę, didinant aplinkosauginį sąmoningumą;
4. stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių vaidmenį;
5. ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosauginį sąmoningumą, mokyti ekologijos,
gamtosaugos ir energetinio raštingumo mokyklose, įtraukiant tai į bendrojo ir
neformaliojo ugdymo programas; populiarinti mokslo programas, susijusias su
gamtosauga, ekologija, klimato kaita, energetika, taip pat skatinti inovacijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą šiose srityse;
6. siekti kryptingo mokslo finansavimo ir institucijų bendradarbiavimo, ieškant naujų
klimatui ir aplinkai palankių sprendimų;
7. stiprinti kultūros institucijų (muziejų, galerijų, bibliotekų) vaidmenį, prisidedant prie
žalinimo iniciatyvų skatinimo, aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo ir ekologinio
švietimo plėtros;
8. pasiekti, kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis, klimato neutralumo tikslus iki
2050 metų, o 2030 metais šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas valstybės mastu
sumažinti 70 proc., palyginti su 1990 metais;
9. skatinti tvaraus vartojimo įpročius ir kurti modernią, efektyvią, konkurencingą, žalią
ekonomiką; keičiant savo, šeimos, bendruomenės, organizacijos įpročius,
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reikšmingai mažinti tiesiogines ir netiesiogines šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išlakas savo veikloje, mažinti oro ir vandens taršą, prisidėti prie kitų aplinkai
palankių pokyčių;
skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, ieškant bendrų sprendimų dėl
klimato ir aplinkosaugos tikslų;
siekti inovacijų: modernizuoti esamus technologinius procesus, veiklos praktikas,
ieškoti aplinkai palankesnių technologinių sprendimų, skatinti skaitmenizavimą;
naudoti daugiau žaliosios energijos; didinti privačias ir viešas investicijas į aplinkai
palankių energetinių technologijų vystymą ir diegimą, kurti tam palankią ir
inovacijas skatinančią reguliacinę aplinką;
skatinti ir diegti ketvirtosios kartos šilumos ūkio ir vėsumos sektoriaus inovacijas,
kartu išnaudojant išplėtotas centrinio šildymo sistemas;
skatinti mažiau taršias transporto rūšis; elektrines transporto priemones, remti
ambicingus aplinkai palankesnius techninius reikalavimus, taikomus transporto
priemonėms;
remti alternatyvių degalų ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą transporte;
remti miestų ir regionų siekius eiti neutralumo klimatui kryptimi, diegti aplinkai
palankius sprendimus, įskaitant žaliosios infrastruktūros diegimą, darnaus judumo
planų įgyvendinimą, stiprinti viešojo transporto tinklą ir paslaugas kaip alternatyvą
individualiam transportui;
ieškoti ilgalaikių klimato kaitos problemos sprendimų;
prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos;
skatinti tvarų gamtos išteklių naudojimą; siekti atkurti upių buveines ir rūpintis gera
upių ekologine būkle; sustiprinti pastangas, siekiant apsaugoti dirvožemį, sumažinti
jo eroziją;
apsaugoti vertingas miškų ekosistemas, remti gamtosauga pagrįstą miškų naudojimą;
užtikrinti Baltijos jūros ir jos išteklių apsaugą ir atkūrimą;
mažinti susidarančias ir pakartotinai nenaudojamas ar neperdirbamas atliekas,
kenksmingųjų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose, naudoti produktus
pakartotinai ar prailginti jų gyvavimo ciklą, siekti ryškių pokyčių maisto
nešvaistymo srityje;
skatinti ir kurti aplinkai nekenkiančių paslaugų rinkas, padidinti pakartotinį įrangos
naudojimą, taip pat orientuotis į reikalavimus tiekėjams, pavyzdžiui, dėl
aplinkosaugos valdymo sistemų;
esmingai mažinti vienkartinius plastikos gaminius ar visiškai jų atsisakyti, siekti, kad
privačios etiketės produktai turėtų perdirbamą arba daugkartinę pakuotę;
siekti integracinio augimo ir darnaus vystymosi žemės ūkio ir maisto pramonės
sektoriuose; skatinti inovatyvų, ekologinį, aplinkai palankų ūkininkavimą.
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EM 2021 06 07 pranešimas. Kasdieniame gyvenime AEI energiją naudojantys žmonės mažiau
priklausomi nuo elektros kainų svyravimų
TN: tn

Atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) plėtra, galimybės gyventojams naudoti žalią
energiją ir taupyti savo pinigus – apie visa tai kalbėta savaitgalį vykusioje Energetikos ministerijos
organizuotoje diskusijoje „Šviesūs ir šilti namai“. Ši diskusija – tai dalis Prezidentūros organizuoto
„Žaliųjų idėjų festivalio“.
Diskusijoje dalyvavo Daiva Garbaliauskaitė, LR Energetikos viceministrė, Agnė Daukšienė,
„Ignitis“ verslo transformacijų vadovė, Vitas Mačiulis, Saulės elektrinių asociacijos prezidentas,
Dainius Jakas, saulės elektrinės savininkas, technologijų entuziastas ir Paulius Martinkus, Vilniaus
šilumos tinklų Strategijos ir plėtros departamento direktorius. „Esame užsibrėžę ambicingus tikslus
atsinaujinančios energetikos srityje. Jau 2030 m. planuojame pusę elektros generuoti iš
atsinaujinančių šaltinių. Iki 2025 m. planuojame turėti iki 1.2 GW galios instaliuotų vėjo jėgainių ir
1 GW galios saulės jėgainių tinklą. 2030 m. planuojame turėti 30 proc. gaminančių vartotojų,
palyginti su visu elektros energijos vartotojų skaičiumi ir iki 2050 m. turėti 50 proc.“, – diskusijoje
teigė viceministrė D. Garbaliauskaitė.
Pasak diskusijos dalyvių, paramos procesai ir aplikacijų pateikimo formos yra itin paprastos
ir greitos. „Pats neseniai įsirengiau saulės jėgainę ant stogo, paraiškos pateikimo procesas užtruko 5
minutes“, – diskusijoje sakė Saulės elektrinių asociacijos prezidentas V. Mačiulis.
Aktualiausias visuomenei klausimas – elektros kainų augimas. Pasak Vi. Mačiulio
brangstant elektros energijai, kainų pokyčių nejus būtent tie vartotojai, kurie žvelgia į ateitį ir savo
poreikiams naudoja saulės ar kitą iš AEI gaunamą energiją. „Šiuo metu yra puikios sąlygos norint
tapti gaminančiu elektros vartotoju ir gauti valstybės paramą, jau dabar galima apsišildyti ir
apšviesti namus beveik nieko nemokant ir naudojant AEI“, – teigė V. Mačiulis.
Kitas svarbus diskusijoje aptartas klausimas – šilti namai. Pasak P. Martinkaus, jau dabar
Lietuvoje yra daugybė sprendimo būdų kaip pagerinti šiluminį efektyvumą namuose, tačiau tai yra
ir pastatų energetinio efektyvumo klausimas. „Iki 2050 m. bus siekiama, kad centralizuoti šilumos
tinklai, šilumos energiją vien iš atsinaujinančių energijos išteklių, visiškai atsisakant kuro deginimo,
o tai mažins ir centralizuotų tinklų šilumos kainą, kuri ir dabar yra pigiausia“, – sakė P Martinkus.
Dar viena svarbi diskusijoje paliesta tema – elektromobilumas. Šiuo metu Lietuvoje yra apie
5000 elektromobilius turinčių gyventojų. Pasak A. Daukšienės, toks elektromobilių skaičius gali
atrodyti nedidelis, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje elektromobiliai tik pradeda
populiarėti. „Reikia paneigti mitus, kad elektromobiliai yra brangūs, o įkrovimo stotelių
infrastruktūra nėra patogiai išplėtota. Elektromobilių kainos iki 2027 metų turėtų išsilyginti su
įprastų automobilių kainomis, o įkrovimo stotelių tinklas tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje jau dabar
nebekelia problemų laisvam judėjimui“, – sakė Agnė Daukšienė.
Lietuva labai sparčiai skinasi kelią link gamtą tausojančių ir inovatyvių energetikos
sprendimų visuose valstybės ir gyvenimo sektoriuose. Jau dabar valstybė, bendradarbiaudama ir
taikydama Europos sąjungos paramas, siūlo įvairių sprendimų gyventojams kaip gerinti namų ūkių
energetinį efektyvumą, taupyti pinigus ir prisidėti prie žaliosios energetikos plėtros.
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Diskusijoje pastebėta, kad ir kiek inovacijų ar naudingos paramos būtų skiriama, būtina
vieninga ir plati komunikacija apie inovacijas, priimamus sprendimus ir esamas bei būsimas
galimybes gyventojams. „Komunikacija yra vienas iš pagrindinių ministerijos prioritetų, mes
stengiamės, kad visi gyventojai laisvai ir lengvai galėtų prieiti prie jiems, valstybės ir Europos
sąjungos suteikiamų galimybių atsinaujinti. Komunikacija ir švietimas yra pagrindas, kad
informacija apie tai ką mes darome, kas laukia ateityje ir kokie sprendimai ar skirtingi pasirinkimai
taikyti atsinaujinančius energijos išteklius kasdieniame gyvenime bei kokios skirtingos galimybės
gauti valstybės paramą gyventojams šiuo metu yra ir kokios jos bus ateityje. Kitaip sakant
galimybių šiuo metu yra daugybė, tačiau matome, kad daugumos gyventojų informacija apie
inovacijas ir sprendimus buityje nepasiekia“ – diskusijoje sakė viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.
Pilną diskusiją galite pamatyti: https://fb.watch/5X2FiC9rIf/
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IS-902/627-IV-2 priedas
AM 2021 06 07 pranešimas. Tūkstančiui daugiabučių per metus renovuoti jungiamos dvi
agentūros
TN: tn

Seime pradedamos svarstyti pastatų renovacijos kompetencijų centrui įkurti reikalingos
Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisos, kurias
parengė Aplinkos ministerija.
Įstatymo pakeitimai sudarytų sąlygas apjungti dvi ministerijai pavaldžias ir iš esmės tokias
pat funkcijas atliekančias įstaigas – Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos
taupymo agentūrą (BETA), – sutelkiant pastatų renovacijos kompetencijas vienoje vietoje.
Kompetencijų centras veiks „vieno langelio“ principu. Jis koordinuos ir valdys tiek energiniam
efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansines paramos priemones. Pataisomis
siūloma, kad valstybinę daugiabučių namų modernizavimo programą administruotų APVA.
Likvidavus BETA, jos buvusiems darbuotojams darbo vietas pasiūlys APVA.
„Pastatų renovacijos kompetencijų centro įsteigimas ne tik leistų sutaupyti valstybės lėšų,
apjungus dvi institucijas, bet – svarbiausia – padėtų įgyvendinti europinę „Renovacijos bangos“
iniciatyvą ir pasiekti, kad 2050-aisiais pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai ir visai
nepriklausytų nuo iškastinio kuro“, – sako aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius.
Pavasarį patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje konstatuota, kad
pastatų renovacijos procesas išskaidytas, neturi aiškaus lyderio, vieningos koordinavimo sistemos, o
decentralizuotos paramos administravimo lėšos ir žmogiškieji ištekliai panaudojami neefektyviai.
Įgyvendinus pertvarką pastatų renovacijos kompetencijų centras bus atskiras APVA
padalinys, kuris disponuos visa su pastatų modernizavimu susijusia informacija, gerąja kitų šalių
patirtimi, telks įvairių sričių ekspertus, kontroliuos, kaip planuojamos renovacijai skirtos priemonės
ir kaip jos vykdomos. Be to, analizuos renovacijos procesus ir jų efektyvumą, poveikį ekonomikai,
energetikai ir klimato sričiai, rengs metodinę dokumentaciją, teiks techninę ir organizacinę pagalbą
savivaldybėms, projektų administratoriams, gyventojams, verslo subjektams. Visuomenės
informavimas, konsultavimas, švietimas ir mokymas – taip pat viena svarbesnių centro funkcijų.
Aplinkos ministerijos inicijuotos studijos duomenimis, Lietuvoje yra apie 660 tūkst.
Renovuotinų pastatų.
AM 2021 06 07 pranešimas. Įmonės kviečiamos susitvarkyti taršos leidimus kvapams valdyti
TN: tn
Aplinkos ministerija ragina įmones pasirūpinti, kad iš jų teritorijos nesklistų nemalonūs
kvapai. Tam jos privalo išsiimti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“, įpareigojančią
įdiegti efektyvias kvapų valdymo priemones. Šį reikalavimą numato Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių naujoji redakcija. Ji įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1
d., bet iki šiol tik maža dalis įmonių dėl to kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA). Pasikeisti
taršos leidimus jos privalo iki šių metų pabaigos.
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Tai aktualu ūkio subjektams, kurie apdoroja biologiškai skaidžias atliekas, išgauna biodujas
iš atliekų, laiko nuotekų dumblą, valo nuotekas, augina paukščius arba gyvulius, gamina
asfaltbetonį, medienos plokštes, plastiką ir plastmasės dirbinius iš granulių. Taip pat gaminantiems
augalinius ar gyvulinius riebalus, aliejų ir jo produktus, duonos ir konditerijos gaminius, cukrų, alų,
gyvulinės kilmės pašarus, perdirbantiems mėsą, skerdžiantiems gyvulius ar paukščius,
sandėliuojantiems ir kraunantiems naftą bei jos produktus, rauginantiems kailius ir odas,
tvarkantiems šalutinius gyvūninius produktus.
Taisyklės numato, kad gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“ privalo
įmonės, eksploatuojančios įrenginius, kurie nuo š. m. sausio 1 d. atitinka Taisyklių 1 priedo 1
priedėlio kriterijus ir kurių eksploatavimui iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai išduotas taršos
leidimas. Paraišką pakeisti leidimą privaloma pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai atsižvelgiant į
Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.
Sprendimas priimti paraišką arba, vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje
nustatytais pagrindais, jos nepriimti priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos
gavimo dienos. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba
pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos. Dėl objektyvių
priežasčių AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, gali ne
ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui priimti.
Specialiąją paraiškos dalį „Kvapų valdymas“ privalo pildyti ir teikti veiklos vykdytojai,
planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka bent vieną Taisyklių 1
priedo 1–6 punktuose nurodytą kriterijų, jei įrenginyje bus vykdoma 1 priedo 1 priedėlyje nurodyta
veikla.
Šioje dalyje turi būti pateikiami stacionarių kvapų šaltinių duomenys – kvapų šaltiniai,
išmetamųjų dujų rodikliai, kvapų šaltinių veikimo trukmė, kvapų šaltinių vietos žemėlapis su
pažymėtu kiekvienu šaltiniu, informacija apie įrenginio skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės
sveikatos saugos teisės aktams ir tai pagrindžiantys tyrimai, skaičiavimai. Taip pat kvapų valdymo
priemonės ir jų efektyvumo rodikliai bei jų efektyvumą įrodantys dokumentai. Turi būti pateikta
nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus, jei jis buvo atliktas.

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS ATEITIS: EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR
VIS SPARTĖJANTI KVARTALINĖ RENOVACIJA
TN: tn

Pastaraisiais metais ryškėja dvi daugiabučių namų renovacijos tendencijos – atsinaujinančių
energijos šaltinių populiarumas ir kvartalinės renovacijos augimo tempai. Juos skatina ne tik
mažesnės šildymo sąskaitos ir vis augantis gyventojų sąmoningumas aplinkosaugos klausimais, bet
ir šalies įsipareigojimas Europos Sąjungai (ES), kad didžioji dalis pastatų iki 2050 m. taps neutralūs
anglies dioksido išmetimui ir beveik nevartos energijos.
Įgyvendinus direktyvoje numatytus reikalavimus, ES taptų modernia ir efektyviai išteklius
naudojančia ekonomika, kurioje 2050 metais visai nebebūtų grynojo išmetamo šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas būtų visam laikui atsietas nuo išteklių naudojimo.
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Šiuo metu Europoje daugiau nei pusė visų pastatų yra energetiškai neefektyvūs – jie sunaudoja 40
proc. energijos ir sudaro apie 36 proc. visų šiluminį efektą sukeliančių dujų. Tad visos priemonės,
gerinančios daugiabučio energinį efektyvumą ir butų savininkų gyvenimo kokybę, jau savaime
padeda kovoti ir su klimato kaitos problema.
Visgi svarbu pažymėti, kad daugiabučių namų renovaciją Lietuva turi spartinti ne tik dėl ES
reikalavimų, bet ir dėl gyventojų išlaidų mažinimo bei klimato kaitos, nes net 66 proc. šalies pastatų
vis dar yra žemesnės nei C energinio naudingumo klasės.
Renovacijos tempai – trigubai didesni
Ilgalaikės renovacijos strategijoje numatomi trys pagrindiniai tikslai: 70 proc. sumažinti
energijos vartojimą pastatuose, atsisakyti iškastinio kuro apšildant pastatus ir pasiekti nulines CO2
emisijas.
Neretai būstų gyventojams kyla neaiškumų, kas yra bendro tarp daugiabučio namo
renovacijos ir klimato kaitos, t. y. kuo būsto atnaujinimas gali prisidėti prie mažesnės žalos aplinkai
kūrimo. Tą galima paaiškinti labai paprastai, kad kuo daugiau efektyvesnių pastatų bus šalyje, tuo
visi kartu paliksime mažesnį CO2 pėdsaką ir mažiau kenksime mus supančiai aplinkai.
Norint pasiekti tikslų iki 2050 m., planuojama, kad daugiabučių namų modernizacijos
(atnaujinimo) tempai iki 2050 metų išaugs trigubai. Planuojamu laikotarpiu bus siekiama renovuoti
30 tūkst. Pastatų. Daugiabučiai sudarys tik 7 proc. visų renovuojamų pastatų skaičiaus, tačiau
pasieks net 26 proc. pirminės energijos ir 22 proc. CO2 emisijų sutaupymų.
Svarbu pabrėžti, kad po renovacijos, daugiabučių namų energinis efektyvumas vidutiniškai
padidės daugiau nei 60 proc. Tuo metu CO2 emisijos sumažės daugiau nei 80 proc.
Atnaujinti pavienius pastatus – neprasminga
Daugiabučių renovacijos ateitis prognozuojama remiantis tuo, kad atnaujinimas ir toliau bus
vykdomas vadovaujantis kvartalinės renovacijos principais.
Šiuo metu į Kvartalų atnaujinimo programas yra įtraukta beveik 120 kvartalų 39 šalies
savivaldybėse. Čia rengiamasi atnaujinti 3420 daugiabučių, 315 viešųjų pastatų ir daugiau kaip 500
kitų pastatų. Programą planuojama įgyvendinti vidutiniškai per 7 metus.
Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos neša didelę ekonominę naudą, nes
atliekant kompleksinę renovaciją, keičiami ne pavienių daugiabučių, bet bendri viso kvartalo
šilumos, vandentiekio ir nuotekų tinklai. Dėl šios priežasties, gali būti naudojamos naujesnės ir
ilgaamžiškesnės technologijos, kurios gyventojams suteikia ilgalaikę ramybę – jų kiemas dar daug
metų netaps statybų aikštele.
Visgi pagrindinis kvartalinės renovacijos tikslas – padidinti kvartalų energinį efektyvumą ir
sumažinti gyventojų išlaidas mokesčiams už šildymą. Kadangi senuose daugiabučiuose suvartojama
daugiausia šilumos energijos, o norint pasiekti maksimalų efektą, visa šilumos grandinė ir visi jos
elementai turi būti atnaujinami nuosekliai ir susietai.
DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJA: NE TIK MAŽESNĖS SĄSKAITOS UŽ
ŠILDYMĄ, BET IR DIDELIS ŽINGSNIS STABDANT KLIMATO KAITĄ
TN: tn

Šiandien klimato kaita yra viena didžiausių grėsmių, prie kurios reikšmingai prisideda
energetiškai neefektyvūs pastatai. Europos Komisijos duomenimis, pastatų sektorius suvartoja apie
40 proc. šilumos energijos ir sudaro apie 36 proc. visų anglies dvideginio emisijų Europos
Sąjungoje. Todėl kiekvienas gyventojas pasiryždamas modernizuoti savo daugiabutį namą ir
97

panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius reikšmingai prisideda prie draugiškesnės aplinkos
kūrimo.
Aplinką tausojančių renovacijos priemonių spektras labai platus. Vienos populiariausių yra
terminiai saulės kolektoriai, kur sukaupta saulės energija panaudojama karšto vandens paruošimui,
fotovoltinės saulės modulių jėgainės, elektros energija aprūpinančios bendrojo naudojimo patalpas.
Vienu ekologiškiausių šių laikų šildymo sprendimų laikomi šilumos siurbliai – ekologiški
įrenginiai, neišskiriantys į aplinką jokių teršalų. Iš aplinkoje esančio šilumos šaltinio (grunto,
vandens ar oro) šilumos siurblio pagalba išgaunama šiluma yra atiduodama daugiabučio šildymo
sistemai.
Tačiau visos priemonės, gerinančios daugiabučio namo energinį efektyvumą ir butų
savininkų gyvenimo kokybę, padeda kovoti ir su klimato kaitos problema – didelis energinis
daugiabučio efektyvumas CO2 emisiją sumažina, nes reikia daug mažiau energijos jam sušildyti.
Mažesnis CO2 pėdsakas
Senų daugiabučių namų, kur didelė dalis šilumos energijos iššvaistoma pro sienų plyšius (38
proc.), nesandarius langus (26 proc.), neapšiltintą stogą (11 proc.) apšildymui reikia pagaminti kur
kas daugiau šilumos energijos. Tuo pačiu į orą išmetamas didesnis anglies dvideginio kiekis.
Atnaujinus senus daugiabučius, sutaupoma 50–70 proc. iki renovacijos suvartojamo šilumos
kiekio.
Nuo 2013 metų šalyje jau renovuota daugiau nei 2800 daugiabučių. BETA duomenimis,
vieno renovuoto daugiabučio CO2 emisijos vidutiniškai sumažėja 62,5 tonų per metus.
Pastebima, kad daugiabučių namų gyventojų susidomėjimas inovatyviomis energijos
taupymo priemonėmis taip pat auga: remiantis naujausių tyrimų rezultatais, net 64 proc.
renovuotinų daugiabučių gyventojų savo name norėtų įsidiegti tokio tipo priemones.
Ne privalumas – būtinybė
Svarbu pažymėti, kad šiandien atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas yra ne tik
privalumas, bet būtinybė.
Pagal naujausius reikalavimus didesniuose nei 1500 kv. m ploto renovuojamuose
daugiabučiuose namuose, esant techninėms galimybėms, privaloma įrengti saulės jėgaines,
gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms, pavyzdžiui, bendroms patalpoms
apšviesti ir pan. Taip ženkliai sumažinant šioms reikmėms suvartojamos energijos kiekį.
Skatina ir valstybė
Energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybą skatina ir valstybė, skirdama 30 proc.
paramą iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.
Todėl renovuotuose daugiabučiuose atsinaujinantys energijos šaltiniai atsiperka dar greičiau.
Pasinaudojus valstybės siūloma parama, galima daugiabutis namas tampa nepriklausomas nuo
išorinių tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gali gamintis naudodamasis
šilumos siurbliais, saulės jėgainėmis ar kitais atsinaujinančios energijos įrenginiais.
Kompensacinė valstybės išmoka teikiama tiems paramos gavėjams, kurie jau įgyvendino
daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekė ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios
energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę.
Taip pat į valstybės paramą gali pretenduoti ir šiuo metu įgyvendinami projektai,
planuojantys pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne
žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę.
KVARTALINĖ RENOVACIJA – KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į DAUGIABUČIŲ
ATNAUJINIMĄ
TN: tn
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Pastaraisiais metais Lietuvoje vis garsiau kalbama apie kvartalinę renovaciją, kuri apima ne
tik pavienių namų modernizavimą – kartu sutvarkomas gatvių apšvietimas, inžinerinė
infrastruktūra, vaikų žaidimų ir automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat įrengiami dviračių takai,
sukuriamos laisvalaikio zonos.
Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa, skatinanti daugiabučius modernizuoti
grupėmis ir ištisais kvartalais pradėta 2015 m. Birštono, Šiaulių ir Utenos savivaldybėse. Nuo šios
programos pradžios praėjo jau daugiau nei penkeri metai, o per juos Lietuvoje atsirado nemažai
pavyzdžių, iš kurių šiandien galime mokytis.
BETA atlikto visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis dauguma (82 proc.) renovuotinų
daugiabučių namų gyventojų lengviau ryžtųsi renovacijai, jei žinotų, kad namas įtrauktas į
savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.
Išsprendžia infrastruktūros problemas
Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos neša didelę ekonominę naudą, nes
atliekant kompleksinę renovaciją, keičiami ne pavienių daugiabučių, bet bendri viso kvartalo
šilumos, vandentiekio ir nuotekų tinklai. Dėl šios priežasties, gali būti naudojamos naujesnės ir
ilgaamžiškesnės technologijos, kurios gyventojams suteikia ilgalaikę ramybę – jų kiemas dar daug
metų netaps statybų aikštele.
Visgi pagrindinis kvartalinės renovacijos tikslas – padidinti kvartalų energinį efektyvumą ir
sumažinti gyventojų išlaidas mokesčiams už šildymą. Kadangi senuose daugiabučiuose suvartojama
daugiausia šilumos energijos, o norint pasiekti maksimalų efektą, visa šilumos grandinė ir visi jos
elementai turi būti atnaujinami nuosekliai ir susietai. Įgyvendinus kvartalinę renovaciją, paprastai
sutaupoma daugiau nei 60 proc. šildymo išlaidų. O butuose oro temperatūra net ir labai šaltomis
dienomis laikosi apie 20 laipsnių šilumos.
Padeda kurti bendruomenę
Specialistai sutaria, kad renovuoti pavienius pastatus – ne taip efektyvu. Kvartalinė
renovacija išsprendžia ne tik daugiabučių infrastruktūros problemas, bet ir skatina gyventojų
bendruomeniškumą bei mažina socialinę atskirtį. Didžiausia kvartalinės renovacijos nauda –
visapusiškai atnaujintas kvartalas. Tai yra, jos metu modernizuojami ne tik visi gatvės ar rajono
daugiabučiai namai, bet ir bendros erdvės: pakeičiamas senas apšvietimas, įdiegiamos LED lempos,
atnaujinamos automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų erdvės, šaligatviai, suoliukai. Taigi
kvartalas atrodo lyg būtų neseniai pastatytas, o žmonės pradeda leisti kur kas daugiau laiko
bendroves erdvėse ir bendraudami su kaimynais.
Patrauklesnis kvartalas, žinoma, sulaukia ir daugiau miestiečių bei miesto svečių dėmesio.
Kitas kvartalinės renovacijos privalumas – pažeidžiamų visuomenės grupių integracija.
Kadangi kvartalinės renovacijos metu užtikrinamas visų gyventojų įtraukimas į bendruomenės
sprendimų priėmimą, suvienijamos skirtingos visuomenės grupės. O tai leidžia užsimegzti
glaudesniems tarpusavio ryšiams, kurie dažnai nesibaigia net ir užbaigus renovaciją.
Keičia miesto veidą
Kvartalinės renovacijos metu diegiami kompleksiniai atnaujinimai pagerina ne tik
daugiabučio būstų savininkų gyvenamąsias sąlygas, bet ir ženkliai prisideda prie patrauklaus miesto
vaizdo kūrimo. Pavyzdžiui, atnaujinant pavienius daugiabučius, namo apdailos medžiagos
parenkamos priklausomai nuo to, ar namo fasadas tinkuojamas, ar ventiliuojamas, todėl kyla
nemenkas iššūkis kurti bendrą, nuosaikų kvartalo vaizdą.
Tuo metu kvartalinės renovacijos metu tokių problemų nelieka, nes tarpusavyje derinami
daugiabučių namų fasadų spalviniai ir apdailos medžiagų sprendiniai, todėl vizualinis kvartalo
vaizdas tampa nuoseklesnis ir vieningesnis.
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Dėl atnaujintų miesto kvartalų paprastai jaučiamas ir didesnis pagyvėjimas mieste –
atnaujintos viešosios erdvės tampa jaukesnės ir saugesnės, todėl pritraukia vis daugiau gyventojų ir
miesto lankytojų.
Be to, svarbu paminėti ir tai, kad įgyvendinus kvartalinę renovaciją, viešosios zonos tampa
labiau pritaikytos senjorams ir žmonėms su negalia.
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IS-902/627-IV-3 priedas
EM 2021 06 07 pranešimas. Energetikos ministerija imasi lyderystės rengiant nacionalines
vandenilio plėtros gaires
TN: tn

Siekiant užtikrinti spartų Lietuvos ūkio perėjimą prie atsinaujinančios energetikos ir
žaliosios transformacijos skirtinguose šalies ekonomikos sektoriuose, Energetikos ministerijos
iniciatyva pradedama rengti nacionalinė naujosios atsinaujinančios energijos rūšies – vandenilio
(H2) panaudojimo ir plėtros studija.
Pirmajame etape numatoma parengti nacionalines gaires, kuriomis remiantis bus plėtojamas
vandenilio sektorius. Viešas konkursas dėl Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gairių parengimo
bus skelbiamas artimiausiu metu.
Perteklinės atsinaujinančios elektros energijos balansavimo ir saugojimo problemą
sprendžiantis vandenilis, planuojama, taps pagrindine tvarios energijos rūšimi, pasauliui vis labiau
pereinant prie atsinaujinančios energetikos. Taip siekiama mažinti klimato kaitos poveikį aplinkai,
kaip tai numatyta pernai patvirtintose Europos Žaliojo kurso ir Vandenilio strategijose.
„Darni plėtra yra vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų, todėl jau šiandien turime žvelgti į
perspektyvą, kaip gyvensime po kelių dešimtmečių. Tam būtinas sistemingas planavimas ir
nuoseklus skirtingų ūkio sričių bendras pasirengimas strateginių reformų ir projektų įgyvendinimui.
Vandenilis yra nauja technologijų kryptis, kuriai skiriame ir skirsime didelį dėmesį, siekiant
dekarbonizuoti šalies pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius“, – sako energetikos
ministras Dainius Kreivys.
Kai kurių ES valstybių vandenilio strategijose nurodoma, kad per ateinančius dešimt metų
vandenilio poreikis jose bus didesnis už pasiūlą. Todėl bus aktualu vandenilį pirkti ir transportuotis
iš Baltijos šalių, kurios matomos kaip potencialios vandenilio gamintojos dėl gerų galimybių plėsti
atsinaujinančią energetiką, pavyzdžiui, vėjo parkus Baltijos jūroje.
„Suderinę skirtingų sektorių veiksmus ir iniciatyvas privalome išnaudoti naujai atsiveriančią
ekonominę galimybę mūsų valstybei ne tik sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo,
bet ir tapti vandenilio eksporto šalimi“, – teigia D. Kreivys.
Parengti Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gaires Energetikos ministerija savo lūkesčių
laišku įpareigojo energijos perdavimo ir mainų grupę EPSO-G, numatant, kad dukterinės įmonės –
dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdoma esama dujų perdavimo sistema taps
pagrindiniu žaliojo vandenilio dujų transportavimo Lietuvoje tinklu. Praėjusių metų pabaigoje
EPSO-G įmonių grupė parengė ir visuomenei atvėrė elektros energetikos sistemos raidos scenarijų
iki 2050 metų studiją.
Iš perteklinės atsinaujinančios saulės ir vėjo elektros energijos bei vandens gaminamos
vandenilio dujos bus tiekiamos į dujų perdavimo sistemą. Dujų tinkluose vandenilis bus saugomas
arba transportuojamas klientams, kurie vandenilio dujas naudos pramonės procesuose, sausumos,
vandens ar oro transporte, taip pat galės vėl pasigaminti elektros ar šilumos energiją.
Numatyta, kad rengiant Lietuvos vandenilio plėtros gaires ir vystymo planą, bus
modeliuojamas detalus vandenilio poreikis ir pasiūla ne tik energetikos, bet ir transporto bei
gamybos sektoriuose. Rengiant gaires bus glaudžiai bendradarbiaujama su institucijomis ir
vandenilio platformos dalyviais, sutelkiant skirtingų sektorių kompetencijas.
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Vandenilio plėtros gairėms parengti turės būti atlikta ES situacijos apžvalga dėl vandenilio
sektoriaus raidai įtaką darančių faktorių: CO2 emisijų mažinimo, AEI plėtros, naujų technologijų
diegimo, transporto plėtros, skirtingų sistemų sąveikos ir pan. Bus išanalizuotos tarptautinių
organizacijų ilgalaikių vandenilio sektoriaus plėtros rekomendacijos, vizijos bei strategijos
energetikos, transporto, pramonės, namų ūkių srityse.
Ekspertai turės atlikti vandenilio gamybos ir panaudojimo plėtros Lietuvoje potencialo
analizę, apimsiančią vandenilio vertės grandinę nuo vandenilio gamybos Lietuvoje galimybių,
naujo energijos nešėjo saugojimo, jo importo ir eksporto, investicijų į vandenilio plėtrą skatinimo
iki valstybės infrastruktūros pritaikymo vandeniliui. Be kita ko, planuojama atlikti Lietuvos
vandenilio sektoriaus perspektyvinės raidos scenarijų iki 2050 metų modeliavimą.
Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite čia.
Viešoji konsultacija dėl Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gairių techninės užduoties
Siekiant užtikrinti spartų Lietuvos ūkio perėjimą prie atsinaujinančios energetikos ir žaliąją transformaciją
skirtinguose šalies ekonomikos sektoriuose, pradedama rengti nacionalinė naujosios atsinaujinančios
energijos rūšies – vandenilio (H2) panaudojimo ir plėtros studija. Viešas konkursas dėl Lietuvos vandenilio
sektoriaus plėtros gairių parengimo bus skelbiamas artimiausiu metu.
Parengti Lietuvos vandenilio sektoriaus plėtros gaires Energetikos ministerija savo lūkesčių laišku įpareigojo
energijos perdavimo ir mainų grupę EPSO-G, numatant, kad dukterinės įmonės – dujų perdavimo sistemos
operatoriaus „Amber Grid“ valdoma esama dujų perdavimo sistema taps pagrindiniu žaliojo vandenilio dujų
transportavimo Lietuvoje tinklu. Praėjusių metų pabaigoje EPSO-G įmonių grupė parengė ir visuomenei
atvėrė elektros energetikos sistemos raidos scenarijų iki 2050 metų studiją.
Lietuvos vandenilio plėtros gairių ir vystymo plano rengimas išskaidytas į tris etapus ir apims laikotarpį iki
2050 metų:
• Aplinkos analizė, potencialo įvertinimas ir prioritetų išgryninimas, vertės grandinės SSGG analizė
• Vandenilio sektoriaus raidos scenarijų modeliavimas
• Parengtos Vandenilio sektoriaus gairės ir veiksmų planas
Siekiant, kad rezultatas atitiktų ir vandenilio rinkos dalyvių lūkesčius, kviečiame pateikti savo pasiūlymus
(pridedame pasiūlymų pateikimo formą) planuojamo pirkimo apimčiai pridėto dokumento pagrindu.
Kadangi dokumentas yra nedidelės apimties, prašome savo pasiūlymus siųsti el. paštu
laurynas.mereckas@epsog.lt , J.Butkiene@ambergrid.lt, zilvinas.danys@enmin.lt iki birželio 11 d.
Vandenilio sektoriaus plėtros Lietuvoje gairių ir jų įgyvendinimo veiksmų plano parengimo paslaugų
techninė specifikacija.
Pasiūlymų pateikimo forma
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-07

SIEKIS PERIMTI LINIJAS SU BALTARUSIJA – GRIEŽTAS ATSAKAS AR SKAMBUS
PAREIŠKIMAS?
2021-06-07 www.vz.lt,
TN: tn
Lietuvai imantis teisinių veiksmų siekiant kontroliuoti elektros linijas su Baltarusija po to,
kai Minskas leido Astravo atominei elektrinei (AE) komercinę elektros gamybą, kai kurie kalbinti
energetikos ekspertai vertina tai kaip akivaizdų ženklą, kad Baltijos šalims nesiseka susitarti dėl
Astravo elektros boikoto.
Tačiau jie negali pasakyti, ką iš tikrųjų galėtų reikšti būsimi teisiniai Lietuvos veiksmai – ir
Energetikos ministerija, ir elektros perdavimo operatorė „Litgrid“ pateikė tik lakoniškus
komentarus. Vis dėlto kai kurie ekspertai prognozuoja, jog procesas bus ilgas.
Buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas sako, kad „Litgrid“ pranešimą dėl BRELL
sutarties pažeidimo dar turi patvirtinti Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, išduodantys pažymas
dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių. „Manau, kad tie teisiniai procesai nebūtų nei
trumpi, nei lengvi, nei greiti“, – sako A. Sekmokas.
Perimti linijų kontrolę – skambus pareiškimas
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Energetikos ministrui Dainiui Kreiviui iškėlus tikslą iki Joninių susitarti su latviais ir estais
dėl efektyvaus Baltarusijos elektros boikoto ir tam būtinos prekybos su Rusija metodikos,
energetikos ekspertas Rytas Staselis mano, kad veikiausiai susitarti nepavyksta. „Ko gero,
pirmiausia tai rodo, kad nepavyksta susitarti su Latvija ir Estija dėl bendrų metodų, todėl yra
ieškoma veiksmų, kurie galėtų paskatinti arba derybas, arba tam tikrus sprendimus. Tiksliai
nežinau, ko gero, kaip ir daugelis kitų, kokį konkretų planą turi Energetikos ministerija ir
Vyriausybė“, – kalbėjo R. Staselis, Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA)
ekspertas.
Jis mano, kad Lietuvos pozicija griežtėja. „Jeigu jau Lietuva laikosi tokios griežtos
pozicijos, kad mūsų infrastruktūra yra mūsų, o ne bendra Baltijos šalių infrastruktūra, tai Lietuvos
pozicija griežtėja“, – sakė R. Staselis.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojas
Tomas Janeliūnas mano, kad šiuo atveju kalbama būtent apie fizinio elektros srauto su Baltarusija
mažinimą, „galbūt atjungiant vieną ar kitą liniją“. Tačiau jis pabrėžia, kad oficialios formuluotės
gana aptakios. „Mano interpretacija, – kad tai yra teisinis pranešimas, perspėjimas BRELL žiedo
dalyviams, taip pat Latvijos ir Estijos perdavimo operatoriams, kad Lietuva gali imtis fizinių
veiksmų ribojant elektros perdavimą iš Baltarusijos į Lietuvą (...) Matyt, mažinant tą fizinį elektros
srautą, kuris galėtų patekti į Lietuvą iš Baltarusijos“, – sakė T. Janeliūnas.
T. Sekmokas, komentuodamas galimus teisinius „Litgrid“ veiksmus, svarstė, kad Astravo
AE pradedama komercinė veikla pažeidžia vadinamąjį Lietuvos antiastravinį įstatymą
pagal force majeure aplinkybes. „Tai yra Lietuvos įstatymo pažeidimas ir tai reiškia, kad
būtent Latvija su Estija tą darydamos, pažeidžia BRELL sutartį. (...) Ar tai būtų teisinių
institucijų pripažinta, kad tai yra iš tikro, tai čia jau yra teisinių institucijų reikalas, bet,
be abejo, kreiptis visada galima“, – sakė A. Sekmokas.
Jis taip pat mano, kad net jeigu Latvija ir Estija neskaičiuos pralaidumų tarp Lietuvos ir
Baltarusijos latvių prekybai elektra su Rusija, tai nereiškia, kad perdavimo linijas kontroliuoja
Lietuva. „Manau, kad tai yra skambus pareiškimas – perimti linijų kontrolę. Kol egzistuoja BRELL
sutartis, tai linijų kontrolė priklauso nuo BRELL sutarties ir negalima vadinti, kad Lietuva jas
kontroliuoja. Iš esmės, perdavimo linijas kontroliuoja dispečerinė Maskvoje“, – sakė A. Sekmokas.
„Tai reikš tik tiek, kad Lietuva sustabdė komercinį srautą. Techninis srautas vis tiek vyks, Astravas
funkcionuos. Aišku, jis negautų pajamų iš tos veiklos“, – kalbėjo energetikos ekspertas.
Savo ruožtu R. Staselis užsiminė, kad linijų kontrolei galėtų būti pasitelkiama ir drastiškų
priemonių, tarkime, linijų remontas. „Kokie būdai susigrąžinti? Jų yra įvairių, taip pat – ir gana
drastiškų. Jeigu „Litgrid“ paskelbia, kad Baltarusijos-Lietuvos pjūvio jungtyse bus atliekamas
remontas, tai tiek žinių: nei Latvija, nei Estija čia ypatingų argumentų neturės. Išskyrus vėlgi
politines diskusijas tarpvyriausybiniu lygmeniu, Europos Komisijos kontekste, ko gero, teks
kalbėtis“, – sakė NLEA ekspertas.
Su situacija susipažinęs šaltinis BNS sakė, kad Latvija naudojasi Lietuvos-Baltarusijos
pralaidumais prekybai su Rusija skaičiuodama juos pagal BRELL taisykles. Lietuva tikisi pakeisti
situaciją, kad Latvija, prekiaudama su Rusija, priimtų „Litgrid“ nustatytus pralaidumus – tai yra, jau
ne pagal BRELL taisykles. Pasak šaltinio, BRELL sutartis numato, kad šaliai, paveiktai
nenugalimos jėgos, sutartis negalioja, o kokių konkrečių taisyklių nesilaikytų „Litgrid“, bus
derinama vėliau.
„Litgrid“ turėtų gauti force majeure pažymą
T. Sekmokas BNS teigė manantis, kad paskelbtas teisinių veiksmų inicijavimas dar turės
pereiti papildomas procedūras. „Visų pirma, kad prasidėtų teisiniai procesai, „Litgrid“
pranešimą ar kreipimąsi dėl BRELL sutarties pažeidimo dar turi patvirtinti Prekybos ir
amatų rūmai. Tada tas pranešimas įgauna tokią teisinę išraišką, kad BRELL sutartis yra
pažeista ir tada gali būti imamasi teisinių veiksmų prieš Latviją ir Estiją dėl BRELL
sutarties pažeidimo“, – BNS sakė A. Sekmokas.
Lietuvos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija BNS pranešė, kad už force majeure
pažymų išdavimą atsakingi regioniniai rūmai.
103

Vilniaus Pramonės, prekybos ir amatų rūmai – būtent sostinėje registruota „Litgrid“ – BNS
penktadienį sakė, kad nėra gavę „Litgrid“ prašymo išduoti nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančią
pažymą. Jeigu jis būtų gautas, dokumentai būtų nagrinėjami, o pažyma arba motyvuotas
atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas per 20 darbo dienų.
Laukia išsamesnės „Litgrid“ informacijos
„Litgrid“ praėjusį ketvirtadienį informavo kitų BRELL sutarties šalių, tarp jų ir Baltarusijos,
operatorius apie pradedamą teisinį procesą dėl Lietuvos ir Baltarusijos elektros jungčių kontrolės
perėmimo.
Pasak „Litgrid“ generalinio direktorius Roko Masiulio, licencijos išdavimas komercinei
Astravo AE veiklai turi tiesioginės įtakos BRELL sutarties vykdymui, todėl Lietuva imasi teisinių
svertų siekiant užtikrinti, kad Astrave pagaminta elektra nepatektų į Lietuvos rinką.
Rusijos elektros perdavimo sistemos operatorė „SO JES („Sistemnyj operator JES“) BNS
patvirtino gavusi „Litgrid“ laišką apie kilusias force majeure aplinkybes, „trukdančias „Litgrid“
visapusiškai įgyvendinti įsipareigojimus, prisiimtus pagal BRELL sutartį ir pagal jos pagrindu
priimtus kitus susitarimus“.
Anot Rusijos įmonės, Lietuvos operatorės teigimu, nenugalimos jėgos aplinkybės kilo dėl
Lietuvoje priimtų įstatymų, numatančių neįsileisti elektros iš nesaugių trečiųjų šalių branduolinių
elektrinių. „Artimiausiu metu „Litgrid“ pateiks visoms BRELL sutarties šalims išsamesnę
informaciją apie jos planuojamus organizacinius ir techninius veiksmus naudojant ir valdant
Lietuvos-Baltarusijos jungtis“, – BNS komentavo „SO JES“.
Rusijos operatorės valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Sergejus Pavluška atsakyme
BNS pridūrė, kad „Litgrid“ atsisakymas vykdyti dalį BRELL sutartyje numatytų funkcijų ir galimi
pokyčiai naudojant ir valdant Baltarusijos ir Lietuvos jungtis“ nereiškia BRELL sistemos veiklos
nutraukimo, taip pat tai nelems jokių techninių problemų Rusijos sistemai.
Estijos operatorė „Elering“ BNS taip pat patvirtino gavusi laišką iš „Litgrid“, tačiau daugiau
šiuo metu komentuoti negali. „Elering gavo laišką iš „Litgrid“, su juo susipažino ir atkreipė dėmesį.
Laukiame papildomos informacijos ir šiuo metu daugiau komentarų pateikti negalime“, – sakė
„Elering“ atstovė Katlin Klemmer.
Ragina imtis griežtų sprendimų dėl Astravo AE
T. Sekmokas sako, kad nepriklausomai nuo Lietuvos veiksmų, pati Astravo AE grėsmė
niekur nedingsta. „Ir tai yra jau, mano vertinimu, rūpestis ne ministrui, o aukštesniame
lygmenyje, rūpestis Vyriausybei, Seimui, prezidentui. Tai yra Valstybės gynimo tarybos
klausimas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausimas“, – sakė A.
Sekmokas.
Jis taip pat santūriai vertino galimybes Lietuvai sutarti su Latvija ir Estija dėl naujos trišalės
prekybos su Rusija metodikos. „Tikėtis tokio susitarimo nėra labai realu, galbūt jis ir pavyks, –
niekas negali to atmesti. Bet sprendžiant iš to, kad jis vyksta jau keli mėnesiai ir klausimas yra labai
paprastas: ar jie skaičiuoja metodikoje Lietuvos linijų pralaidumus, ar neskaičiuoja? Tiek laiko
derėtis tiesiog neatrodo labai produktyvu“, – sakė jis.
T. Janeliūnas mano, kad, įvertinant galimas Astravo AE antrojo bloko perspektyvas,
negalima mažinti dėmesio Astravo problematikai. „Manau, kad tikrai laikas imtis kažkokių
radikalių žingsnių ir, beje, tas fizinis elektros atjungimas ar sumažinimas, sakykime, pralaidumų
būtų vienas iš tokių pakankamai radikalių, kuris pakeistų tą dabartinę de facto situaciją. Tai
vienintelis turbūt tikras koziris mūsų rankose, kad mes kontroliuojame fiziškai tas jungtis tarp
Lietuvos ir Baltarusijos ir galime tuo naudotis“, – kalbėjo politologas.
NLEA ekspertas R. Staselis atkreipė dėmesį, kad apie Astravo AE projektą šiuo metu yra
dar mažiau informacijos nei anksčiau, tačiau kalbant apie antrąjį bloką svarbu atkreipti dėmesį bent
į tris veiksnius: elektros rinką, Ukrainos poreikius, Baltarusijos paskolos už jėgainę grąžinimo
terminus. „Vienas dalykas yra rinkos – ar vis dėlto A. Lukašenkos režimas suras rinkų, kur tą
pagamintą elektros energiją dėti. Antras klausimas, kaip elgsis Ukraina, dabar apribojusi importą iš
Rusijos ir Baltarusijos, ypač žiemą, kada jų elektros energijos balansas yra neigiamas, ukrainiečiai
kažkaip nesugeba pasigaminti“, – sakė R. Staselis. „Ir trečias, irgi ne mažiau svarbus yra tas, kad,
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jeigu neklystu, 2021 metų dviejų pusmečių sandūra yra tas deadline‘as, kada Baltarusija jau turi
atidavinėti kreditą (Rusijai – BNS), nepaisant to, ar jėgainė pastatyta galutinai ir veikia visu
pajėgumu, ar veikia kaip nors protarpiais“, – kalbėjo ekspertas.
T. Janeliūnas svarstė, kad kalbant apie fizinį srauto ribojimą, svarbu turėti galvoje, kiek tam
pasiruošusi Lietuvos sistema. „Jeigu Lietuvos energetikos sistema yra pasiruošusi techniškai,
fiziškai atlaikyti tokius pokyčius, ir mes galime kažkiek sumažinti tą fizinį pralaidumą iš
Baltarusijos, tai iš tikrųjų yra rimtas argumentas ir rimtai keičiantis situaciją, nes tas buhalterinis,
teisinis susirašinėjimas su Latvija – jis tikrai neduoda jokios naudos“, – kalbėjo T. Janeliūnas.
„Jeigu nevyksta derybos tame administraciniame, buhalteriniame, teisiniame lygmenyje, tai reikia
perkelti į fizinį, jau konkretų sprendimų lygmenį“, – pridūrė jis.
Astravo elektra kaitina Baltijos šalių santykius
Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas apgailestauja, kad Lietuvai nelengva tartis
energetikos klausimais su Baltijos kaimynėmis. „Nepavyksta kažkodėl susitarti su latviais ir estais,
nors atrodytų, kad turėtume susitarti. Nepavyko dėl dujų sutarti. Dabar Latvija, Estija ir Suomija
sukūrė bendrą dujų rinką, Lietuva liko nuošalyje. Tai čia yra toks neraminantis dalykas: kodėl mes
tokie išsišokėliai ar kažkokie nesugebantys derėtis? Nes derėtis visada reikėtų“, – sakė jis.
BRELL susitarimas tarp Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos pasirašytas 2001
metais, kai tuometinei perdavimo sistemos operatorei „Lietuvos energijai“ (dabar – „Ignitis grupė“)
vadovavo Rymantas Juozaitis. Jo teigimu, panašių precedentų, koks formuojasi dėl „Litgrid“
pradedamų veiksmų, nėra buvę. „Tokių precedentų nebuvo. Pasistumdymai visą laiką buvo,
Ukrainos-Rusijos linijų eksploatavimo srityje, bet tokių dar nebuvo. Visuomet būna pirmas kartas.
(...) Pagrindinis dalykas – Lietuvos įstatymas yra aukščiau ir šitoje vietoje vienareikšmiškai
įstatymą reikia įgyvendinti“, – BNS sakė R. Juozaitis.
BRELL sutartis yra susitarimas dėl techninių sąlygų ir sistemų valdymo taisyklių, kad būtų
užtikrinami reikiami elektros kokybės parametrai ir palaikomas stabilus ir patikimas elektros
tiekimas.
Pernai lapkričio 3 dieną Astravo AE pradėjus bandomąją veiklą ir patiekus pirmuosius
elektros megavatus į perdavimo tinklą, „Litgrid“ nustatė 0 MW pralaidumą komerciniam elektros
srautui iš Baltarusijos. Kaip numatyta įstatyme, „Litgrid“ Baltarusijai taip pat neteikia ir avarinio
galios rezervo paslaugos.
Baltijos šalys iki 2025 metų siekia desinchronizuotis nuo posovietinio BRELL žiedo ir
sinchronizuotis su žemynine Europa.
EM 2021 06 10 pranešimas. Europos ministrų taryboje bus keliami saugumo klausimai
TN: tn
Energetikos ministras Dainius Kreivys penktadienį dalyvaus Europos ministrų taryboje
Liuksemburge, kur su Europos vadovais aptars Astravo AE bei elektros nepirkimo iš trečiųjų šalių,
kur stovi nesaugios AE, saugumo klausimus. Lietuva šiuo metu intensyviai derasi su Latvija ir
Estija dėl naujos trišalės metodikos.
Susitikimo metu planuojama patvirtinti Tarybos bendrąjį požiūrį dėl Transeuropinių
energetikos tinklų reglamento (TEN-E) atnaujinimo bei Tarybos išvadas dėl renovacijos skatinimo
ES.
Taip pat susitikimo metu vyks ministrų diskusija dėl sąlygų vandenilio rinkai ES mastu
sukūrimo.
_______
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EM 2021 06 11 pranešimas. Europos energetikos ministrų taryboje – energetinio saugumo ir
Europos žaliojo kurso klausimai
TN: tn

Šiandien Liuksemburge vykstančioje Europos energetikos ministrų taryboje energetikos
ministras Dainius Kreivys kalbėjo apie Astravo AE keliamas grėsmes ir pavojų Europos žmonėms.
„Naujausi įvykiai, atsidūrę dėmesio centre visame pasaulyje, įrodė, kad Baltarusijos režimas
yra visiškai nenuspėjamas ir pavojingas. Astravo AE jau išduoti leidimai komercinei elektros
gamybai, nepaisant to, kad streso testų reikalavimai vis dar nėra įgyvendinti. Tai kelia pavojų
Lietuvos ir visų kitų Europos Sąjungos šalių gyventojams, ypač vertinant tai, kad Baltarusija
stengiasi nuslėpti problemas, nepaaiškina jau įkvykusių AE bloko sustabdymų ir gedimų
priežasčių“, – sakė energetikos ministras Dainius Kreivys Europos energetikos ministrų taryboje.
Lietuvos pasisakymą palaiko dar aštuonios šalys narės.
Lietuvos įstatymai draudžia pirkti elektrą iš šalių, kuriose veikia nesaugios atominės
elektrinės ir šios nuostatos bus įgyvendintos. Ministras ragino ES solidariai reikalauti atidėti
Astravo AE komercinę veiklą kol nėra išspręsti visi saugumo klausimai.
Jei ES rinkoje bus tiesiogiai ar netiesiogiai prekiaujama nesaugiai pagaminta elektra, tai be
kita ko, trukdys siekti klimato kaitos mažinimo tikslų – vystyti švarios energijos pajėgumus,
užtikrinti, kad elektros rinka veiktų stabiliai ir efektyviai.
Lietuva yra parengusi naują trišalę metodiką dėl prekybos elektros energija ir šiuo metu yra
aktyviai deramasi su Latvija ir Estija dėl šios metodikos patvirtinimo.
Energetikos ministrų tarybos metu buvo diskutuota dėl sąlygų vandenilio rinkai ES mastu
sukūrimo. Ministras D. Kreivys atkreipė dėmesį, kad pirmiausia būtina užtikrinti tarpvalstybinį
dujų kokybės koordinavimą ir nustatyti kokybės principus.
„Skatinant pramonę pereiti prie švaraus vandenilio naudojimo turime siekti, kad pigtų
žaliojo vandenilio gamybos technologijos. Todėl turime finansuoti inovatyvių gamybos būdų
kūrimą“, – teigė ministras D. Kreivys.
Taip pat ministrai diskutavo dėl bendrojo Tarybos požiūrio dėl Transeuropinių energetikos
tinklų reglamento (TEN-E) atnaujinimo. Šiuo reglamentu energetikos sistemą siekiama įgalinti
prisidėti prie žaliosios transformacijos sukuriant reikiamą infrastruktūrą švariai energijai. Be to,
patvirtintos Tarybos išvados dėl Renovacijos skatinimo ES.
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Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas,
www.DELFI.lt 2021 m. birželio 10 d.
TN: tn

Valdas Lukoševičius
Kiekvieną vasarą Lietuvos miestų gyventojai išgyvena deja vu – dėl hidraulinių bandymų
kelioms dienoms nutraukiamas karšto vandens tiekimas ir visa šeima sprendžia dilemą: grūdintis ar
vaikščioti nesiprausus. Dauguma prie tokios tvarkos pripratę ir priima kaip neišvengiamą blogį, nė
nesusimąstydami, kad tai yra viena paskutiniųjų užsilikusių sovietmečio šmėklų – mes galėtumėm
puikiausiai be to apsieti. Galėtumėm, jei tai daryti leistų griežtos rinkos reguliavimo taisyklės.
Taisyklės, kurias reikia keisti.
Pagal galiojančią tvarką šilumininkai privalo pasibaigus eiliniam šildymo sezonui
kiekviename mieste paskelbti grafikus, kada bus vykdomi centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT)
vamzdynų hidrauliniai bandymai ir tuos bandymus atlikti vadovaujantis griežta metodologija.
Hidraulinių bandymų tikslas labai aiškus – aptikti vamzdynų silpnas vietas ir suremontuoti
jas vasarą, kad išvengtume didesnių bėdų žiemą. Atjungti pastatą nuo CŠT sistemos ją bandant
neišvengiama, nes padidintas slėgis gali pažeisti pastato vidaus sistemą, šilumokaičius ar pan.
Tačiau tie, kurie turėjo progų susipažinti su CŠT sistemomis Šiaurės šalyse ar Vokietijoje,
puikiai žino, kad ten jokių karšto vandens tiekimo pauzių nebūna. Jie ten ką, visai atsipalaidavo?
Situacija Vakarų Europos šalyse, kuriose šilumos ūkis nėra valstybės detaliai reguliuojamas,
kiek kitokia, ir vamzdynai hidrauliškai bandomi tik po sumontavimo ar po didesnio remonto.
Periodinių kasmetinių bandymų slėgiu neatliekama arba tik epizodiškai, atskiruose ruožuose, pačios
įmonės sprendimu, siekiant pasitikrinti jų stiprumą ar pan. Kadangi už šilumos tiekimo kokybę ir
nepertraukiamumą atsakinga pati įmonė ir jos savininkai (paprastai – savivaldybė), jie ir sprendžia,
kokiomis technologijomis ir kokiomis investicijomis užtikrinti patikimą ir efektyvų šilumos
tiekimą. Įprasta rizikas drausti, o tuomet į patikimumo užtikrinimą įsijungia ir draudimo bendrovių
ekspertai.
Taisyklės yra taisyklės
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose kitose „po planinės“ ekonomikos šalyse, vis dar galioja
valstybinis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus reguliavimas, o tai reiškia, kad beveik visas
įrenginių projektavimo, montavimo, eksploatavimo ir aptarnavimo procedūras bei sąlygas bandoma
aprašyti įvairiais teisės aktais, tvarkomis, aprašais ir t.t. Žinoma, šie dokumentai daugiausiai išversti
iš „sovietinių“ laikų teisės aktų, dažnai nebeatitinka realių aplinkybių, tačiau privalomi ir už jų
nesilaikymą skaudžiai baudžiama. Energetikos ministerija kuruoja šilumos ūkio teisinį
reglamentavimą, o labai didelius įgaliojimus turinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
(VERT) atlieka tiek ekonominę, tiek ir techninę priežiūrą bei kontrolę. Pagrindinis valstybinio
reguliavimo tikslas šiandien – šilumą ir karštą vandenį tiekti mažiausiomis sąnaudomis.
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Be to, valdininkai, natūralu, linkę apsidrausti, todėl, jei parašyta popieriuje, vadinasi, tai
saugu ir teisėta, nors ne visada teisinga. Tai ir lemia kasmetinę visuotinę hidraulinių bandymų
kampaniją ir karšto vandens tiekimo sustabdymus.
Prisitaikydami prie dabartinio reguliavimo, šilumos tiekėjai bando sumažinti pasekmes,
vamzdynus bandydami zonomis, kad kuo mažesnis skaičius vartotojų liktų be karšto vandens,
didesnės įmonės įsigijo mobilias katilines, kurias naudoja laikinam aprūpinimui šiluma. Tačiau ir
šios priemonės turi ribotas galimybes, kai reikia per trumpą laiką išbandyti vamzdynus visame
mieste. Juo labiau, kai reguliavimas reikalauja viską daryti kuo pigiau. Nesiprausę žmonės turbūt
neturi ekonominės vertės?
Šalies ir užsienio ekspertai teigia, kad hidrauliniai bandymai parodo jau tik problemų
pasekmes. Kai jau vamzdis surūdijo ir plyšo, jo remontas ar pakeitimas neišvengiamas ir brangus.
Daug svarbiau vamzdynų sistemose įdiegti ankstyvos stebėsenos ir profilaktikos priemones.
Pavyzdžiui, Lietuvos CŠT sektoriuje apie 40 % vamzdynų jau yra šiuolaikiniai su vandens
pratekėjimo aptikimo sistema. O teisės aktai ir jiems reikalauja hidraulinių bandymų, o tai jau
reiškia, kad pats bandymas sukuria ekstremalias sąlygas ir jiems labiau kenkia, nei padeda, ir yra
nereikalingas.
Maža to, rinkoje šiuo metu atsiranda šiuolaikinės technologijos ir įrenginiai, kurie pritaikomi
senuosiuose vamzdynuose: anksti aptinka vandens pratekėjimą, nuolat tikrina tinklo vandens
korozinį aktyvumą, netgi matuoja vamzdžio sienelės storį – gali pranešti, kada jau iš tikrųjų jį reikia
keisti. Žinoma, visa tai kainuoja ir reikalauja aukštos kompetencijos personalo.
Nemokamų pokyčių nebūna
Šiuolaikinės technologijos jau prieinamos ir jų panaudojimas tikrai pagerintų patikimumą ir
sumažintų ar leistų visai atsisakyti hidraulinių bandymų poreikio bei karšto vandens tiekimo
pertrūkių.
Tam, kad visa tai atsidurtų ir Lietuvoje, šilumos tiekimas turėtų būti grindžiamas kokybės ir
kainos santykiu, ekonominės naudos ar paslaugos kokybės kriterijais, o ne tik beatodairiškai
siekiant mažiausių sąnaudų. Pigus daiktas yra pigus.
Suprantama, kad sistemos modernizavimas ir priežiūros technologijos kainuoja ir jų
finansavimas turėtų įtakos sąskaitos dydžiui, tačiau aš esu tikras, kad didžioji dalis vartotojų sutiktų
šiek tiek sumokėti už ramią vasarą be trikdžių karšto vandens tiekime.
Ir man akivaizdu, kad XXI skaitmenizacijos ir sparčios pažangos amžiuje bandymai
techninius dalykus sureguliuoti valdiškais aktais – neadekvatu ir neefektyvu.
Tokį sustabarėjusį požiūrį reikia keisti. Ir šilumininkai ne kartą teikė siūlymus optimizuoti
vamzdynų priežiūrą, hidraulinius bandymus derinti su kitokiais diagnostikos metodais.
Deja, šie siūlymai buvo ignoruojami, matyt, nepasitikima ar bijoma permainų. Gal jau laikas
keisti požiūrį ir daugiau iniciatyvos bei atsakomybės perduoti tiesioginiam šilumos tiekimo
paslaugų vykdytojams? Valstybė galėtų nustatyti tik privalomus saugumo ir kokybės standartus, o
jau kaip tai įgyvendinti specialistai geriau žino negu valdininkai ar politikai.
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IS-902/627-IV-5 priedas
AM 2021 06 10 pranešimas. Aplinkos ministrai Liuksemburge derasi, kaip pasiekti neutralumą
klimatui ir nulinę taršą
TN: tn

Ketvirtadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su kitų ES valstybių narių aplinkos
ministrais, susirinkusiais į Aplinkos tarybos posėdį Liuksemburge, turėtų patvirtinti Tarybos
išvadas dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, apsvarstyti Baterijų ir baterijų atliekų
reglamento rengimo pažangą ir pasikeisti nuomonėmis apie ES nulinės taršos veiksmų planą.
Tarybos išvadoms dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos Lietuva numato
pritarti. „Palaikome ES tikslą pasiekti ekonomikos neutralumą klimatui iki 2050-ųjų, prisitaikant
prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio ir tampant atspariems klimato kaitai. Kartu su ministrais
derėsimės, kokia kiekvienai valstybei tenka šiltnamio dujų emisijų kvota ir kiek jos gaus pinigų tai
įgyvendinant“, – sako Simonas Gentvilas.
Nuomonėmis apie parengtą Baterijų ir baterijų atliekų reglamentą ES aplinkos ministrai
pasikeitė per ankstesnį Aplinkos tarybos posėdį, vykusį kovą. Šįsyk pirmininkaujanti Portugalija
pateiks ataskaitą, kas nuveikta siekiant susitarimo dėl šio teisės akto. Ministrai susipažins ir su
ataskaita apie Baterijų ir baterijų atliekų reglamentą, skirtą reguliuoti visą baterijų gyvavimo ciklą
užtikrinant, kad jos būtų tvarios ir saugios žmonėms bei aplinkai, o jų atliekos – perdirbamos,
vertingas medžiagas naudojant pakartotinai. Tai pirmoji Žiedinės ekonomikos veiksmų plano
teisėkūros iniciatyva ES.
„Baterijų naudojimas kasmet šauna į viršų po kelis kartus. Daugėjant elektromobilių, kyla
iššūkių, kaip mes tvarkysime baterijas. Europa neturi retųjų metalų išteklių, todėl turime vystyti
baterijų perdirbimo pramonę“, – pažymi Simonas Gentvilas. Lietuvos požiūriu, pramonei ir
nacionalinėms institucijoms reikia suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie Baterijų reglamento, o
ES valstybėms narėms – pakankamo lankstumo išlaikyti daug metų sėkmingai veikiančias
nacionalines gamintojų atsakomybės sistemas.
Ministrai taip pat pasikeis nuomonėmis apie ES nulinės taršos veiksmų planą. Lietuva, kaip
ir kitos valstybės, pritaria šiam planui, jame nustatytiems taršos mažinimo tikslams iki 2030 m.
Pagal planą, tarša iki 2050 m. sumažėtų iki žmonių sveikatai ir ekosistemoms nekenksmingo lygio,
t. y. sukuriant aplinką be toksinių medžiagų. Mūsų šalis pritaria 2021-2024 m. numatytiems
veiksmams: sugriežtinti oro kokybės užterštumo normas ir jas suderinti su Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomendacijomis, riboti akmens anglies naudojimą ir jos atsisakyti, reglamentuoti
kietojo biokuro kokybę ir kt. Lietuva remia iniciatyvą mažinti maistinių medžiagų nuostolius
dirvožemyje ir tikslą sumažinti trąšų ir pesticidų naudojimą. Perteklinių maistinių medžiagų
patekimas į vandens telkinius išlieka ypač aktuali problema, ir ją būtina spręsti, norint pasiekti
geros vandens telkinių būklės – tai vienas iš aplinkos ministro darbotvarkės prioritetų.
Liuksemburge Aplinkos taryba dar aptars, kaip mažinti transporto išmetamųjų teršalų kiekį,
Taksonomijos reglamento įgyvendinimą ir kt.
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IS-902/627-IV-6 priedas
VERT 2021-06-11 pranešimas. Europos energetikos reguliuotojų taryba patvirtino 2022-2025
metų strategiją
TN: tn
Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators,
CEER) patvirtino 2022-2025 metų strategiją, kurios tikslas – įgalinti vartotojus sėkmingai
energetikos pertvarkai (Empowering Consumers for the Energy Transition).
Europos energetikos reguliavimo institucijos akcentuoja įsipareigojimą suteikti vartotojams
daugiau galimybių, siekiant skatinti tvarią energetikos sistemos pertvarką. Kad būtų pasiekti
pagrindiniai išmetamo anglies dioksido mažinimo, klimato neutralumo, tvarumo ir efektyvumo
tikslai, 2022–2025 m. CEER strategija grindžiama trimis reguliavimo aspektais: sėkmingai
veikiančia, atvira ir atsparia rinka, į vartotojus orientuota dinamiška reguliavimo aplinka,
energetikos sistemos integracija (tvaria infrastruktūra).
Numatoma:
• Užtikrinti atviras, gerai veikiančias ir atsparias rinkas nacionaliniu lygiu ir Europoje:
skatinti lankstumą ir naujus verslo modelius;
• skatinti vartotojus dalyvauti energetikos rinkoje, taikant į vartotoją orientuotą dinamišką
reguliavimą, suteikiant vartotojams galimybę aktyviai prisidėti prie lanksčios
energetikos sistemos ir ja pasinaudoti;
• skatinti energijos sistemos integraciją: atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas ir
inovacijų skatinimas.
Pagal šias tris reguliuotojų išskirtas strategines kryptis, numatytos ir šešios CEER veiklos
sritys:
• Energetikos sistemos integracija
• Tvari ir efektyvi infrastruktūra
• Į vartotoją orientuotas energetikos rinkos dizainas
• Decentralizuota ir vietinė energija
• Gerai veikiančios rinkos
• Lankstumas
Su šia CEER strategija 2022-2025 metams galite susipažinti čia.
_______
VERT 2021-06-11 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų, elektros energetikos,
suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projekto
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama numatyti aiškesnę elektros
energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų
projektų VERT vertinimo ir derinimo tvarką, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai pakoreguotą
Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir
derinimo tvarkos aprašo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki birželio 28 d.
(imtinai).
Esminiai pakeitimai:
• Projektas papildytas nauju investicijų derinimo procesu – projektai, skirti pakeisti
reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos
paslaugos iš išorės (OPEX projektai). OPEX projektams bus priskiriami didelės vertės,
ilgiau nei vienerius metus įgyvendinami ir tik OPEX sąnaudas apimantys projektai,
pagrįsti paslaugų pirkimo sutartimis. Šiems projektams bus taikomi tokie patys
informacijos teikimo reikalavimai ir terminai, kaip ir individualiai derinamam
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•

•
•

investicijų projektui, tačiau papildomai turės būti teikiama informacija apie perkamų
paslaugų įkainių nustatymo principus, o sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo ir
OPEX projekto derinimo bus priimamas remiantis finansinės grynosios dabartinės
vertės rodikliu. Ekonominė analizė OPEX projektams nebus atliekama, o techninis
vertinimas atliekamas tik išimtiniais atvejais.
• Projektas papildytas nauju investicijų derinimo procesu – su energetikos inovacijų
diegimu susijęs investicijų projektas. Šiems projektams bus taikomi tokie patys
informacijos teikimo reikalavimai ir terminai, kaip ir sąrašui ar individualiai derinamam
investicijų projektui, tačiau numatyta, kokius reikalavimus turi atitikti investicijų
projektas tam, kad jam būtų skirtas papildomas finansavimas iš reguliuojamų elektros,
gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų kainų.
• Taip pat Projekte atsisakyta dalies informacijos teikimo reikalavimų, patikslinti
investicijų projektų vertinimo kriterijai, patikslinti Projekto priedai ir atlikti kiti
redakcinio pobūdžio pataisymai.
⁎⁎⁎
Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5)
2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę
sistemą.
Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. birželio 28 d. (imtinai).
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".
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V skyrius.

RENGINIAI
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IS-902/627-V-1 priedas
INFO_kvietimai dalyvauti tarptautiniuose webinaruose_birželio mėn.
•

birželio 15 d. (antradienis) 14:00 – 16:00 val. BSAM projekto webinaras apie
gelžbetoniniuose loviuose nutiestų vamzdynų būklės nustatymo technologijas (patirtimi
dalinsis Švedijos kompanijų ekspertai):
BSAM Pilot Test Installation and Investigation of Concrete Constructions
Programa pridedama. Norintys dalyvauti prašome užsiregistruoti: ČIA Renginys vyks anglų
kalba (be vertimo į lietuvių kalbą).

•

birželio 16 d. (trečiadienis) 11:00 – 14:00 val. Techninis vizitas į Vattenfall naujai pastatytą
aukšto efektyvumo dujų kogeneracinę jėgainę Berlyne bei UPGRADE projekto webinaras
“Efficient and Renewable Heat Networks“
Išsamesnė informacija ir registracija: Virtual power plant tour - Berlin, Germany, Vattenfall
- Reuter West & Webinar on „Efficient and Renewable Heat Networks“: 50 Jahre AGFW
(agfw-50jahre.de)
Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į lietuvių kalbą).

•

birželio 28 d. (pirmadienis) 14:00 – 16:30 val. BSAM projekto webinaras „Smart Asset
Management - DH Distribution Networks“ (Išmanusis infrastruktūros valdymas – CŠT
vamzdynai), kurio tema - šilumos perdavimo tinklų patikimumas, taikomi metodai ir
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technologijos (patirtimi dalinsis Vokietijos, Švedijos, Lietuvos ekspertai)
Programa pridedama. Norintys dalyvauti prašome užsiregistruoti: ČIA
Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į lietuvių kalbą).

Smart Asset Management - DH Distribution Networks, BSAM 28 June
pirmadienis 2021 m. birželis 28 14:00-15:30 BSAM webinaras
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Learn More | Meeting options
________________________________________________________________________________

Dalyvavimas renginiuose nemokamas, dalyvių skaičius neribojamas, bet būtina išankstinė
registracija pagal pateiktas nuorodas.
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
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IS-902/627-V-2 priedas

LEA 2021-06-08 pranešimas.
TN: tn
ĮVYKS RENGINYS „ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
PRAMONĖS ĮMONĖSE: NAUDA, GALIMYBĖS IR SĖKMĖS ISTORIJOS“
.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kviečia į 2021 m. birželio 29 d. vyksiantį
renginį, kuris skiriamas energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams
užsakovams. Šio renginio tikslas yra rinkos situacijos aptarimas su minėto energijos vartojimo
audito užsakovų suinteresuotąja grupe, finansavimo galimybių ir gerųjų praktikų pristatymas.
Siekiant geresnių įmonėse atliekamo energijos vartojimo audito rezultatų ir geresnės audito
kokybės, energijos vartojimo audito užsakovams bus pristatytos VšĮ Lietuvos energetikos agentūros
parengtos gairės sklandesniam audito įgyvendinimo procesui bei apibendrinta energijos vartojimo
audito vertės grandinės struktūra. Renginio dalyviai taip pat bus supažindinti su finansinės paramos
priemonėmis energijos vartojimo efektyvumo projektų įgyvendinimui pramonės įmonėms bei
įgyvendintų projektų pavyzdžiais.
Numatoma renginio darbotvarkė:
1. Sveikinimo žodis (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; VšĮ Lietuvos energetikos
agentūra).
2. Energijos vartojimo auditai – svarbiausi vertės grandinės atributai (VšĮ Lietuvos energetikos
agentūra).
3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių finansavimo galimybės:
• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
(APVA);
• BALTPOOL UAB – VIAP kainos dalies susigrąžinimas pramonės įmonėms;
• UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA).
4. Energijos efektyvumo didinimo sėkmės istorijos:
• įmonių pranešimai;
• auditorių patirtis.
Detalesnė renginio darbotvarkė bus publikuota likus savaitei iki renginio.
Renginys vyks 2021 m. birželio 29 d. nuo 14 val. nuotoliniu būdu (per „Microsoft Teams“
platformą). Trukmė 2,5–3 val.
Norinčius dalyvauti renginyje, prašome iki 2021 m. birželio 25 d. užsiregistruoti užpildant
šią registracijos formą.
Užsiregistravusieji asmenys jų registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gaus
prisijungimo į renginį nuorodą.
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IS-902/627-V-3 priedas
Seminaras „Oro tarša iš kurą deginančių įrenginių pramonėje: teršalų emisijų mažinimo
būdai bei monitoringas, GPGB taikymas, ŠESD ir veiklos stebėsenos ypatumai, naujausi
pakeitimai“
TN: tn
Data 17 birželio, 2021
Organizatorius UAB "AVGO Group"
Vieta Nuotoliniai mokymai naudojant Zoom platformą

UAB „AVGO Group“ kviečia įmonių atsakingus specialistus į NUOTOLINĮ seminarą „Oro tarša
iš kurą deginančių įrenginių pramonėje: teršalų emisijų mažinimo būdai bei monitoringas,
GPGB taikymas, ŠESD ir veiklos stebėsenos ypatumai, naujausi pakeitimai”, kurį ves:
Doc. Dr. Kęstutis Buinevičius – Kauno technologijos universiteto Energetikos katedros docentas;
Kęstutis
Šimkus
–
Verslo
plėtros
direktorius,
UAB
„Siemtecha“;
Karolis Šulinskas – Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, Aplinkos apsaugos agentūra.
Nuotolinis seminaras vyks 2021 birželio 17 d., naudojant Zoom platformą.
Registracijos formą į seminarą rasite ČIA.
Išsamesnę informaciją apie seminarą bei jo PROGRAMĄ rasite ČIA.
Seminaro kaina:
139 Eur. vienam dalyviui.
*119 Eur. vienam dalyviui – užsiregistravus iki gegužės 28 d.
**119 Eur. vienam dalyviui – užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios
įmonės/įstaigos.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis:
+370 600 17825
alvinas@avgo.lt
***
Registruotis
Oro tarša iš kurą deginančių įrenginių pramonėje: teršalų emisijų mažinimo būdai bei
monitoringas, GPGB taikymas, ŠESD ir veiklos stebėsenos ypatumai, naujausi pakeitimai
09:30 - 15:15
., Nuotoliniai mokymai
5 akad. val.
PROGRAMA
09:30 Dalyvių prisijungimas.
10:00
Teršalų emisijų iš kurą deginančių įrenginių mažinimas:
10:00 • teršalų emisijų normos dideliems ir vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams;
12:00
• teršalų susidarymas;
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•

teršalų emisijų mažinimo būdai.

12:00 Pietų pertrauka.
13:00
Tendencijos išmetamųjų teršalų matavimo srityje:
• Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų
teršalų keliami reikalavimai automatiniams monitoringo prietaisams;
• LST EN14181, LST EN15267, LST EN15259, LST EN15058 standartų taikymas
pramonių išmetamų teršalų monitoringo sistemoms;
13:00 • LST EN17255 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Duomenų rinkimo ir
13:50
tvarkymo sistemos standarto taikymas;
• Geriausių prieinamų gamybos būdų taikymas pramonėje;
• 2019/12/03 dienos ES komisijos priimtas sprendimas dėl Geriausių Prieinamų
Gamybos Būdų (GPGB). Nauji reikalavimai keliami automatiniams išmetamų
teršalų monitoringo prietaisams susiję su šio sprendimo priėmimu.
13:50 Pertraukėlė.
14:00
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir veiklos lygio stebėsena: stebėsenos
ciklas, pagrindiniai reikalavimai, naujausi pakeitimai:
• ATL skyrimo ir apskaičiavimo tvarkos ypatumai;
14:00 • ŠESD ATL skyrimo ir prekybos tvarkos aprašo nauja redakcija ir su ja susiję
15:15
pasikeitimai;
• ES ATLPS 4 etapo veiklos lygio duomenų ataskaita: praktinis ataskaitos pildymo
pavyzdys. Dažniausiai pasitaikančių klaidų apžvalga.
Kaina
Kaina:

139 Eur. vienam dalyviui.

Kaina*: *119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 28 d.
Kaina**:

**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įmonės/įstaigos.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis
Papildoma informacija:
Turite klausimų?
• +370 600 17825
• alvinas@avgo.lt
REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 15 d.
Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.
Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).
Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.
Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el.
paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.
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IS-902/627-V-4 priedas
TWIN-PEAKS ir RENONBILL projektų tarpinių rezultatų pristatymas ir diskusija
TN: tn
Data 11 birželio, 2021
Organizatorius Lietuvos energetikos institutas
Vieta MS Teams aplinkoje (nuoroda bus atsiųsta artėjant renginiui) ir Lietuvos energetikos institute
(didžioji salė), Breslaujos g. 3, Kaunas – rinkitės jums priimtiną
Dviejų projektų tarpinių rezultatų pristatymas ir diskusija
TRUMPAI APIE TWIN-PEAKS PROJEKTĄ
Klimato kaitos švelninimas, sintetiniai biodegalai ir atliekų perdirbimas į energiją – šiems
aktualiems klausimams skirtas naujas tarptautinis konsorciumas, kurį subūrė Lietuvos energetikos
institutas (LEI), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir užsienio partneriai, dalyvaujantys
bendrame Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ projekte TWIN-PEAKS. Novatoriško
projekto tikslas – inovacijų ir technologinių sprendimų kūrimas atliekų perdirbimo į energiją ir
sintetinių biodegalų srityse, siekiant prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, žinių mainai keičiantis
gerąja patirtimi, visuomenės švietimas ir bendrų tyrimų inicijavimas minėtose srityse.
TRUMPAI APIE RENONBILL PROJEKTĄ
Norint pasiekti 2050 m. numatytą ilgalaikį tikslą sumažinti ES išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 80 proc., būtina ženkliai padidinti metinį pastatų renovacijos
procentą, nuo dabartinio 0,4 proc. – 1,2 proc. iki bent 2,3 proc. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2019
m. kovo mėn. buvo pradėtas „RenOnBill“ projektas – Gyvenamųjų pastatų modernizavimas
apmokant per sąskaitas už energiją. Šio projekto tikslas yra sukurti on-bill modelį, kurio pagalba
mėnesinės sąskaitos už komunalines paslaugas naudojamos kaip investicijų į gyvenamųjų pastatų
modernizavimą grąžinimo priemonė.
Programa
Laikas
Dalyvių registracija, prisijungimas
12:45-13:00
Twin-Peaks projekto pristatymas, dr. Andrius Tamošiūnas, projekto koordinatorius,
13:00-13:15
LEI
Požiūrio į inovacijas bei atliekų rūšiavimo žvalgomojo tyrimo rezultatai, doc. dr.
13:15-13:45
Aušra Pažėraitė, VDU
Q&A
13:45:13:55
Interaktyvi diskusija dėl suvokiamų trikdžių
13:55-14:10
RenOnBill projekto rezultatų pristatymas, dr. Rolandas Urbonas
14:10-14:30
Interaktyvi diskusija dėl išskirtų schemų įgyvendinimo
14:30-14:50
Baigiamoji diskusija ir kava
14:50-…
Registracija į renginį vykdoma internetu, nuoroda: https://forms.gle/mStjvacTfEiRmTpn8
Jei kiltų klausimų, kreiptis:
– dr. Rolandas Urbonas, Rolandas.Urbonas@lei.lt arba
– dr. Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@vdu.lt.
Daugiau informacijos apie projektus galima rasti tinklalapiuose: www.twinpeaks-h2020.eu/en/home/ ir
www.renonbill.eu.
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NAUDINGA
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IS-902/627-VI-1 priedas
LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-06-10 nuotolinis pasitarimas
Kvietimas_ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_ketvirtadieniais_15:00 val.
Kviečiame rytoj (birželio 10 d.) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį pasitarimą
aktualių klausimų aptarimui.
Darbotvarkė:
1) Savaitės aktualijų apžvalga
2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos
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
_______

PROJEKTAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
ŠILUMOS TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. birželio d. Nr.
Šilumos tarybos posėdis, organizuotas Energetikos ministerijos, įvyko 2021 m. birželio 2 d. 11 val.
nuotoliniu būdu.
Šilumos tarybos pirmininkė Energetikos viceministrė Inga Žilienė
Posėdžio sekretorius Tomas Kropas
Posėdyje dalyvavę Šilumos tarybos nariai:
Inga Žilienė – Energetikos viceministrė (Šilumos tarybos pirmininkė);
Karolis Švaikauskas – Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas
(Šilumos tarybos pirmininkės pavaduotojas);
Gerimantas Bakanas – AB Vilniaus šilumos tinklai generalinis direktorius (šilumos tiekėjų
atstovas);
Valdas Lukoševičius – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas (šilumos tiekėjų atstovas);
Edvinas Pabrinkis – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris (vartotojų atstovas);
Nerijus Rasburskis – AB „Ignitis grupė“ Šilumos ir elektros energijos sprendimų departamento
vadovas (Lietuvos šilumos ir elektros energijos gamintojų atstovas);
Matas Taparauskas – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys;
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Kiti dalyviai:
Arūnas Juozaitis (LITBIOMA), Aušra Ignotaitė (LNŠGA), Tomas Kropas; Vilmantas Markevičius;
Vida Dzermeikienė (EM).
Darbotvarkės klausimas: Kauno miesto problematika dėl konkurencijos šilumos ūkyje ir
galimų šios problemos sprendimo būdų pristatymas.
SVARSTYTA:
LNŠGA atstovė Aušra Ignotaitė pristatė šilumos ūkio dalyvių konkurencijos problemą Kauno
mieste, pristatė, kaip keistųsi kainos vartotojams, jei iš rinkos pasitrauktų šilumos gamintojai, kurie
nebegali konkuruoti dėl kainos šilumos gamybos rinkoje ir pateikė galimus šios problemos
sprendimo variantus. Pristatymo skaidrės pridedamos.
I. Žilienė paprašė patikslinti ar pristatomos prognozuojamos šilumos kainos, pritaikant LNŠGA
siūlomą modelį.
A. Ignotaitė patikslino, kad tokios prognozuojamos kainos būtų, jei iš šilumos tiekimo sistemos
pasitrauktų tos įmonės, kurios dėl didėjančios konkurencijos negalėjo dirbti 2020 – 2021 m.
šildymo sezono metu ir palyginimui pateiktos prognozuojamos šilumos kainos, jei pavyktų išlaikyti
nuosaikią konkurenciją ir minėti šilumos gamintojai liktų rinkoje. Pabrėžė, kad skaičiuojama, jei
minėtos įmonės nepasitrauktų iš rinkos, kaina vartotojams sekančiam šildymo sezonui kiltų apie 1012 %, jei konkurencijos neliktų ir minėti šilumos gamintojai pasitrauktų iš rinkos, kaina vartotojams
didėtų daugiau nei 25 %
I. Žilienė pasiūlė pasitikslinti ar prognozuojamas kainų augimas skaičiuojamas šilumos gamybos
kainoms ar vartotojams.
A. Ignotaitė patikslino, kad vertinamas kainų augimas yra galutiniams šilumos vartotojams.
N. Rasburskis pakomentavo 6-os skaidrės kairėje pusėje esantį grafiką, ir akcentavo, kad lyginami
trys didieji šalies miestai, konstatavo, kad net pridėjus ATL (apyvartinių taršos leidimų) kaštus,
Kauno miesto šilumos kainos, esant tvariai konkurencijai būtų mažesnės, nei Vilniaus.
A. Ignotaitė paantrino, kad toks komentaras yra teisingas.
V. Lukoševičius pakomentavo, kad jei šilumos gamintojai į aukcionus eitų ne su 100 proc.
pajėgumu, o su 70 proc, daugiau rinkos dalyvių galėtų dalyvauti aukcione, bet tai padidintų šilumos
kainas. Priminė, kad buvo siūlomi kiti būdai, kaip galima spręsti susidariusią situaciją, pavyzdžiui,
padengti kapitalo kaštus, bet šis klausimas reikalauja detalesnės analizės ir kol kas šilumos tiekėjai
negali paremti siūlomo modelio.
A. Juozaitis patvirtino išsakytų problemų egzistavimą Kauno mieste, pabrėžė, kad esami šilumos
gamybos pajėgumai yra reikalingi. Pabrėžė, kad yra gamintojų, kurie jau dabar yra ant bankroto
ribos. Akcentavo, kad iš rinkos pasitraukus šilumos gamintojams, šilumos kainos ilguoju periodu
augtų ženkliai daugiau, nei pritaikius siūlomą problemos sprendimo variantą.
V. Lukoševičius pritarė, kad esami šilumos gamybos pajėgumai yra reikalingi, bet jie turi veikti
optimaliai, tikslingai ir vartotojų naudai. Todėl reiktų lyginti alternatyvas atsižvelgiant į naudą
vartotojams. Priminė, kad VERT buvo atlikusi analizę, kuria siūloma užtikrinti, kad visi
reguliuojami šilumos gamintojai teiktų kainas, kurios užtikrintų ekonominį išlikimą, bet ir
mažiausias šilumos gamybos kainas. Tai yra taip pat vienas iš variantų, todėl reikia neatmesti ir šios
bei kitų galimybių rengiant šilumos ūkio įstatymo koncepciją.
A. Ignotaitė pristatė LNŠGA siūlymą Kauno mieste vykdyti pilotinį projektą ir tokiu tarpiniu
laikotarpiu perskirstyti šilumos gamybos įrenginius, kurie yra Kaune į bazinio aukciono (70 %
galios) ir balansavimo aukciono (30 % galios) paketus, kurie būtų organizuojami kas savaitę. Tokia
sistema sukurtų sąlygas visiems šilumos gamintojams veikti rinkoje, padėtų maksimizuoti AEI
plėtrą CŠT sektoriuje, užtikrintų rezervų pajėgumą, padėtų išvengti neprognozuojamo kainų
augimo. Siūloma šilumos tarybai įtraukti tokį pasiūlymą, jį apsvarstyti ir tai galėtų tapti naujai
svarstomos koncepcijos dalimi.
I. Žilienė pasiūlė atlikti ir pateikti analizės rezultatus, kokią įtaką šilumos kainai turėtų siūlomas
modelis.
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A. Ignotaitė patikslino, kad su siūlomu projektu, kainų lygis pakiltų maždaug 15 %.
I. Žilienė paprašė patikslinti ar siūlyme laikoma, kad balansavimo rinka yra laikomi rezerviniai
įrenginiai ir įrenginiai pikams padengti.
A. Ignotaitė patikslino, kad siūlyme yra trys rinkos. Pirmoji – bazinė aukcionų rinka, kurioje dirbtų
bazinė dalis įrenginių, antroji – pikų aukcionai, kur šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys dujas
ir likutinė galia, deginanti atliekas ir biokurą konkuruotų tarpusavyje, trečioji – rezervinė rinka, kuri
priklauso šilumos tiekėjui.
A. Juozaitis pabrėžė, kad kiekvienas instaliuotas megavatas galios yra reikalingas, tačiau jei
įrenginys dirbs labai trumpai, tuomet ir jo generuojamos šilumos kainos bus labai didelės. Pasiūlė
vadovautis palyginamųjų sąnaudų principu.
M. Taparauskas pabrėžė, kad šiuo klausimu reikalinga didesnė ir platesnė diskusija. Pasiūlė siūlomą
modelį turėtų įvertinti konkurencijos taryba. Taip pat patarė pasvarstyti ar toks reguliavimas turėtų
atsirasti įstatyme ar VERT tvarkoje. Paprašė patikslinti iš kur, pritaikius siūlomą modelį, atsiranda
toks kainos augimas ir skirtumas tarp dviejų scenarijų.
A. Ignotaitė paaiškino, kad toks skirtumas susideda iš dviejų dedamųjų. Pirma prielaida - šilumos
kiekis, kuris buvo subsidijuojamas dirbant į nuostolį 2020 – 2021 metų šildymo sezonu pasitraukus
šilumos gamintojams iš rinkos būtų gaminamas iš dujų, kurių kaina auga. Antra - likę rinkos
dalyviai pardavinės šilumą palyginamųjų sąnaudų principu. Esant tvariai konkurencijai, vertinama,
kad kainų lygis galėtų sumažėti iki 20 - 25 % žemiau nei palyginamosios kainos.
I. Žilienė paprašė šilumos tarybos nariams pateikti skaičiavimus, apibrėžti, kokios prielaidos buvo
naudojamos skaičiavimuose ir koks bus poveikis šilumos kainoms.
N. Rasburskis pabrėžė, kad palaiko NŠGA pasiūlymą, bet siūlo svarstyti alternatyvas įvertinant
kitas galimybes. Pasiūlė, kad reikėtų apsibrėžti laiko grafiką ir kartu su kitomis institucijomis
įvertinti alternatyvas, sudaryti darbo grupę.
I. Žilienė pritarė siūlymui. Konstatavo, kad reikalinga platesnė analitika, turi būti sudaryta darbo
grupė šiam klausimui spręsti, apsibrėžtas laiko limitas. Šilumos tarybos nariai turi atsiųsti savo
siūlomus delegatus į darbo grupę K. Švaikauskui.
V. Lukoševičius pristatė LŠTA siūlymus dėl šilumos galios ir kuro rezervavimo. Siūloma
rezervavimo mechanizmą aprašyti naujai rengiamame ŠŪĮ.
I. Žilienė pasiūlė sujungti NŠGA ir LŠTA siūlymus į vieną paketą ir svarstyti darbo grupėje. LŠTA
siūlymus struktūruoti į dvi dalis. Pirmoji situacija – galios rezervavimas ten, kur yra NŠG antroji –
kur nėra.
M. Taparauskas išreiškė abejones ar tai tikrai yra aktuali problema. Rezervavimo tvarka yra
numatyta VERT supirkimo tvarkoje, paprašė patikslinti, kur kyla problemos dėl rezervavimo
tvarkos.
V. Lukoševičius pabrėžė, kad problema kyla iš LR Energetikos įstatymo, kur numatyta, kad turi
būti numatytas kuro saugojimo rezervas 10 parų. Mano, kad 10 parų kuro saugojimo reikalavimas
yra perteklinis, nes turime ir biokuro galios rezervą, ir 100 % kartais ir daugiau gamtinių dujų galios
rezervą. Dujų tiekimas laikomas saugus ir rezervinius pajėgumus dujomis galime užsitikrinti, kada
to reikia. Gal užtektų saugoti biokurą, pavyzdžiui, 2 paroms, kiek leidžia sandėliavimo galimybės,
šiandien tai draudžia energetikos įstatymas.
K. Švaikauskas pažymėjo kad rezervinio kuro reikalavimai nustatomi energetikos ministro įsakymu
tvirtinamoje tvarkoje (Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir
naudojimo taisyklėse), bendrieji reikalavimai nustatomi Energetikos įstatyme.
I. Žilienė pasiūlė pasitikslinti teisinę aplinką ir įvertinti ar būtina keisti įstatymą, galbūt užtenka
keisti poįstatyminius teisės aktus.
V. Lukoševičius papildomai pažymėjo, kad ne kuras, o perteklinė infrastruktūra yra pagrindinė
dedamoji galutinėje šilumos kainoje, reikia tai optimizuoti. Kiekviena savivaldybė galėtų spręsti
kaip užtikrinti rezervinius pajėgumus. Papildomai šilumos ūkio koncepcijoje pasiūlė atsisakyti
šilumos bazinės kainos, išbraukti maksimalios kainos sąvoką.
I. Žilienė pažymėjo situaciją vandentvarkos sektoriuje, kur įvedus tokią tvarką buvo sugeneruoti
didžiuliai nuostoliai.
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M. Taparauskas pabrėžė, kad daugumoje šilumos tiekimo įmonių yra sugeneruota prasta finansinė
padėtis, metinio kainų skaičiavimas tokios situacijos kartais nebeišsprendžia, bet siūlo neatsisakyti
esamo modelio, mato daugiau privalumų nei trūkumų. Priminė, jog nuo vasario mėnesio įsigaliojo
nauja kainų nustatymo metodika, kuri daugumą procesų jau supaprastino ir tikimasi, jog padės
išspręsti likusias problemas. Pabrėžė, kad ateinančiam laikotarpiui esamas formatas turi išlikti,
ateityje reikės žiūrėti į ilgalaikius investicinius planus.
NUTARTA:
1. Suformuoti darbo grupę šilumos gamybos rinkai sureguliuoti, išanalizuoti NŠGA
pasiūlymus. Numatomas terminas kandidatams į darbo grupę pateikti 2021 m. birželio 6 d. Darbo
grupė rezultatus turi pristatyti iki 2021 m. liepos 6d.
2. Įtraukti klausimą į koncepciją klausimą dėl rezervavimo tvarkos.
Šilumos tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

VL komentaras
Kaip matome iš EM veiksmų (laiškai), labai skubama spręsti NŠG problemas Kaune. Jeigu ignoruosime šį
procesą, tai sukurs „modelį“ ir be mūsų. Jei dalyvauti, tai gal, reikia suformuoti aiškią LŠTA nuostatą, kurią
pristatyme. Pavyzdžiui, visi šilumos gamintojai turi būti reguliuojami, nes konkurencija „pilnais kaštais“,
esant mažam NŠG skaičiui, žiemą nevyksta (reguliuojama VERT ribojimais), o kai atsirado NŠG
pakankamai tai pasirodė, kad konkurencija iš esmės neįmanoma. Kad taip bus - aiškiai nurodėme dar 2018
metais. Dabar bandoma kurti naują modelį tik Kaunui.
Reikia sutarti dėl vieningo požiūrio. Siūlau pasitarti šiandien 15 val LŠTA pasitarimo metu.
Pagarbiai,
Valdas Lukoševičius
From: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>
Sent: Thursday, June 10, 2021 10:27
To: Arūnas Žilys <Arunas.Zilys@ignitis.lt>; Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt>; Mantas
Jonuska <m.jonuska@idexbaltic.lt>; martynas@nagevicius.lt; Rasa Valatkevičienė
<rasa.valatkeviciene@vert.lt>; 'Ekopartneris' <r.rutka@ekopartneris.lt>; Valdas Lukoševičius
<valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Vidmantas Macevičius <meras@mazeikiai.lt>;
Vilma.Kubiliene@klenergija.lt; Žiedūnė RAMONAITĖ <ziedune.ramonaite@chc.lt>
Cc: Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>;
Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt>
Subject: Šilumos tarybos darbo grupės susitikimas birželio 11 d.
Laba diena,
Dėkojame, kad sutikote dalyvauti Šilumos tarybos darbo grupėje su tikslu prisidėti prie bandomojo šilumos
gamybos ir konkurencijos modelio koncepcijos sukūrimo ir poveikio įvertinimo, fokusuojantis į Kauno
m. atvejį ir iššūkius tvariai konkurencijai, su kuria susiduriame Kaune.
Birželio 11 d. (penktadienį) organizuojame pirmąjį darbo grupės susitikimą kurio tikslas susitarti kaip
dirbsime artimiausią mėnesį ir kokius klausimus turime išanalizuoti. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu.
Prašome pažymėti jūsų darbotvarkei tinkamą laiką rytojaus susitikimui:
https://doodle.com/poll/97wdd7gcgbs4tuv4?utm_source=poll&utm_medium=link (būsime dėkingi jeigu
galėsite tą padarysite iki 14 val.)
Papildomai – nuoroda į birželio 2 d. Šilumos tarybos posėdžio medžiaga bei nuoroda į posėdžio video įrašą:
https://energetikosministerijamy.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_svaikauskas_enmin_lt/EVQcdla902JIlATRooJm_4kByerRohKwklXGG
r4JpfG4nA
Pagarbiai
Karolis ŠVAIKAUSKAS
Energetikos konkurencingumo grupės vadovas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
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tel. (8 5) 203 4474 (papild. 1)
karolis.svaikauskas@enmin.lt | www.enmin.lrv.lt

Sveiki,
Noriu padėkoti atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti Šilumos tarybos darbo grupėje bandomojo šilumos
gamybos ir konkurencijos modelio koncepcijos sukūrimui ir poveikio įvertinimui, tuo pačiu informuoti
apie Darbo grupės sudėtį:
1. Arūnas Žilys (CFO UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė; IGNITIS)
2. Evaldas Šmaukšta (VERT Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas)
3. Mantas Jonuška (Idex Baltic UAB finansų direktorius) – deleguojamas nuo LNŠGA
4. Martynas Nagevičius (LAIEK) – deleguojamas nuo LNŠGA
5. Rasa Valatkevičienė (VERT Šilumos ir vandens departamento direktorė)
6. Romualdas Rutka (LITBIOMA atstovas, energijos gamintojų sekcijos narys; EKOPARTNERIS)
7. Valdas Lukoševičius, LŠTA
8. Vidmantas Macevičius, LSA
9. Vilma Kubilienė, AB Klaipėdos energija vyr. ekonomistė (deleguoja LŠTA)
10. Vilmantas Markevičius, Energetikos ministerija, Energetikos konkurencingumo grupės projektų
vadovas
11. Žiedūnė Ramonaitė, VŠT finansų kontrolierė
Darbą koordinuos Energetikos ministerija, pirmininkausime pasikeisdami kartu su viceministre Inga Žiliene.
Netrukus atskirai susisieksime su darbo grupės nariais ir organizuosime pirmąjį susitikimą.
Pagarbiai
Karolis ŠVAIKAUSKAS
Energetikos konkurencingumo grupės vadovas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
tel. (8 5) 203 4474 (papild. 1)
karolis.svaikauskas@enmin.lt | www.enmin.lrv.lt

________
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LŠTA narių pasitarimui - 2021-06-10
1. Nauji VERT planai Šilumos supirkime – LŠTA kategoriškas nesutikimas su savaitinės
trukmės aukcionais. Prieš žadėjo pasisakyti ir NŠG.
2. EM subūrė darbo grupę ieškoti naujo tvarios „konkurencijos“ modelio. Dalyvauja KE, KLE
ir LŠTA atstovai. Pavyzdžiui, visi šilumos gamintojai turi būti reguliuojami, nes
konkurencija „pilnais kaštais“, esant mažam NŠG skaičiui, žiemą nevyksta (reguliuojama
VERT ribojimais), o kai atsirado NŠG pakankamai tai pasirodė, kad konkurencija iš esmės
neįmanoma. Kad taip bus - aiškiai nurodėme dar 2018 metais. Dabar bandoma kurti naują
modelį tik Kaunui.
3. EM 2021-06-09 LRS EDPK pristatė naujo ŠŪĮ koncepcines kryptis.

Pateikti papildomi LŠTA siūlymai.
4. EM pristatė ES paramos 2021-2027 metais pagrindines kryptis. LŠTA išsakė svarbiausias
investavimo kliūtis ir rizikas.
5. BETA kvietimas remti gamybinių ir administracinių pastatų renovaciją.
6. LŠTA informacija apie dabar veikiančius paramos siūlymus (kvietimus).
7. LŠTA toliau formuoja pasiūlymus dėl CŠT įmonėms priklausančių ŠP sąnaudų
apmokėjimui.
8. Apklausėme likusias savivaldybes kodėl nėra galiojančių ŠŪ spec. planų.
9. VERT atsakė dėl šilumos kainų nustatymo vėlavimų. Kas toliau?
10. EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ
VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO
FINANSAVIMO...
11. Birželio 14 d. pirmadienį VŠT žadėjo pristatyti savo planus ŽT CŠT sistemų diegime.
12. Birželio 15 d. gali būti įdomus BSAM webinaras apie vamzdynų stebėseną ir priežiūrą.
Prašėm detalesnės praktinės informacijos.
13. KTU EK kviečia į nemokamos nuotolines magistratūros Termoinžinerijos studijas jau
turintiems bet kokį bakalauro laipsnį. Pernai pasiteisino, reikia paraginti savo darbuotojus...
Jeigu turi magistro laipsnį – reiks primokėti.
14. LŠTA straipsnis apie HB perspektyvas DELFI šiandiens
15. Europoje, ir ne tik, publikacijos apie LT CŠT pasiekimus AEI srityje
16. Kaip dėl komunikavimo su visuomene per įmonių tinklapius?
________
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2021-06-10 LŠTA NARIŲ PASITARIMO APIBENDRINIMAS
1. Nauji VERT planai Šilumos supirkime – VERT iki 2021-06-11 viešam derinimui pateikusi
šilumos supirkimo teisės aktų pakeitimus. LŠTA kategoriškai nesutika su savaitinės trukmės
šilumos aukcionais. Prieš žadėjo pasisakyti ir NŠG.
2. EM subūrė darbo grupę ieškoti naujo tvarios „konkurencijos“ modelio. Dalyvauja KE, KLE
ir LŠTA atstovai. Pavyzdžiui, visi šilumos gamintojai turi būti reguliuojami, nes
konkurencija „pilnais kaštais“, esant mažam NŠG skaičiui, žiemą nevyksta (reguliuojama
VERT ribojimais), o kai atsirado NŠG pakankamai tai pasirodė, kad konkurencija iš esmės
neįmanoma. Kad taip bus - aiškiai nurodėme dar 2018 metais. Dabar bandoma kurti naują
modelį tik Kaunui.
Pirmas pasitarimas darbo grupės 2021-06-11
3. EM 2021-06-09 LRS EDPK pristatė naujo ŠŪĮ koncepcines kryptis.

Pateikti papildomi LŠTA siūlymai.
4. EM pristatė ES paramos 2021-2027 metais pagrindines kryptis. LŠTA išsakė svarbiausias
investavimo kliūtis ir rizikas.
5. BETA kvietimas remti gamybinių ir administracinių pastatų renovaciją.
6. LŠTA informacija apie dabar veikiančius paramos siūlymus (kvietimus).
7. LŠTA toliau formuoja pasiūlymus dėl CŠT įmonėms priklausančių ŠP sąnaudų
apmokėjimui. Nuspręsta EM siūlyti dvi alternatyvas: įstatymu nustatyti ŠP perėmimo laiką,
o neperėmus – nuoma. Antroji alternatyva – šilumos tiekėjai savo nuosavybėje esantiems
punktams perka detales ar pagal poreikį atlieka tam tikrus remontus, sąskaitą pateikia namo
valdytojui, o valdytojas iš butų savininkų surenka pinigus ir perduota šilumos tiekėjui.
8. Apklausėme likusias savivaldybes kodėl nėra galiojančių ŠŪ spec. planų.
9. VERT atsakė dėl šilumos kainų nustatymo vėlavimų. Laukiame siūlymų, kaip šią info
panaudoti.
10. EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ
VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO
FINANSAVIMO...
11. Birželio 14 d. pirmadienį VŠT žadėjo pristatyti savo planus ŽT CŠT sistemų diegime.
12. Birželio 15 d. gali būti įdomus BSAM webinaras apie vamzdynų stebėseną ir priežiūrą.
Prašėm detalesnės praktinės informacijos.
Norintys dalyvauti prašome užsiregistruoti: ČIA. Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į
lietuvių kalbą).
13. KTU EK kviečia į nemokamos nuotolines magistratūros Termoinžinerijos studijas jau
turintiems bet kokį bakalauro laipsnį. Pernai pasiteisino, reikia paraginti savo darbuotojus...
Jeigu turi magistro laipsnį – reiks primokėti.
14. LŠTA straipsnis apie HB perspektyvas DELFI šiandien.
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15. Europoje, ir ne tik, publikacijos apie LT CŠT pasiekimus AEI srityje
1)
https://www.solarserver.de/2021/05/05/litauens-waermewende-weltrekord-bei-derumstellung-von-gas-zu-erneuerbaren-energiequellen/
2) https://spnews.com/energy-transition-lithuania-sets-records-in-speed-and-scope/
16. Trumpai aptarta komunikavimo su visuomene veikla. LŠTA informavo, kad kartą per
savaitę platina straipsnius komunikacijos įmonės pagalba. Buvo paraginti įmonių vadovai
analogišką komunikaciją atlikti (LŠTA parengtus straipsnius platinti) savo ar savivaldybių
interneto svetainėse.
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IS-902/627-VI-2 priedas
LŠTA INFO. 2021-06-07 d. LSTA webinaras_Amarc DHS_šilumos punktai_NŠG aprašo
pakeitimų projektas.
Kvietimas _ 2021-06-07 d. LSTA webinaras_Amarc DHS_šilumos punktai_NŠG aprašo pakeitimų
projektas
Kviečiame š.m. birželio 7 d. (pirmadienį) nuo 14.00 val. dalyvauti LŠTA narių ir ekspertų
nuotoliniame webinare, kurio metu numatome aptarti šiuos klausimus:
Darbotvarkė:
14:00-15:00 val. Italijos kompanijos Amarc DHS atstovai pristatys savo gaminamus ir Lietuvos
rinkai siūlomus šiuolaikinius įvairios komplektacijos šilumos punktus (Amarc DHS projektuoja ir
gamina daugiau nei 300 standartinių 10–6000 kW galios CŠT šilumos punktų ir 50–2500 kW galios
vėsinimo modelius, įskaitant įvairias modifikacijas, priedus ir kt.). Pristatymas vyks anglų kalba su
vertimu.
15:00 – 16:00 val. dėl VERT paskelbtų derinimui Šilumos gamybos ir supirkimo tvarkos ir sąlygų
aprašo pakeitimų (kviečiame prisijungti atsakingus įmonių specialistus, aptarsime tolimesnius
veiksmus po įvykusio ketvirtadienio (birželio 3 d.) pasitarimo su VERT komisijos nariais (D. Jasu,
M. Taparausku))..
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
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IS-902/627-VI-3 priedas
LŠTA INFO. Atlikta apibendrinta apklausa, dėl savivaldybių kurios vėlavo pateikti patvirtintus
specialiuosius šilumos ūkio planus.
Atlikta apibendrinta apklausa, dėl anksčiau t. y 2020 m. savivaldybių kurios vėlavo pateikti
patvirtintus specialiuosius šilumos ūkio planus. Pabendravus su minėtų savivaldybių atstovais
atsakingais už plano vykdymą ir įgyvendinimą, nustatyta:
1. Trakų rajono savivaldybės atstovė paaiškino, kad specialus planas dėl šilumos ūkio
punktų nėra atnaujintas, nors žinojo, kad ji reikia atnaujinti, kaip priežastį įvardijo
viešuosius pirkimus, plano derinimą su kitais subjektais.
2. Prienų rajono savivaldybės atstovas paaiškino, kad planas buvo atnaujintas prieš tris
metus, vėliau jis neatnaujintas, kadangi įvardino jog ji reikia atnaujinti, kas septynis ar
dešimt metų.
3. Akmenės rajono savivaldybė atstovas paaiškino, kad š. m. birželio 15 d. svarstys
koncepcija dėl minėto plano užsakymo iš įmonės kuri laimėjo viešuosius pirkimus,
planuoja baigti – tvirtinti planą 2022 m.
4. Molėtų savivaldybės atstovė paaiškino, kad šiuo metu kalbamasi su konkursą dėl
viešųjų pirkimų laimėjusią įmone, tačiau negalinti pasakyti ar kada paskutinį kartą
planas koreguotas. Naują planą teigia pasitvirtins 2022-04-01.
5. Šilutės rajono savivaldybės atsakingas darbuotojas paaiškino, kad dėl įmonės kuri
laimėjo konkursą restruktūrizacijos proceso, išsitęsė plano rengimas ir ji numatoma
pabaigti iki 2021-11-20.
6. Tauragės rajono savivaldybės atstovas paaiškino, kad planas yra atnaujintas paskutinį
kartą 2015 m. planuoja naujus viešus pirkimus, dėl plano atnaujinimo kaip numato
įstatymas t. y. kas septynis metus.
7. Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojas paaiškino, kad šiuo metu turi galiojanti
spec. Planą ir jau pradėti viešieji pirkimai, o planą žada pasitvirtinti 2022 m.
8. Širvintų rajono savivaldybės atstovas paaiškino, kad planas yra labai senas, net nėra
viešinamas savivaldybės tinklalapyje. Iš pokalbio galima suprasti, kad nežino, kas kiek
laiko reikia ir privalo keisti ar atnaujinti aukščiau minėtą planą. Pagrindinė priežastis žmogiškųjų resursų trūkumas, didelis darbo krūvis visiems darbuotojams.
Išanalizavus gautus duomenis iš skirtingų savivaldybių darytina išvada, kad nei viena iš
anksčiau t. y 2020 m. tikrintų savivaldybių nesilaiko LR ŠUĮ 8 str. 5 d. Visi apklausti atstovai
tiksliai negalėjo įvardinti kada reikia atnaujinti specialiuosius šilumos ūkio planus, t. y. kas septynis
metus, o kuriais atvejais kas 12 mėn.
Atsižvelgiant į tai, kad apklausti specialistai pagal kompetencija - atsakingi už anksčiau
minėtą planą nuo viešųjų pirkimų stadijos iki galutinio pateikimo svarstyti tarybai. Darytina išvada,
kad formuojasi ydingą praktika, kai savivaldybių viduje nėra tinkamos kontrolės mechanizmo
užtikrinančio įstatymo laikymosi.
_______
LŠTA INFO apie Savivaldybių specialiuosius šilumos ūkio planus (šie dokumentai taip pat
saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į
asociacijos IT administratorių, žyma:IS-902/627-VI-3-1 priedas 2021-06-14.zip).
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IS-902/627-VI-4 priedas
KTU kviečia studijuoti Magistro studijų programą TERMOINŽINERIJĄ (2 metai)
2021-06-10
TN: tn
Tai – mokslas apie vieną iš pagrindinių faktorių, dėl kurių šiandien turime gyvybę žemėje –
šilumą. Tokio lygio energijos inžinerijos krypties studijų programa yra išskirtinė visoje Lietuvoje,
suteikianti nuodugnias teorines ir praktines žinias apie mums visiems pažįstamą, tačiau sudėtingai
suvaldomą fenomeną. Sužinosite, kaip projektuoti, tobulinti ir eksploatuoti šiuolaikines šilumos
energijos gene-ravimo ir transformavimo sistemas ir gilinsitės į darnių įrenginių vystymą.
Šios srities specialistai gali dirbti tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei
konsultacinį darbą, pradedant nuo elementariausių kasdienių sistemų iki sudėtingiausių projektų,
vykdomų tarp-tautiniu moksliniu mastu.
Patraukli studijų forma dirbantiems ir norintiems tobulėti:
1. Užsiėmimai vyksta vakarais.
2. Didesnė dalis studijų vykdoma nuotoliniu būdu.
3. Papildomos rėmimo stipendijos (J.V.Garbaravičiaus vardo stipendijos, įmonių
stipendijos).
Į valstybės finansuojamas vietas be papildomų sąlygų priimami visi baigę:
− universitetines inžinerijos mokslų ir technologijos mokslų bakalauro studijas;
− universitetines matematikos, informatikos ir fizinių mokslų bakalauro studijas.
Baigę kitų mokslų bei krypčių universitetines studijas arba kolegijas turi būti išklausę
papildomas studijas (0,5-1 metai).
Prašymų teikimas ir papildoma informacija:
* https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/st_online.startasmag
* https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/#magistranturos-priemimas-i-pirma-semestraprasymo-pateikimas
Visą informaciją apie magistrantūros studijų programą rasite ČIA.
_______
Termoinžinerija
Tai – mokslas apie vieną iš pagrindinių faktorių, dėl kurių šiandien turime gyvybę žemėje – šilumą. Tokio
lygio energijos inžinerijos krypties studijų programa yra išskirtinė visoje Lietuvoje, suteikianti nuodugnias
teorines ir praktines žinias apie mums visiems pažįstamą, tačiau sudėtingai suvaldomą fenomeną. Sužinosite,
kaip projektuoti, tobulinti ir eksploatuoti šiuolaikines šilumos energijos gene-ravimo ir transformavimo
sistemas ir gilinsitės į darnių įrenginių vystymą.
Šios srities specialistai gali dirbti tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą,
pradedant nuo elementariausių kasdienių sistemų iki sudėtingiausių projektų, vykdomų tarp-tautiniu
moksliniu mastu.
programos aprašas teikti prašymą
pasikalbam@ktu.lt
Pasikalbam!
Kaunas
Vieta
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Pakopa
Antrosios pakopos studijos
Kryptis
Energijos inžinerija
Kalba
Lietuvių kalba
Forma, vykdymo būdas Nuolatinė - 2 m. (vakarinis; mišrus)
Laipsnis
Inžinerijos mokslų magistras
i
Metinė kaina
Nuolatinė - 4787 €
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Finansinė informacija
Susijusios studijos
Visos magistrantūros studijų programos
Stojimo sąlygos
• Bendrosios taisyklės
• Minimalūs reikalavimai
• Konkursinio balo sandara
• Studijų kaina
• Kontaktai
Bendrosios taisyklės
Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą
2021 m. taisyklių (toliau – Priėmimo taisyklės) III ir VII skyriuose aprašytą tvarką (aktualūs 3, 4 ir 7
priedai). Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys – minimalūs reikalavimai ir konkursinis
balas.
Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Taikomi
minimalūs reikalavimai yra pateikiami prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, taip
pat Priėmimo taisyklėse, bei šios svetainės kairiajame meniu – kitose skiltyse.
Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio
balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje (studijų kryptyje arba
krypčių grupėje).
Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio
(valstybės finansuojama, nefinansuojama vieta) studijų programas sudaromas laikantis tų pačių principų.
Konkursinio balo struktūra stojant į antrosios pakopos studijų programas pateikta Priėmimo taisyklių 3-ame
ir 4-ame prieduose, ir prie kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“.
Pagal Priėmimo taisyklių III skyriuje aprašytą tvarką, prie konkursinio balo gali būti pridedama papildomų
balų už tam tikrus stojančiojo pasiekimus, taikomus stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir
nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.
Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimo dokumentų ir kitų dokumentų ar
dedamųjų. Jei dokumentai išduoti užsienio šalių institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti
Lietuvos Respublikoje.
Asmenys, pageidaujantys grįžti į universitetą po studijų nutraukimo ir norintys įgyti universitetinį
išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), priimami į aukštesnį semestrą pagal Priėmimo taisyklių V
skyriuje aprašytą tvarką (aktualūs 3 ir 7 priedai).
Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Universiteto studijų programose dėstomus modulius, kviečiami
tapti klausytojais ir studijuoti atskirus studijų modulius už nustatytą mokestį. Klausytojų priėmimas
vyksta pagal Priėmimo taisyklių VIII skyriuje aprašytą tvarką.
priėmimo taisyklės
Studijų programos moduliai pagal semestrus
– 1 semestras
– 2 semestras
– 3 semestras
– 4 semestras
1 semestras
Kodas Modulio pavadinimas
Kreditai
T140M118
Dvifazių srautų termohidromechanika 9
T200M014
Energetikos ekonomika
3
T140M120
Pažangiosios energijos technologijos 6
T000M254
Tiriamasis projektas 1
6
Kompetencijų alternatyvos (pasirinkti 6 kr.)
Gilinamieji studijų moduliai (Eksperto kompetencija) 6
MA+ kompetencijos pasirinkimo galimybė
6
Programos vertės
Studijos
Gili šiuolaikinių energijos inžinerijos problemų analizė
135

Studijuodami tyrinėsite platų inžinerijos temų spektrą. Gilinsitės į holistinės energetikos ekologiškumo,
darnaus vystymo ir saugos klausimus, energijos inžinerijos žinių pagrindu.

Įgūdžiai
Spręsite realias problemas
Jūsų kolegomis taps Lietuvoje gerbiami programos dėstytojai – penkių profesinių asociacijų nariai ir
vadovai, Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, verslo įmonių atstovai. Kartu gilinsite teorines žinias,
spręsdami realių inžinerinių problemų uždavinius ir teorines žinias pritaikysite pažangiose energijos
technologijose, tyrimų metu.
Mokslas
Vienas žingsnis iki mokslininko
Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos energetikos institutu (LEI), kuris ne tik dalyvauja studijų
procese ruošiant absolventus, tačiau ir suteikia mokslinę bazę. Tai ne tik puiki proga dirbti su aktualiomis
technologijomis, tačiau ir susibičiuliauti su būsimais kolegomis, jeigu pasirinktumėte mokslinį karjeros kelią.
Karjera
Būsite reikalingi visur
Įgytos specifinės žinios bus ypač vertinamos ne tik moksliniame darbe, tačiau ir pramonėje bei versle. Baigę
studijas būsite pasirengę žengti į rinką ir savo teorinius bei praktinius gabumus pritaikyti skirtingose
disciplinose, atliekant tyrimus arba užsiimant kūrybine bei analitine veikla pramonės ir verslo sektoriuose.
Infastruktūra
Dalykiniai ryšiai su Lietuvos energetikos instituto ir įmonių energetikos specialistais, panaudojant jų
materialinę bazę studijoms.
Katedros ir LEI mokslinės bazės panaudojimas, dalyvaujant partneriams iš pramonės, sudaro palankias
prielaidas įsiliejimui į mokslinę tiriamąją ar aukštos kvalifikacijos reikalaujančią projektinę ar gamybinę
veiklą.
Karjera
Studento kompetencijos
− Analizuoti energetines sistemas ir jų elementus.
− Projektuoti ir modeliuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technolo-gijas.
− Taikyti šiuolaikinius energijos taupymo ir aplinkosaugos problemų sprendimo metodus.
− Organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones.
− Naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant termoekonominius me-todus.
− Vadovauti šilumos energetikos sektoriui.
Studento gebėjimai
– gebės analizuoti šiuolaikines šilumos technologijas ir sistemas bei priimti sprendimus, taikant analizės
rezultatus;
– gebės projektuoti tradicines ir netradicines šilumos energetikos sistemas bei technologijas;
– gebės vadovauti šilumos energetikos sektoriui;
– gebės organizuoti energijos taupymo ir gamtosauginių problemų sprendimo priemones;
– gebės analizuoti galimybes panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius šilumos gamybai, taikant
termoekonominius metodus;
– gebės panaudojant specializuotas šiluminių procesų kompiuterinio modeliavimo programas.
Gali tapti
• Inžinerijos specialistu (-e)
• Mechanikos inžinieriumi (-e)
• Fiziku (-e)
• Vadovu (-e)
Šie žmonės užsiima šilumos ir šaldymo sistemų, šiluminių įrenginių projektavimu ir analize.
Jie už-tikrina tokių įrenginių saugumą, efektyvumą ir yra atsakingi už visus jų procesus ir
techninių stan-dartų išpildymą.
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IS-902/627-VI-5 priedas
LŠTA INFO. 2021-06-14 d. LŠTA pasitarimas/diskusija_galimybės ir kliūtys dabartinių CŠT
sistemų darbinių temperatūrų mažinimui
Kvietimas _ 2021-06-14 d. LŠTA pasitarimas/diskusija_galimybės ir kliūtys dabartinių CŠT
sistemų darbinių temperatūrų mažinimui
Kviečiame š.m. birželio 14 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA narių ir ekspertų nuotoliniame
webinare, kurio metu numatoma tolimesnė diskusija dėl žematemperatūrinių CŠT tinklų
projektavimo ir įrengimo sąlygų.
Darbotvarkė:
1) Vilniaus šilumos tinklai pristatys savo patirtį, ką planuoja ar jau yra padarę, su kokiomis
problemom susiduria išduodant projektavimo sąlygas žemesniems nei reglamentuota teisės
aktuose parametrams (pranešėjas Paulius Martinkus).
2) Taip pat aptarsime ir problemas su kuriomis pastaruoju metu susiduria projektuotojai
projektuojant (ypač senų daugiabučių) vidaus šildymo sistemas pagal naujus pastato
temperatūrinius grafikus.
Dalyvaus ekspertas Valdas Narkūnas, taip pat projektuotojas Vaidas Pajaujis. Į susitikimą taip pat
pakviesti Aplinkos, Energetikos ministerijų specialistai, KTU, ViniusTECH, LEI mokslininkai bei
šilumos tiekėjai.
Pasitarimas vyks per MS Teams platformą. 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
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IS-902/627-VI-6 priedas
APKLAUSA_individualių namų prijungimo prie CŠT sistemų potencialas_ES SF 2021-2027 m.
Energetikos ministerija ES SF 2021-2027 m. didelį dėmesį skirs individualių namų
(vienbučiai, dvibučiai, sodo ) pastatams (neprijungtiems prie CŠT) iškastinio kuro arba senų
susidėvėjusių biokuro katilų keitimui AEI technologijomis (šilumos siurbliai, naujos kartos biokuro
katilai), planuojama apie 120 mln. eur parama (iš ES SF Veiksmų programos 2.1 ir 2.2 uždavinių
veiklų). Š.m. birželio 4 d. vykusio susitikimo metu viceministrė I. Žilienė išreiškė teigiamą požiūrį
lėšų perskirstymui jeigu papildomai parama būtų dar skirta ne tik individualioms AEI priemonėms
bet ir tokių esamų pastatų, patenkančių į CŠT zonas, prijungimui prie efektyvių CŠT tinklų,
gyventojams suteikiant paramą šilumos punktų įrengimui. Tam, kad indikuoti poreikį ministerija
prašo pateikti tokių potencialių šilumos vartotojų prijungimo apimtis.
Tuo tikslu prašome užpildyti pridedamą apklausos lentelę apie esamų individualių namų
prijungimo prie CŠT sistemų potencialą ir atsiųsti el.p. ramune@lsta.lt iki š.m. birželio 17 d.
(ketvirtadienio)
Primename, jog šiemet Klimato kaitos programos sąmatą detalizuojančiame plane numatyta
nauja priemonė „Parama prisijungimui (individualūs ir daugiabučiai namai) prie centralizuoto
šilumos tiekimo“ (paramos suma 2 mln eur) intensyvumas 50-70 proc (paramos gavėjai fiziniai
asmenys)), Šiuo metu Aplinkos ir Energetikos ministerijos darbo tvarka pradėjo derinti šios
priemonės koncepciją. Pridedame kovo mėn. darytą apklausą apie įmonių planus per 2021 metus
planuojamus prijungti pastatus. Jeigu Jūsų įmonė dar duomenų nepateikė, maloniai prašome
papildyti suvestinę ir atsiųsti el.p. ramune@lsta.lt iki š.m. birželio 17 d. (ketvirtadienio)
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt

Esamų individualių gyvenamųjų namų skaičius, kuriuos būtų galima prijungti prie CŠT sistemų
(pajungimo laikotarpis: 2022-2027 m.)
1-2 butų individualūs namai
t.t. pagal šiuo metu naudojamo
kuro rūšį šildymui
Bendrovė

VISO (pastatų
skaičius)

vnt

Senas biokuro
(pvz. malkos)
katilas

vnt

Bendras investicijų
(trasos
Šildomi
Preliminarus
atšaka+šilumos
Preliminari
iškastiniu kuru: bendras šildomas
punktas+vidaus
pajungimo galia
dujomis, elektra,
plotas
sistemų pritaikymas)
anglimis, durpių
poreikis
briketais, skystu
prijungimui, EUR
kuru ir pan.
vnt

m2

MW

Pastabos

eur be PVM
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ŠT įmonių apklausa: Dėl paramos iš KKP 2021 metų sąmatos plano esamų vartotojų pajungimui prie CŠT sistemų, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius*

Planuojamų prijungti gyvenamųjų pastatų* skaičius (paraiškos teikiamos per 2021 metus, įgyvendinimas 12-18 mėn)

Orientacinė investicijų suma daugiabučiam namui
pajungti
(trasos atšaka+šilumos punktas+vidaus sistemų
pritaikymas)
Bendrovė

Daugiabučiai
namai

Orientacinė investicijų suma idividualiam namui pajungti
(trasos atšaka+šilumos punktas+vidaus sistemų pritaikymas)

Orientacinė investicijų suma pastatui pajungti
(trasos atšaka+šilumos punktas+vidaus sistemų pritaikymas)
Biudžetinių
organizacijų
/visuomeniniai
pastatai

1-2 butų
individualūs namai
t. sk. investicijų t.sk investicijų
Bendras
poreikis
poreikis
investicijų
prijungimui į
prijungimui į
poreikis
šilumos tiekėjo šilumos vartotojų
prijungimui, EUR
turtą
turt

1

Planuojamų prijungti kitų pastatų* skaičius (paraiškos teikiamos per 2021 metus, įgyvendinimas 12-18 mėn)

vnt
2

eur be PVM
3(4+5)

eur be PVM
4

eur be PVM
5

Verslo įmonių ir kiti
šildomi pastatai

Iš Viso (kiti
pastatai)

Pastabos

t. sk. investicijų
t.sk investicijų
Bendras investicijų
poreikis prijungimui poreikis prijungimui
poreikis
į šilumos tiekėjo
į šilumos vartotojų
prijungimui, EUR
turtą
turtą

vnt
6

eur be PVM
7 (8+9)

eur be PVM
8

eur be PVM
9

t. sk. investicijų
Bendras investicijų
poreikis prijungimui
poreikis
į šilumos tiekėjo
prijungimui, EUR
turtą

vnt
10

AB Vilniaus Šilumos Tinklai

10

308000

203000

105000

AB Vilniaus šilumos tinklai

6

363 600

300 000

63 600

0

0

0

0

30

2 100 000

1 500 000

600 000

4
10
0

7800
100 000
0

6300
50 000
0

1500
50 000
0

1

21 000

11 000

10 000

vnt
11

vnt
12 (10+11)

eur be PVM
13 (14+15)

eur be PVM
14

t.sk investicijų poreikis
prijungimui į šilumos
vartotojų
turtą

eur be PVM
15

16
Trinapolio g. daugiabučių pajungimas

0

Bukčių rajone esančių gyvenamųjų
0 pastatų prijungimas prie Vilniaus
integruoto tinklo
0
60 000
600 000

0

0

0

0

0

0

0
3
20
2

0
3
30
4

0
120 000
2 100 000
950 000

0
60 000
1 500 000
950 000

1

1

19 435

13 435

6 000 L=50 m, iki DN89

AB "Panevėžio energija"

1

1

38 360

23 360

15 000 L=50 m, iki DN114

AB "Panevėžio energija"

1

1

43 617

37 617

6 000

AB "Panevėžio energija"

1

1

14 748

10 748

4 000 L=40 m, iki DN89

AB "Panevėžio energija"

1

1

25 435

13 435

12 000 L=50 m, iki DN89

AB "Panevėžio energija"

1

1

30 495

21 495

9 000 L=80 m, iki DN89

UAB „Utenos šilumos tinklai”
UAB Raseinių šilumos tinklai
AB "Kauno energija"
AB "Klaipėdos energija"
AB "Panevėžio energija"

AB "Prienų šilumos tinklai"

3

60 000

60 000

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

1

130 000

110 000

10
2

Šie daugiabučiai namai buvo apleisti be
CŠT sistemos. Dabar juos remontuoja,
planuojam prijungti prie sistemos
nutiesiant trasą savo lėšomis.
20 000

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

110

1 221 000

836 000

385 000

UAB "Molėtų šiluma"

445600*
AB "Šiaulių energija"

3

Viso
54
Orientacinis investicijų dydis pastato pajungimui:

2

2

149 000

133 000

3

3

75 000

75 000

*

*

*

*

3566090
68579

2838090
54579

445600*
4

182000*

182000*

2982600
55233

2184000
40444

S. Kerbedžio g. 12 - L=100 m, iki DN89
Marijonų g. 61, 31a - L=40 m, iki DN89

798600
15659

124

1328800
10716

892300
7196

436500
3520

16

4

36

52

Be 110 vnt. privačių namų būtų
16 000 prijungtos dvi mėsos perdirbimo įmonės
L=700 m, DN80
Vienas pastatas romontuojas. Po remonto
dalis patalpų bus pertvarkyta į
gyvenamas patalpas (butus).
* Naikinama vietinė dujų kuro katilinė,
klojama trasa sujungianti efektyvios
Pietinės katilinės CŠT sistemą su vietinės
dujų kuro katilinės CŠT sistema ir
rekonstruojamas vartotojų (3
daugiabučiai ir 4 visuomeniniai pastatai)
vietinis šilumos tinklas. Išlaidos
magistralei 445,6 tūkst. Eur ir vietinio
tinklo rekonstravimui 180 tūkst. Eur
bendros visiems vartotojams, patiriamos
šilumos tiekėjo.
728000
14000
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IS-902/627-VI-7 priedas
APKLAUSA_neefektyvios CŠT sistemos_pakeitimai ŠŪĮ įstatyme_AEI Direktyvos perkėlimas
LŠTA š.m. gegužės 31 d. išsiuntė pastabas Energetikos ministerijai dėl LR šilumos ūkio
įstatymo Nr. IX-1565 2, 22, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (pakeitimo esmė: pagal
2018/2001 „ Dėl skatinimo naudoti AEI“ direktyvą, vartotojai prisijungę prie CŠT sistemų, kurios
neatitinka Efektyvios CŠT sistemos apibrėžties turės galimybę atsijungti ir įsidiegti alternatyvius
AEI įrenginius savo pastatuose, jei tokios sistemos iki 2025-12-31 d. nebus pervestos į Efektyvias
CŠT sistemas). Vieną iš pastabų LŠTA nurodė – patikslinti, kokiais kriterijais remiantis yra
apibrėžiamas „energinis naudingumas“ (t.y. 29 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad norėdamas
vartotojas atsijungti nuo neefektyvios CŠT sistemos turės užtikrinti, kad keičiamas šildymo būdas
bus didesnio energinio naudingumo ir tai pagrįsti energinio naudingumo sertifikatu).
Energetikos ministerija atsižvelgdama į šią pastabą informavo, jog tokius kriterijus
numatoma parengti (žr. el.laišką apačioje). Papildomai Ministerija prašo pateikti informaciją, kiek
tokių sistemų ŠT įmonėse šiuo metu yra eksploatuojama.
Primename, jog Asociacija jau kovo mėn. siuntė tokį užklausimą nariams, suvestinė
pridedama.
Prašome įmonių, kurios dar atsakymų nebuvo pateikusios, užpildyti lentelę ir atsiųsti el.p.
ramune@lsta.lt iki š.m. birželio 18 d. (penktadienio).
Dėkojame įmonėms, kurios jau pateikė informaciją, tik dar (atsižvelgiant į ministerijos
paklausimą), maloniai prašome pateikti papildomus duomenis apie tokių sistemų galingumus ir
naudojamą kurą (raudonai pažymėti stulpeliai suvestinėje lentelėje).
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt

***
From: Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt>
To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@chc.lt
Cc: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius
<vilmantas.markevicius@enmin.lt>
Subject: Dėl informacijos pateikimo
Laba diena,
Perkeliant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2018 m. gruodžio 11 d. 2018/2001 dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva) reikalavimus į nacionalinę teisę yra
numatyta, kad pagal Direktyvos 24 straipsnio 2 dalį:
„Šilumos vartotojas turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–
pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens, ir (ar) vėsumos įrenginius nuo
centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuota šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo
sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistemos reikalavimų ir šilumos
ūkio specialiajame plane nėra numatyta jų pasiekti iki 2025 m. gruodžio 31 d. ...“
Numatomi ir dar tikslinami kriterijai, kuriais vartotojai turės pagrįsti, kad pakeitus šilumos ir (ar)
karšto vandens gamybos įrenginį bus užtikrinamas didesnis sistemos efektyvumas, taip pat tokie įrenginiai
turės gaminti energiją iš AEI.
Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad
Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje esamam
šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių
energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos, 75 procentai bendruose šilumos ir
elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio.
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Prašome surinkti ir pateikti informaciją, kiek hidrauliškai atskirų CŠT sistemų, kurios nepatektų po
sąvokos „Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema“ apibrėžimu yra Lietuvoje, kokios tokių sistemų
instaliuotos galios ir koks kuras yra naudojamas šilumos energijos gamybai.
Tomas Kropas

Projektų vadovas
Energetinio konkurencingumo grupė
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 203 4474, papild. 7
Mob. Tel. +3706 024 6461

El.p.: tomas.kropas@enmin.lt

Įmonių atsakymai
Hidrauliškai vientisų CŠT sistemų, neatitinkančių „Efektyvios CŠT sistemos*“ apibrėžimo sąrašas
*- Efektyvi centralizuota 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.

Nr.

Įmonės pavadinimas

1
2
3
4
5
6

UAB“Fortum Švenčionių energija“
UAB „Fortum Joniškio energija“
UAB „Alytaus šilumos tinklai“
UAB „Jonavos šilumos tinklai“
UAB „Kaišiadorių šiluma“
AB Prienų šilumos tinklai

7

AB „Panevėžio energija“

8

AB „Panevėžio energija“

9

AB „Panevėžio energija“

10

AB „Panevėžio energija“

11

AB „Panevėžio energija“

12

AB „Panevėžio energija“

13

AB „Panevėžio energija“

14

UAB „Palangos šilumos tinklai“

15

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

16
17
18
19
20

UAB "Ukmergės šiluma"
UAB "Ukmergės šiluma"
UAB „Utenos šilumos tinklai"
UAB „Mažeikių šilumos tinklai"
AB „Šiaulių energija“

Hidrauliškai vientisų CŠT
sistemų, kurios neatitinka
“Efektyvios CŠT sistemos”
apibrėžimo* skaičius (vnt)
2
2
3
2
2
1
Liūdynės katilinė
(Panevėžio rajonas,
Liūdynė))
Įmonių g. katilinė
(Panevėžio m.)
Mikoliškio katilinė (Pasvalio
rajonas, Mikoliškis)
Josvainių kontein. katilinė
(Kėdainių rajonas,
Josvainiai)
V. Koncevičiaus g. 8 kat.
(Kėdainių rajonas,
Pelėdnagiai)
V. Koncevičiaus g. 16 kat.
(Kėdainių rajonas,
Pelėdnagiai)
Beržų g. 5 katilinė (Kėdainių
rajonas, Pelėdnagiai)
1

RK2 katilinės zona
RK4 katilinės zona
0
0
12

Prie tokių CŠT sistemų prijungtų Pastatų skaičius
Viso pastatų
(vnt.)
35
19
17
28
146
11

t.sk daugiaubučiai
(vnt)
30
15
10
25
90
2

13

11

3

3

12

9

15

9

2

2

5

5

5

3

223
4 (tik nešildymo sezono
metu)
61
8
0
0
162

172

36
7
0
0
128

Informacija apie šilumos gamybos įrenginius
(katilines), prijungtų prie šios CŠT sistemos
Instaliuota galia į tinklą
(MW)

Naudojamo kuro
rūšis

0
0

0
0
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