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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-903/628 

2021-06-17/2021-06-21 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-903/628-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-06-14 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021 06 16 pranešimas. Duomenų apžvalga: fiksuojamas mažiausiais naujai nustatomų 

koronaviruso atvejų skaičius per visą pandemiją, TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-06-17, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-I-1-1 priedas 2021-06-

21.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-1 priede pateikiama; 

• Po svarstymo pritarta siūlymui kurti renovacijos kompetencijų centrą. 2021 m. birželio 15 d. 

pranešimas žiniasklaidai, TN: tn, 

• VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI 

(MODERNIZUOTI) ĮSTATYMO NR. I-2455 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS, Projekto Nr. XIVP-436(2) lyginamasis variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-2 priede pateikiama:  

• ŽŪM įsakymo DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTO GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ 

TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ PATVIRTINIMO projektas, 

TN: tn, 

• ŽŪM įsakymo DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTO GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ 

MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ 

PATVIRTINIMO projektas, TN: tn, 

o GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTAS GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR 

INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ TN: tn, 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTAS GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ 

GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ 

SUDARYMO TVARKA“, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-II-2-1 priedas 2021-06-21.zip).  

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-3 priede pateikiama:  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-fiksuojamas-maziausiais-naujai-nustatomu-koronaviruso-atveju-skaicius-per-visa-pandemija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277084
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277084
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/55b77ba0cda811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df86e670cda511eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/55b77ba0cda811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df86e670cda511eb91e294a1358e77e9
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• VERT 2021-06-16 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų 

projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo, 

TN: tn, 

• VERT teikimas DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. 

NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ 

DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE 

TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

• VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. 

NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ 

DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE 

TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO, projektas, TN: tn, 

• VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. 

NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ 

DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE 

TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO, projekto lyginamasis 

variantas, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-4 priede pateikiama:  

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

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

priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo 

projekto, TN: tn,  
o Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. IX-

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

pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo 

projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-II-4-1 priedas 2021-06-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-5 priede pateikiama:  

• EM teikimas DĖL 2021-2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS 

PROGRAMOS PROJEKTO PATEIKIMO VIEŠAJAI KONSULTACIJAI, 

o NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAS ir 

Projektą lydintys dokumentai (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-II-5-1 priedas 2021-06-21.zip).   

 

Šio skyriaus IS-903/628-II-6 priede pateikiama:  

• VERT teikimas DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ 

TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO, TN: tn, 

o ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ 

PAKEITIMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-II-6-1 priedas 

2021-06-21.zip). 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-16/viesoji-konsultacija-del-energetikos-imoniu-investiciju-projektu-derinimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/190b0e30cde211eb91e294a1358e77e9?jfwid=zb2xxcykl
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ee68aa92cddf11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e6d168cd-3f8f-4cee-96e9-113571505ea1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ee68aa92cddf11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e6d168cd-3f8f-4cee-96e9-113571505ea1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fe7c7910cea811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fe7c7910cea811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
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III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-903/628-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-06-15 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-06-15 raštas EM, AM ir SAM Nr. 58 DĖL LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ 

ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ 

TEMPERATŪRŲ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-06-15 raštas Širvintų rajono savivaldybei Nr. 59 DĖL ŠILUMOS ŪKIO 

SPECIALIOJO PLANO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-III-4 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ 2021-06-14 raštas Nr. SD-1954 DĖL INDIVIDUALIŲ NAMŲ 

PRIJUNGIMO PRIE CŠT SISTEMŲ POTENCIALAS_ES SF 2021-2027 M. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT pakeitė Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje 

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos aprašą, TN: tn, 

• VERT pakeitė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodiką, TN: tn, 

• VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT skyrė įspėjimą UAB „Pakruojo šiluma“ dėl laiku 

nepateiktų ataskaitų, TN: tn, 

• VERT 2021-06-17 pranešimas. UAB „Skuodo šiluma“ investuoja į šilumos tiekimo 

patikimumą, TN: tn, 

• VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT suderino UAB „Ukmergės šiluma“ investicijas, TN: 

tn, 

• VERT 2021-06-18 pranešimas. Seimas paskyrė du naujus Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos narius, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-1 priede pateikiama:  

• ŽALIAVA, KURIOS KAINOS DVIGUBĖJIMO TIKIMASI ARBA IKI METŲ 

PABAIGOS, ARBA IKI 2030 M., 2021-06-15 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-

iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-2 priede pateikiama  

• SUSIDOMĖJIMAS ŽALIĄJA ENERGIJA AUGA, TAČIAU GALUTINĮ SPRENDIMĄ 

LEMIA KAINA, www.15min.lt, Verslas Energetika Publikuota: 2021 gegužės 25d. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-3 priede pateikiama 

• LIETUVA IŠLIEKA PRIKLAUSOMA NUO IMPORTUOJAMOS ENERGIJOS, BNS 

2021-06-15 www.vz.lt, TN: tn. 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/06/210615_58_LSTA_Rastas_EM_AM_SAM_del_silumnesiu_temp.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/06/210615_59_LSTA_Sirvintu-sav_rastas_del-SU-spec_planu.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-pakeite-asmenu-prasymu-leisti-veikti-bandomojoje-energetikos-inovaciju-aplinkoje.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-pakeite-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-bei-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-skyre-ispejima-uab-pakruojo-siluma-del-laiku-nepateiktu-ataskaitu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/uab-skuodo-siluma-investuoja-i-silumos-tiekimo-patikimum%C4%85.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-suderino-uab-ukmerges-siluma-investicijas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-18/seimas-paskyre-du-naujus-vert-narius.aspx
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m
https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m
http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/nepriklausomi-elektros-tiekejai-susidomejimas-zaliaja-energija-auga-taciau-galutini-sprendima-lemia-kaina-664-1503270
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/06/15/lietuva-islieka-priklausoma-nuo-importuojamos-energijos


 

4 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-4 priede pateikiama 

• TOKIŲ STATINIŲ KAUNE YRA NET PUSŠIMTIS, TAČIAU GREITAI VAIZDAS 

PASIKEIS – PRIEŽASTĮ ĮVARDIJO ENERGETIKAI, Arūnas Karaliūnas 2021-06-17 

www.lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-5 priede pateikiama 

• IŠMANIEJI SKAITIKLIAI TAUPO IR LAIKĄ, IR PINIGUS, 2021-06-17 www.vz.lt, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-IV-6 priede pateikiama 

• EM 2021 06 17 pranešimas. Oficialu: Lietuva pakviesta tapti pilnateise TEA nare, TN: tn.  

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-903/628-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Pasitarimas su LŠTA dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo 

trečiadienis 2021 m. birželis 23 13:00-14:00. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-V-2 priede pateikiama 

• EM_EM_INFO> Pasitarimas dėl CŠT priemonės finansavimo 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų pasitarimas ketvirtadienis 2021 m. birželis 17 15:00-16:00, 

• LŠTA INFO. LŠTA narių pasitarimui – 2021-06-17, LŠTA narių pasitarimo 2021-06-17 

apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA pirmadienio webinaras_VilniusTech_Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo 

energijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką, pirmadienis 2021 m. birželis 

21 14:00-15:00. 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-3 priede pateikiama 

• Leidinys „EUROPEAN ENERGY INNOVATION“ SUMMER 2021, TN: tn, (titulinis, 

turinys), 

o Leidinys „EUROPEAN ENERGY INNOVATION“ SUMMER 2021, TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-3-1 

priedas 2021-06-21.pdf). 

.  

Šio skyriaus IS-903/628-VI-4 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 11 2021-

06-15 TN: tn (titulinis, turinys) 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 11 

2021-06-15 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/06/16/news/salia-vilniaus-uzsuke-i-lankoma-vieta-issiziojo-vietoje-dvaro-nutriuses-namas-ir-netvarkingi-jo-gyventojai-19710897/
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/06/17/ismanieji-skaitikliai-taupo-ir-laika-ir-pinigus
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/oficialu-lietuva-pakviesta-tapti-pilnateise-tea-nare
http://www.europeanenergyinnovation.eu/PDF-Publications
http://www.europeanenergyinnovation.eu/PDF-Publications
https://www.lsd.lt/
https://www.lsd.lt/
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poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-903/628-VI-4-1 priedas 2021-06-21.pdf) 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-5 priede pateikiama 

• Standertizacijos departamento raštas DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO 

CENTRALIZUOTA ENERGIJOS SISTEMA SUDARYMO, 

o Standartizacijos departamento pasiūlymo dėl naujo ISO technikos komiteto 

Centralizuota energijos sistema (angl. District energy system) sudarymo dokumentai, 

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-5-1 

priedas 2021-06-21.zip). 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO pristatymas. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimas 

o LŠTA pristatymas. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-903/628-VI-6-1 priedas 2021-06-21.ppt). 

 

Šio skyriaus IS-903/628-VI-7 priede pateikiama 

• Uponor info. Šilumnešio temperatūros. Dokumentų išrašai. (šie dokumentai taip pat 

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

į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-7-1 priedas 2021-06-21.zip). 
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IS-903/628-I-1 priedas 
 

LRV 2021-06-14 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 14 d.  

• Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia 

(suvestinė redakcija nuo 2021-06-01).  

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

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

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

KARANTINO PRIEMONĖS 

 

Galimybių pasas 

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

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

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

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

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

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

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

ilgiau kaip praėjus 12 savaičių; 

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

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

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

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

izoliacijos terminas); 

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

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

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

antigeno testą; 

• yra vaikai iki 16 metų. 

Turint Galimybių pasą: 

Bendravimas 

Netaikomi apribojimai privačiose ir viešose uždarose 

vietose asmenims būti ne didesnėmis nei 10 asmenų, 

dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis 

ir laidotuvių apeigose uždarose erdvėse dalyvauti ne 

daugiau kaip 50 asmenų, išskyrus ritualines 

paslaugas teikiančius asmenis. 

Paslaugos 

Netaikomi paslaugų teikimo ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Prekyba 
Netaikomi parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų 

prekybos vietų prekybos ploto ribojimai, kai 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
https://gpasas.lt/
https://selfreg.myhybridlab.com/covid-pass
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paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų 

vietos 

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 

naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo 

namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, 

lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma 

uždarose patalpose nuo 7 iki 24 val. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

(kino teatrų ir kino klubų paslaugos, 

profesionaliojo scenos meno įstaigų 

lankymas,  komerciniai ir nekomerciniai 

kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, 

mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką 

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai 

viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku) 

• Uždarose erdvėse organizuojamuose 

renginiuose, gali dalyvauti ne daugiau nei 2 

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

dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų 

(išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų 

parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. 

visų sėdimų vietų. 

• Uždarose erdvėse organizuojamuose 

renginiuose – Lietuvos nacionalinės vyrų 

krepšinio rinktinės kontrolinėse rungtynėse ir 

FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 

rungtynėse žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį 

stebi tik iš sėdimų vietų, užpildoma ne 

daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų. 

• Atvirose erdvėse gali dalyvauti neribotas 

skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių. 

• Galima prekiauti maistu ir gėrimais tiek 

uždarose, tiek atvirose erdvėse, laikantis OV 

nustatytų sąlygų. 

• Uždarose erdvėse renginių metu dėvimos 

kaukės. 

Darbo organizavimas  

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, 

valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei 

privačiame sektoriuje darbo funkcijas galima atlikti 

darbo vietoje, kai jas atlieka imunitetą turintys 

asmenys. 

Ugdymas  
Leidžiami neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

užsiėmimai. 

Socialinė globa, sveikatos sritis  

Leidžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose 

socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir 

bendruomeninio gyvenimo namuose. 

Leidžiama lankyti asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų pacientus. 

Nuteistųjų ir suimtųjų lankymas 

Leidžiama dalyvauti ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose 

kontaktiniuose pasimatymuose pataisos įstaigose ir 

tardymo izoliatoriuose. 

  

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 
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Viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos: viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 

naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo 

salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla uždarose patalpose. 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

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

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 

papunktyje nurodytą atvejį; 

o praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

o po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 

Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris 

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

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

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

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

rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos 

izoliacijos terminas); 

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

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

anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus 

antigeno testą; 

• yra vaikai iki 16 metų. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

Kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas: 

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

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

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

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

organizuojami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas 

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

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis 

šių reikalavimų: 

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

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

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

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

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

renginių vietose draudžiama; 

• atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir 

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

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

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

gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama; 

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

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

lankomi, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos vykdomos bei ekskursijos 

organizuojamos uždarose erdvėse užtikrinant 10 m2 lankomą plotą vienam asmeniui 

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

vienam asmeniui ir asmenų skaičiaus ribojimo. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
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Renginiuose būtina užtikrinti, kad tarp sėdinčių žiūrovų būtų išlaikytas 2 metrų atstumas arba tarp 

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

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

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

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

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

vadovo sprendime. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų vietos 

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

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

totalizatorių punktų veikla, išskyrus kai: 

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

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

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

patalpose; 

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

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

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių 

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

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

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

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

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

vieno namų ūkio narius; 

• viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo 

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

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

atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse; 

• apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo 

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

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

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

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

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, 

lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla 

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

veikla vykdoma atvirose erdvėse. 

Apsauginės veido kaukės 

Kaukių galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius. Kaukių 

taip pat galima nedėvėti:  

• asmenims, kai jie sportuoja; 

• aukšto meistriškumo sporto pratybose; 

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

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

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti 

veido skydelį; 

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

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

vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose; 

• atlikėjams pasirodymų metu. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c?fbclid=IwAR06Sn7DFWv8_wWrvpofKq8sXIIzPcagqK__KQxyck10HVzEfRf1_wmG2gY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea1ba4929eed11eb998483d0ae31615c?fbclid=IwAR06Sn7DFWv8_wWrvpofKq8sXIIzPcagqK__KQxyck10HVzEfRf1_wmG2gY
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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Kaukę būtina dėvėti apgyvendinimo vietų bendrojo naudojimo patalpose, teikiant leidžiamas 

kontaktines paslaugas. Kaukes būtina dėvėti uždarose vietose. 

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

su kitos šeimos/ namų ūkio nariais. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

kaukių galima nedėvėti atlikėjams, pranešėjams, renginio vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, 

transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių. 

Judėjimas šalies viduje 

Keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto 

maršrutais, taip pat specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais vykdomas užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

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

asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Bendravimas 

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

dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis; 

• atvirose erdvėse asmenų skaičius neribojamas. 

Prekyba ir paslaugos 

PREKYBA 

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

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

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

PASLAUGOS 

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

vienam paslaugos gavėjui (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo 

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

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

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

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

vieną paslaugos gavėją; 

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

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

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

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

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

arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną paslaugos gavėją. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Darbo organizavimas 

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

privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, 

saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu. Privaloma 

užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą. 

Ugdymas  

Bendrasis ugdymas 

• Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

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

globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
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• Šio nutarimo 13.2 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose 

ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu. 

• Šio nutarimo 13.2 papunktyje nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo 

įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu arba šių 

savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, 

periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose 

kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso 

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

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

savikontrolė galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti 

neatliekami pagal pradinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas 

organizuojamas atvirose erdvėse. 

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

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

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

respiratorius ar kitas priemones). 

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

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

13.5 papunktyje nurodytą atvejį, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų 

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

pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo 

programas periodiškai jose atliekant pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo 

programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį 

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

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

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

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

vidurinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams, kuriems ugdymas organizuojamas 

atvirose erdvėse. 

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

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

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

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

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

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

• Ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams vykdomas mišriu 

būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

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

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

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

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

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

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

nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu. 

Egzaminų organizavimas 

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

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

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

10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. 

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

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

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/GLZSoOdHMO
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į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 

mokinių. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam mokiniui, kai 

patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių; 

egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) į bendrojo ugdymo 

programas vykdančias mokyklas vykdomi patalpose užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam 

mokiniui (kandidatui), kai patalpose yra ne daugiau kaip 10 mokinių (kandidatų). 

Aukštasis mokslas ir profesinis mokymas 

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

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

praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu 

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

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

savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai); 

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

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

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

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

patalpos plotą vienam asmeniui. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

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

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

praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, 

arba mišriu būdu periodiškai atliekant profesinio mokymo įstaigų mokinių ir šiose įstaigose 

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

diagnozuoti arba profesinio mokymo įstaigų ar aukštojo mokslo įstaigų mokinių, studentų ir šiose 

įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savikontrolę galimai COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) nustatyti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygas. 

Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose užtikrinant 10 m2 

patalpos plotą vienam asmeniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 asmenų. 

Specialieji poreikiai ir ugdymo pagalba 

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

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

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

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

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

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

kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. 

• Mokinių atostogų laikotarpiu gali būti teikiamas užimtumas mokiniams, ugdomiems 

specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse. 

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

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

nuotoliniu būdu. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus 

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

silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokinių pagrindinio ugdymo 
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pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam mokiniui, kai 

patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių. 

Neformalus švietimas 

Vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus: 

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

daugiau kaip 10 mokinių; 

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

vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys; 

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

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

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

užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui; 

• individualius neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu 

arba stabdomi, išskyrus: 

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

praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio 

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

valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja 

ne daugiau kaip 10 asmenų ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m² paslaugos teikimo 

vienam asmeniui plotas; 

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

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

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

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

plotas; 

• individualius neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo 

užsiėmimus; 

• neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja vakcinuoti ar persirgę 

asmenys; 

• leidžiama teikti baseinų paslaugas, teikiamas vykdant neformalųjį vaikų švietimą 

nustatytomis sąlygomis arba teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, 

ugdomiems kontaktiniu būdu. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje 

grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik 

vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš Galimybių paso kriterijų; 

neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi, užtikrinant 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, 

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

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Uždarose erdvėse turi būti 

užtikrintas 10 m2 patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 

vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, 

atitinkantys Galimybių paso kriterijus. 
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Sveikatos sritis 

• Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius sveikatos 

priežiūros įstaigose. 

• Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos 

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

ir gimdyvių lankymą. 

• Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs 

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

atitinkančio paciento interesus. Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:  

o odontologijos paslaugos; 

o nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos; 

o vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 

paslaugos; 

o vykdant ligų prevencijos programas; 

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

patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos 

patikrinimų paslaugos; 

o psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugas. 

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

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

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

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. 

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

teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios 

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

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

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

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

veikimo teritorijoje esančias ir šio nutarimo priede nurodytas asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas (toliau – pasitelkiamos ASPĮ). Organizuojančių ASPĮ nurodymai dėl paslaugų dėl 

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

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

nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas pagal kompetenciją. 

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

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria  ASPĮ organizuojančių 

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

COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir 

administracijų direktoriais. Koordinatoriaus nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ 

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

• Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų 

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

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

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

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

paslaugų organizavimas. 

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

(koronaviruso infekcijos) sergantys pacientai, veikla organizuojama:  

o veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

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

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

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
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pasitekti personalą – planinių  stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų apimties mažinimas ar šių paslaugų teikimo stabdymas, išskyrus 

pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų 

būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė; 

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

metų lankymą gydančio gydytojo leidimu. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Socialinė globa 

• Vakcinuotiems ir persirgusiems asmenims leidžiama lankyti artimuosius visose 

stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio 

gyvenimo namuose. 

• Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, 

šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės 

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

SVARBU: teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose 

užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos. 

Nuteistųjų ir suimtųjų lankymas 

• Draudžiamas ilgalaikių pasimatymų ir trumpalaikių kontaktinių pasimatymų pataisos 

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

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

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

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

preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą. 

SVARBU: pasimatymai pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizuojami ir vykdomi 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

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

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Pabėgėlių lankymas 

Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC) draudžiama: 

• URC apgyvendintų prieglobsčio prašytojų, turinčių teisę judėti Lietuvos Respublikos 

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

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

Išimtys taikomos: 

• prieglobsčio prašytojams, kuriems kasdien teikiamos švietimo veiklos; 

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

galiojančią darbo sutartį; 

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

kaip 2 valandoms per parą. 

Pagrindiniai pokyčiai nuo birželio 17 dienos: 

draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais, ir-

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybės darbuotojais, Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus stebėtojais ir kai užsieniečius lanko asmenys, turintys Galimybių pasą. 

Religinės apeigos 

Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas 

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

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

(užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-11
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-12
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-14
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asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių), arba 

susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

 

LRV 2021 06 16 pranešimas. Duomenų apžvalga: fiksuojamas mažiausiais naujai nustatomų 

koronaviruso atvejų skaičius per visą pandemiją 

TN: tn  

 

Dauguma savivaldybių jau yra pasiekusios geltonąją zoną ir iki šios savaitės pabaigos, 

tikėtina, geltonąją zoną pasieks ir visa Lietuva. Pastarąsias 5 dienas stebimas didžiausias naujai 

nustatomų atvejų kritimas per visą pandemijos laikotarpį, rodo naujausi duomenys. 

• Per 7 dienas atvejų mažėjo 54 savivaldybėse (kasdien jose buvo nustatoma 5 arba 

mažiau atvejų). 

• Šis atvejų mažėjimas matomas Lietuvoje vis dar vyraujant Alpha (B.1.1.7) variantui ir 

situacija gali greitai pasikeisti pradėjus plisti Delta (B.1.617.2) atmainai, kurios 

sekoskaitos metu dar neaptikome. 

• Hospitalizuotų asmenų skaičius mažėja kiek nuosaikiau, šiuo metu ligoninėse gydomi 

402 asmenys, 58 iš jų reanimacijoje. 

• Iš viso Lietuvoje asmenų, kurie arba yra gavę bent vieną vakcinos dozę, arba turėję 

teigiamą COVID-19 testą per 6 mėn., yra 47 % (16+ amžiaus grupėje – 55 %), tačiau 

vakcinacijos tempai lėtėja – dauguma skiepų atliekama asmenims, gaunantiems antrą 

vakcinos dozę. 

• Šiuo metu pagal visą vakcinacijos schemą iš viso paskiepyta 29,1 proc. asmenų. 

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

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-15
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-fiksuojamas-maziausiais-naujai-nustatomu-koronaviruso-atveju-skaicius-per-visa-pandemija
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210615%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
https://koronastop.lrv.lt/
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LRV nutarimas DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-06-17, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-I-1-1 priedas 2021-06-21.doc). 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
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IS-903/628-II-1 priedas 

 

Po svarstymo pritarta siūlymui kurti renovacijos kompetencijų centrą 

2021 m. birželio 15 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-436(2), kuriomis numatoma panaikinti 

Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA), o jos funkcijas perduoti Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai (APVA). Tokiu būdu mažinant administracinį reguliavimą tikimasi spartinti renovaciją. 

Kaip anksčiau yra sakęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, šiuo metu Aplinkos 

ministerijoje yra dvi agentūros, kurios užsiima renovacija, APVA užsiima viešųjų pastatų 

renovacija ir jos koordinavimu, BETA – gyvenamųjų namų renovacija. 

Aplinkos ministerija teigia, kad kompetencijų centras, kuris bus atskiras APVA padalinys 

veiks „vieno langelio“ principu. Jis administruos valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programą, koordinuos visas su pastatais susijusias priemones, skirtas jų 

energiniam efektyvumui didinti ir klimato kaitai švelninti, bus atsakingas už standartizuotų 

dokumentų, procedūrų, taisyklių, techninių reikalavimų rengimą, teiks metodinę ir konsultacinę 

pagalbą savivaldybėms, renovacijos administratoriams, gyventojams ir kt.  

Aplinkos ministerijos inicijuotos studijos duomenimis, Lietuvoje yra apie 660 tūkst. 

Renovuotinų pastatų. „Jiems atnaujinti planuojamos skirtingos priemonės, kurias administruoja 

skirtingos institucijos ir kurios yra finansuojamos iš skirtingų šaltinių. Įgyvendinant šias priemones 

trūksta koordinavimo, nepakankamai veiksmingai organizuojama viešoji komunikacija ir pastatų 

atnaujinimo poveikio stebėsena“, − pažymi Aplinkos ministerija. 

Už šį projektą po svarstymo balsavo 78 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 24 parlamentarai. 

Tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą. 

  

Parengė 

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas 

Rimas Rudaitis 

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt 

   Naujausi pakeitimai – 2021-06-15 12:12 

   Rimas Rudaitis 

 
Projekto Nr. XIVP-436(2) 

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) 

ĮSTATYMO NR. I-2455 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 
2021 m.                d. Nr. 

Vilnius 

 
1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą 

administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos įgaliota institucija, (toliau – Agentūra), kurios veikla finansuojama valstybės 

biudžeto lėšomis. Agentūra kuri atlieka šias funkcijas: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277084
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-436*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
mailto:rimas.rudaitis@lrs.lt
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1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programai; 
2) vertina investicijų planus ir vykdo atnaujinimo projektų įgyvendinimo priežiūrą Vyriausybės ar 

jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka; 

3) administruoja ir teikia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių 
kreditų teikimą ir kredito bei palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus); 

4) teikia ūkinę veiklą vykdantiems butų ir kitų patalpų savininkams nereikšmingą (de minimis) 

valstybės pagalbą, kuriai taikomos Europos Sąjungos nereikšmingos (de minimis)  valstybės pagalbos 

taisyklės; 
5) kompensuoja bankams ar kitoms finansų įstaigoms lengvatinio kredito bendrą metinių palūkanų 

dalį, viršijančią šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą lengvatinio kredito palūkanų dydį, pagal 

šio straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles; 
6) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų 

įgyvendinimo administratorius) atnaujinimo ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja ir vykdo 

visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; 
7) organizuoja ir vykdo Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos įgyvendinimo stebėseną.“ 

 
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2021 m. spalio 31 d. 
priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 
 

Respublikos Prezidentas 

 
 

Teikia  

 
Aplinkos apsaugo komiteto pirmininkė    Aistė Gedvilienė 
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IS-903/628-II-2 priedas 

 

TN: tn  

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTO GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ 

TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ PATVIRTINIMO 

2021  m.                     d. Nr. 3D- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 

dalies 7 punktu: 

1. T v i r t i n u geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 

3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ 

(pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                 

 

TN: tn  

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ 

REGLAMENTO GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ 

MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ 

PATVIRTINIMO 

2021  m.                     d. Nr. 3D- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 

dalies 7 punktu: 

1. T v i r t i n u geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 

2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 

sudarymo tvarka“ (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad iki 2021 m. liepos 1 d. pradėtos topografinio plano derinimo 

procedūros yra užbaigiamos per  Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų 

informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą. Pradėtos topografinio plano 

sudarymo procedūros yra atliekamos vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento 

GKTR 2.08.01.2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtinto Valstybinės 

geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 

patvirtinimo“, geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01.1999 „Lietuvos 

Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 

tvarka“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir 

komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“, geodezijos ir kartografijos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/55b77ba0cda811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df86e670cda511eb91e294a1358e77e9
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techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 

„Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų 

rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“, nuostatomis. 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS GKTR 

3.01:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ 

DUOMENŲ RINKINYS“ TN: tn, GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ 

REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ 

GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO 

TVARKA“, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-II-2-1 

priedas 2021-06-21.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/55b77ba0cda811eb91e294a1358e77e9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df86e670cda511eb91e294a1358e77e9
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IS-903/628-II-3 priedas 

 

VERT 2021-06-16 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų 

projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Energetikos 

įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje 

tvarkos pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki birželio 23 d. 

Esminiai elektros ir dujų sektoriams aktualūs pakeitimai: 

• Nustatyti Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos naujoje redakcijoje numatyto 

papildomo 1 proc. investicijų grąžos priedo skyrimo investicijų projektams, 

įgyvendinantiems Lietuvos Respublikos klimato kaitos mažinimo ir šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų mažinimo tikslus, kriterijus. 

• Kriterijus numatyti VERT patvirtintame Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir 

derinimo tvarkos apraše, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo 

vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų 

vertinimo ir derinimo tvarkos apraše ar kituose VERT patvirtintuose teisės aktuose. 

⁎⁎⁎⁎ 

• 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 23 d. (imtinai). 

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

 

TN: tn  
  

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą   Nr.  

   

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. 

LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS 

KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO 

 

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

Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių 

dujų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 

straipsnio 1–3 dalimis tvirtina Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-16/viesoji-konsultacija-del-energetikos-imoniu-investiciju-projektu-derinimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ee68aa92cddf11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e6d168cd-3f8f-4cee-96e9-113571505ea1
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/190b0e30cde211eb91e294a1358e77e9?jfwid=zb2xxcykl
mailto:info@vert.lt


 

26 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu O3-510 

„Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino 

Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką (toliau – Metodika). 

Taryba 2020 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 metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“  išdėstė Metodiką nauja redakcija. 

Metodikos naujosios redakcijos 10 punkte nurodoma, kad investicijoms, skirtoms energijos 

gamybos ir tiekimo paslaugoms teikti ir prisidedančioms prie klimato kaitos mažinimo tikslų 

įgyvendinimo, Taryba gali taikyti papildomą 1 proc. investicijų grąžos priedą. Metodikos naujosios 

redakcijos 10 punkte nurodoma, kad investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 

Respublikos klimato kaitos mažinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus, 

investicijų grąžos priedas gali būti skiriamas pagal kriterijus, kurie  numatyti Tarybos patvirtintame 

Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše, Šilumos tiekėjų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių 

nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše ar kituose Tarybos 

patvirtintuose teisės aktuose. 

Nutarimo 2.3 papunktyje nurodyta, kad Metodikos naujosios redakcijos 10 punktas 

įsigalioja nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. Todėl įgyvendinamieji teisės aktai, kurių pakeitimai yra būtini 

Metodikos taikymui, numatoma pakeisti iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 

Vadovaudamasi Nutarimo 2.3 papunkčio nuostata Taryba parengė ir teikia viešajai 

konsultacijai Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 

„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-

35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeitimo projektą (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas – nustatyti Metodikos naujos redakcijos 10 punkte numatyto papildomo 

1proc. investicijų grąžos priedo skyrimo investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 

Respublikos klimato kaitos mažinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus, 

kriterijus. 

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Atskirai Projektas ir lydimoji 

medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 

punktu, Taryba prašo per 5 darbo dienas nuo Projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti savo 

pastabas ir pasiūlymus Projektui.  

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, 

faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS.  

Nutarimo projektą parengė Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėjas 

Giedrius Blagnys, el. p. giedrius.blagnys@vert.lt. 

PRIDEDAMA:  

1. Projektas, 2 lapai; 

2. Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas   Jonas Makauskas 

 

G. Blagnys, tel. 370 5 239 7825, el. p. giedrius.blagnys@vert.lt                     

 

http://www.vert/
mailto:giedrius.blagnys@vert.lt
mailto:giedrius.blagnys@vert
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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2021-          RAŠTO NR. R2-(E)-

       ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt; 

2. Aplinkos apsaugos agentūra, el. p. aaa@aaa.am.lt; 

3. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, el. p. info@cpva.lt; 

4. VšĮ Valdymo koordinavimo centras, el. p. info@governance.lt; 

5. Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB, el. p. info@vipa.lt; 

6. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, el. p. info@ena.lt; 

7. AB „Ignitis grupė“, el. p. grupe@ignitis.lt; 

8. UAB „EPSO-G“, el. p. info@epsog.lt; 

9. AB „Amber Grid“, el. p. info@ambergrid.lt; 

10. AB agrofirma „Josvainiai“, el. p. agrojosvainiai@mail.lt; 

11. UAB „Intergas“, el. p. vilnius@intergas.lt; 

12. UAB „Fortum Heat Lietuva“, el. p. fortum.vilnius@fortum.com; 

13. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt; 

14. UAB „Ignitis gamyba“, el. p. gamyba@ignitis.lt; 

15. AB „Klaipėdos nafta“, el. p. info@kn.lt; 

16. UAB „Literma“, el. p. uabliterma@gmail.com;  

17. UAB „Saurida“, el. p. info@saurida.lt; 

18. UAB „Varėnos dujos“, el. p. varenosdujos@gmail.com; 

19. UAB „SG dujos“, el. p. info@sgdujos.lt; 

20. AB „Suskystintos dujos“, el. p. info@suskystintosdujos.lt; 

21. LITGRID AB, el. p. info@litgrid.eu; 

22. AB „Achema“, el. p. info@achema.com; 

23. AB „Lifosa“, el. p. info@lifosa.com; 

24. AB „Akmenės cementas“, el. p. info@cementas.lt; 

25. UAB „Dainavos elektra“, el. p. info@dainavoselektra.lt; 

 

Projektas 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. 

LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS 

KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO 
 

2021 m.              Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros 

departamento Elektros skyriaus 2021 m.       pažymą Nr.    „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos 

įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

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

mailto:info@enmin.lt
mailto:aaa@aaa.am.lt
mailto:info@cpva.lt
mailto:info@governance.lt
mailto:info@vipa.lt
mailto:info@ena.lt
mailto:grupe@ignitis.lt
mailto:info@epsog.lt
mailto:info@ambergrid.lt
mailto:agrojosvainiai@mail.lt
mailto:vilnius@intergas.lt
mailto:fortum.vilnius@fortum.com
mailto:info@eso.lt
mailto:gamyba@ignitis.lt
mailto:info@kn.lt
mailto:info@saurida.lt
mailto:varenosdujos@gmail.com
mailto:info@sgdujos.lt
mailto:info@suskystintosdujos.lt
mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@achema.com
mailto:info@lifosa.com
mailto:info@cementas.lt
mailto:info@dainavoselektra.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ee68aa92cddf11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e6d168cd-3f8f-4cee-96e9-113571505ea1
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Pakeisti Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos 

įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):  

1. Papildyti Tvarkos aprašą 571 punktu: 

„57.11. Investiciniam projektui, kurio tikslas yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

išskiriančius elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo tinklo elementų ir (arba) 

sisteminių paslaugų infrastruktūros elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

neišskiriančius („nulinės emisijos“) elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo tinklo 

elementus ir (arba) elektros tinklo sisteminių paslaugų infrastruktūros elementus (toliau – Tinklo 

elementai), gali būti skiriamas 1 proc. punkto WACC priedas 5 metų laikotarpiui, jeigu projektas 

atitinka šias sąlygas: 

57.1.11. Yra keičiami šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriantys Tinklo elementai 

į šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančius („nulinės emisijos“) Tinklo elementus. 

57.1.21. Yra įsigyjami nauji šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriantys („nulinės 

emisijos“) Tinklo elementai, tačiau kaip pigesnė investicinio projekto alternatyva yra šiltnamio 

efektą sukeliančias dujas išskiriantys Tinklo elementai. 

57.1.31. Ne mažiau 60 procentų investicinio projekto vertės sudaro šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas neišskiriantys („nulinės emisijos“) Tinklo elementai. 

57.1.41. Investiciniam projektui neskiriamos kitos Tarybos teisės aktuose nustatytos 

skatinimo priemonės. 

57.1.51. Investicinis projektas atitinka atitinkamai Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytai 

investicijų grupei Tvarkos apraše nustatytus techninius, finansinius, ekonominius ir privalomos 

pateikti informacijos reikalavimus.“ 

 

Tarybos pirmininkas 

 

Projekto lyginamasis variantas 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. 

LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS 

KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE 

KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO 

2021 m.              Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros 

departamento Elektros skyriaus 2021 m.       pažymą Nr.    „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos 

įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

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

Papildyti  Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir 
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energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos 

įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)  571 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„57.11. Investiciniam projektui, kurio tikslas yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

išskiriančių elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo tinklo elementų ir (arba) 

sisteminių paslaugų infrastruktūros elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

neišskiriančius („nulinės emisijos“) elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo 

tinklo elementus ir (arba) elektros tinklo sisteminių paslaugų infrastruktūros elementus 

(toliau – Tinklo elementai), gali būti skiriamas 1 proc. punkto WACC priedas 5 metų 

laikotarpiui, jeigu projektas atitinka šias sąlygas: 

57.1.11. Yra keičiami šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriantys Tinklo elementai į 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančius („nulinės emisijos“) Tinklo elementus. 

57.1.21. Yra įsigyjami nauji šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriantys („nulinės 

emisijos“) Tinklo elementai, tačiau kaip pigesnė investicinio projekto alternatyva yra 

šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriantys Tinklo elementai. 

57.1.31. Ne mažiau 60 procentų investicinio projekto vertės sudaro šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas neišskiriantys („nulinės emisijos“) Tinklo elementai. 

57.1.41. Investiciniam projektui neskiriamos kitos Tarybos teisės aktuose nustatytos 

skatinimo priemonės. 

57.1.51. Investicinis projektas atitinka atitinkamai Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytai 

investicijų grupei Tvarkos apraše nustatytus techninius, finansinius, ekonominius ir 

privalomos pateikti informacijos reikalavimus.“ 

 

Tarybos pirmininkas 
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IS-903/628-II-4 priedas 

 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžet inė  įsta iga ,  A. Jakšto  g . 4 ,  LT-01105 Vilnius, 

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

Duom enys kaupiami ir  saugomi Juridinių asmenų reg istre , kodas 188602370 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

    

   2021-       Nr. 

 

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO 

 

Aplinkos ministerija teikia ir prašo įtraukti į artimiausio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

(toliau – Vyriausybė) posėdžio darbotvarkę Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

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

straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu 

įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).  
Įstatymo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės 2021 m. 

birželio 8 d. išvadoje Nr. NV-1297 pateiktas pastabas ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

pastabas, išsakytas Vyriausybės 2021 m. birželio 15 d. tarpinstituciniame pasitarime: 

1.  Dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabos, kad Nacionalinio klimato kaitos 

komiteto sudėtis ir funkcijos turi nesikeisti. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas buvo papildytas 

papildomais argumentais, kodėl Įstatymo projekte keičiamos šio komiteto funkcijos ir sudėtis. 

2.  Dėl Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabos, kad neaiškus Įstatymo 

124 straipsnyje nurodytos sistemos, kurią turėtų nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, 

statusas.  Aplinkos ministerija pataisė formuluotę (vietoj „sistemų“ vartojama „tvarka“) ir 

suformulavo, kad Vyriausybės ar jos įgaliota institucija nustato nacionalinę politikos priemonių 

poveikio vertinimo,  šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių ir  ataskaitų rengimo ir 

teikimo tvarką ir paskiria atsakingas institucijas. Detalesnės institucijos, jų funkcijos,  atsakomybės 

ir procesas bus nustatomos kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais. Įstatymo projekte atsižvelgta ir į 

pastabas dėl 123 straipsnio ir atitinkamai pataisytas Įstatymo projekto straipsnis. Minėtųjų straipsnių 

naujos formuluotės darbo tvarka suderintos su Vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. 

3.  Buvo atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir Finansų ministerijos 

pastabas, kad nuostata dėl Klimato kaitos programos (toliau – KKP) lėšų naudojimo tęstinėms 

priemonės yra perteklinė (buvo atsisakyta Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatos). 

4. Buvo atsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas dėl siūlymo metines 

KKP lėšų panaudojimo ataskaitas  teikti susipažinimui Vyriausybei neformalizuojant proceso, t. y. 

jų netvirtinant Vyriausybės nutarimu ar ministro įsakymu. 

5.  Tikslinant Įstatymo projektą buvo atsižvelgta į pateiktas juridinės technikos pastabas. 

Konkrečios Įstatymo projekte siūlomos teisinio reguliavimo priemonės nurodytos Įstatymo 

projekto aiškinamajame rašte. 
Priėmus projektą, neigiamų pasekmių ar įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, kriminogeninei 

situacijai ir korupcijai nenumatoma. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fe7c7910cea811eb91e294a1358e77e9
http://www.am.lt/
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Projektu įgyvendinami minimi Europos Sąjungos teisės aktai, jų įgyvendinimas nurodomas 

pridedamuose atitikties lentelėse. 

Priėmus projektą, nereikės priimti kitų teisės norminių aktų siekiant įtraukti į teisės sistemą. 

Projekte neįtvirtinami nauji terminai, tik tikslinami jau galiojantys. 

Įstatymo projektas, projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas ir nutarimo projektas 

buvo derinami su visuomene ir institucijomis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS) (Nr. 21-22491, 21-22492). Pastabas projektui pateikė Finansų 

ministerija, Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija ir Lietuvos autoservisų asociacija. Į teiktas pastabas buvo atsižvelgta arba 

pastabos buvo suderintos darbo tvarka. 

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (vadovė Vilija 

Augutavičienė, tel. 8 686 17484, el. p. vilija.augutavičienė@am.lt, patarėja Lina Čeičytė, tel. 8 682 

23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 12 lapų.  

2. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 14 lapų. 

3. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 5 lapai. 

4. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Čeičytė, tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt 

 

 

 

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. IX-329 

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

papildymo 122 straipsniu ir penktuoju2 skirsniu įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai 

TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-II-4-1 priedas 

2021-06-21.zip). 

mailto:vilija.augutavičienė@am
mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:lina.ceicyte@am.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fe7c7910cea811eb91e294a1358e77e9
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IS-903/628-II-5 priedas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius,  

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 
Pagal sąrašą 
 

 2021-06- Nr. (10.9-08Mr) 
   

 

DĖL 2021-2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTO 

PATEIKIMO VIEŠAJAI KONSULTACIJAI   

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia viešajai konsultacijai 2021-2030 m. Nacionalinės 

energetikos plėtros programos projektą (toliau – Projektas). 
Pastabų lauktume raštu per 5 darbo dienas po Projekto pateikimo šiuo raštu viešajai konsultacijai. 

Projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius (vedėjas Arvydas 

Dragūnas, +37067741053, el. p. arvydas.dragunas@enmin.lt, patarėjas Vaidas Vaitėnas +37067743831, el. 
p. vaidas.vaitenas@enmin.lt, vyriausiasis specialistas Algirdas Petkevičius, tel. +37065268837, el. p. 

algirdas.petkevicius@enmin.lt). 

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

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

 

Ministerijos kancleris                                                                                         Jaunius Pusvaškis 

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

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

 

Adresatų sąrašas 

Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija, info@adia.lt 
Biodegalų asociacija, mindaugas@biodegalai.lt 
Investors‘ forum, Asociacija, info@investorsforum.lt 

Lietuvos atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, info@aego.lt  

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, info@ateitiesenergija.lt  

Lietuvos biomasės energetikos asociacija, asociacija@biokuras.lt  

Lietuvos energetikos institutas, rastine@lei.lt  

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, info@lnsga.lt 

Lietuvos pramonininkų konfederacija, sekretoriatas@lpk.lt  

Lietuvos savivaldybių asociacija, bendras@lsa.lt  

Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija, info@lsepa.lt 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, info@lsta.lt  

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, lvea@lvea.lt 
Lietuvos verslo konfederacija, info@lvk.lt 

Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija, leea@leea.lt 

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, nlea@nlea.lt  

 

NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAS ir Projektą lydintys 

dokumentai   (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-II-5-1 

priedas 2021-06-21.zip). 

mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
mailto:arvydas.dragunas@enmin
mailto:vaidas.vaitenas@enmin
mailto:algirdas.petkevicius@enmin.lt
mailto:algirdas.petkevicius@enmin.lt
mailto:.vaitenas@enmin.lt
mailto:info@adia.lt
mailto:mindaugas@biodegalai.lt
mailto:info@investorsforum.lt
mailto:info@aego.lt
mailto:info@ateitiesenergija.lt
mailto:asociacija@biokuras.lt
mailto:rastine@lei.lt
mailto:info@lnsga.lt
mailto:sekretoriatas@lpk.lt
mailto:bendras@lsa.lt
mailto:info@lsepa.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:lvea@lvea.lt
mailto:info@lvk.lt
mailto:leea@leea.lt
mailto:nlea@nlea.lt
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IS-903/628-II-6 priedas 

 

TN: tn 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 

  Nr. 

   

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ 

PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 

 

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

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

reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, o to paties įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 6 punkte 

numatyta, kad Taryba, nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina teikiamų paslaugų 

sąnaudas, atsižvelgdama į protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą. 

Taryba 2020 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 metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. 

nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą 

Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką (toliau – WACC metodika) ir išdėstė ją nauja 

redakcija. 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-1582 2.3 papunktyje numatyta, jog WACC 

metodikos 10 punktas, numatantis, kad investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 

Respublikos klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos 

apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Taryba gali skirti papildomą 1 

proc. investicijų grąžos priedą, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d. WACC metodikos 10 punkte 

paaiškinta, kad šis priedas skiriamas pagal kriterijus ir tvarką, numatytus Tarybos patvirtintame 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše ar kituose 

Tarybos patvirtintuose teisės aktuose. 

Taryba 2021 m. gegužės 21 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-3594 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo 

pakeitimo“ pateikė viešajai konsultacijai Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų 

aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), pakeitimo projektą. Minėtame projekte, be kitų 

pakeitimų, numatyta, kad: 1) šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei; 2) 

šilumos tiekėjas alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas 

naudojančius šilumos gamybos įrenginius gali naudoti ne tik šilumos poreikio piko, bet ir 

rezerviniams pajėgumams užtikrinti; 3) pakoreguoti kiti Supirkimo tvarkos punktai, susiję su 

šilumos poreikio piko ir rezervinių pajėgumų sąrašo nustatymu ir koregavimu. 

Pažymėtina, kad Taryba artimiausiu metu viešajai konsultacijai planuoja pateikti 

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių 

informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
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Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių 

informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Informacijos teikimo taisyklės), pakeitimo 

projektą, kuriame numatyta, kad ūkio subjektų įsigytas kuras šilumai gaminti apskaitomas MWh, o 

kuro kainos nurodomos Eur/MWh. Atsižvelgus į pasikeitusią kuro apskaitą, Taryba taip pat 

planuoja artimiausiu metu viešajai konsultacijai pateikti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio 

aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu 

Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo 

ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamųjų rodiklių aprašas), pakeitimo projektą, kuriame numatyta, 

kaip lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklį (kgne/MWh) konvertuoti į lyginamųjų kuro sąnaudų 

koeficientą (vnt. dalis), parodantį, kiek MWh sutartinio kuro reikia 1 MWh šilumos pagaminti. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad artimiausiu metu Taryba viešajai konsultacijai paskelbs 

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos 

Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Kogeneracinių jėgainių metodika), 

pakeitimo projektą. Minėtame projekte, be kitų pakeitimų, planuojama: 1) numatyti aiškesnį 

kogeneracinės jėgainės turto ir sąnaudų paskirstymą šilumos gamybos ir elektros gamybos 

veikloms; 2) reglamentuoti kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno 

(nuostolių) rizikos koeficiento (PNK) apskaičiavimą. 

Įvertinusi aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatas bei parengtuose viešosioms 

konsultacijoms ir artimiausiu metu planuojamuose pateikti teisės aktuose numatytus pakeitimus, 

Taryba parengė žemiau nurodytų teisės aktų pakeitimo projektus (toliau kartu – Projektai): 

1. Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), pakeitimo projektą 

(toliau – Metodikos projektas); 

2. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 

O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir 

nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), pakeitimo 

projektą; 

3. Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 

22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

(toliau – WACC metodikos projektas), pakeitimo projektą; 

4. Tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. O3E-3 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo 

metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo projektą. 

Žemiau pristatomi esminiai pakeitimai, numatyti Projektuose. 

Šilumos kainų nustatymo metodika 

Įvertinus aukščiau paminėtų teisės aktų nuostatas bei viešosioms konsultacijoms 

teikiamuose teisės aktuose numatytus pakeitimus, Metodikos projekte numatyti šie pakeitimai: 

1. Atsižvelgiant į iš ūkio subjektų gaunamus paklausimus, Metodikos projekte aiškiau 

išdėstytas faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose 

paslaugos pajamų ir šilumos aukciono būdu gautų pajamų skirtumo vertinimo reglamentavimas, kai 

šilumos tiekėjo šilumos bazinė kaina (kainų dedamosios) nustatyta pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

galiojusias Metodikos redakcijas. Siekiant aiškumo, Metodikos projekte patikslintos šio skirtumo 

apskaičiavimą reglamentuojančiuose punktuose vartojamos sąvokos. 

2. Kaip minėta, Taryba 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-1582 pakeitė WACC 

metodiką ir išdėstė ją nauja redakcija. WACC metodikoje numatyta, kad nuosavo kapitalo grąža 

(Re) šilumos sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams apskaičiuojama taikant skirtingas finansinio 
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sverto neturinčias beta (βU), priklausomai nuo to, ar ūkio subjektai dalyvauja šilumos aukcionuose 

ir ar šilumos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, nepanaudota (atliekinė) šiluma. 

Siekiant įgyvendinti šias nuostatas Metodikos projekte patikslinti punktai, reglamentuojantys 

investicijų grąžos apskaičiavimą – numatyta galimybė taikyti skirtingas investicijų grąžos normas (r 

ir rGRE) apskaičiuotas vadovaujantis WACC metodika. 

Taip pat Metodikos projekte reglamentuotas WACC metodikos 10 punkte numatyto 1 proc. 

investicijų grąžos priedo taikymas investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos Respublikos 

klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, 

bei ūkio subjektų papildomai gautų pajamų grąžinimas vartotojams, jei 1 proc. investicijų grąžos 

priedas būtų taikomas ilgiau nei 5 metus. 

3. Siekiant mažinti administracinę naštą ūkio subjektams bei reguliuojančioms institucijoms, 

taip pat paspartinti šilumos kainų projektų nagrinėjimą, Metodikos projekte numatyta, kad jeigu 

šilumos bazinės kainos projekte planuojama einamojo remonto, aptarnavimo, finansinių, 

administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo (be darbo užmokesčio ir privalomojo 

socialinio draudimo sąnaudų) sąnaudų ir kitų pastoviųjų sąnaudų apimtis (bendrai šilumos gamybos 

(įskaitant perkamą šilumą), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams) yra 

iki 5 proc. didesnė nei trejų metų vidurkis, bet neviršija sąnaudų apimties, apskaičiuotos pagal 

lyginamuosius rodiklius, aiškinamajame rašte teikti paaiškinimus dėl šio sąnaudų pokyčio nėra 

privaloma. 

4. Metodikos projekte patikslintos šilumos nuostolių apimties apskaičiavimą šilumos 

bazinės kainos nustatymo metu reglamentuojančios nuostatos – numatyta, kad nustatant šilumos 

nuostolių apimtį, be kita ko, atsižvelgiama į šilumos nuostolių ir patiekto į tinklą šilumos kiekio 

santykį šilumos bazinės kainos ataskaitiniu laikotarpiu. 

5. Kaip minėta, Tarybos viešajai konsultacijai parengtuose Informacijos teikimo taisyklių ir 

Lyginamųjų rodiklių aprašo pakeitimų projektuose numatyta, kad ūkio subjektų įsigytas kuras 

šilumai gaminti apskaitomas MWh, o kuro kainos nurodomos Eur/MWh bei numatyta, kaip 

lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklį (kgne/MWh) konvertuoti į lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą 

(vnt. dalis), parodantį, kiek MWh sutartinio kuro reikia 1 MWh šilumos pagaminti. Atsižvelgiant į 

šiuos pakeitimus, pakeisti Metodikos punktai, reglamentuojantys kuro kiekio šilumai gaminti 

apskaičiavimą, patikslinti mato vienetai Metodikos formulėse ir prieduose. 

6. Metodikos projekte numatyta, kad kai, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 10.4 papunkčiu1, 

šilumos gamybos įrenginys perkeliamas iš vienos šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) 

verslo vieneto paslaugos į kitą, šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu koreguojamos 

kintamosios sąnaudos (kuro struktūra, elektros energijos sąnaudos ir t. t.) bei įvertinimas 

nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokytis atitinkamoje paslaugoje. 

7. Įvertinus Supirkimo tvarkoje numatytus pakeitimus, kad šilumos aukcionai organizuojami 

kas savaitę vienai savaitei, Metodikos nuostatos patikslintos, paaiškinant, kaip apskaičiuojama 

šilumos aukcione supirktos šilumos kaina taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose. 

Projekte numatyta, kad pirktos šilumos kaina apskaičiuojama kaip paskutinio mėnesio, einančio 

prieš galutinių šilumos kainų skaičiavimą, šilumos aukcione supirktos šilumos vidutinė svertinė 

kaina. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas šilumos aukcione atitinkamą mėnesį šilumos nesupirko, 

galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma superkamos šilumos kaina, lygi paskutinį mėnesį, 

einantį prieš galutinių šilumos kainų skaičiavimą vykusių šilumos aukcionų palyginamųjų šilumos 

gamybos sąnaudų aritmetiniam vidurkiui. 

8. Atsižvelgus į Supirkimo tvarkos pakeitimo projekto nuostatas, numatančias šilumos 

aukcionų vykdymo tvarką, kai centralizuoto šilumos tiekimo sistemose veikia vienas 

nepriklausomas šilumos gamintojas ir jo šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja 

šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti, 

 
1 Supirkimo tvarkos nuostatos, pateiktos viešajai konsultacijai Tarybos 2021 m. gegužės 21 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-3594 

„Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimo“. 
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Metodikos projekte numatyta, kaip tokiu atveju apskaičiuojamas nepriklausomo šilumos gamintojo 

šilumos gamybos šaltiniuose gamintinas ir šilumos aukciono būdu parduotinas šilumos kiekis. 

9. Galiojančioje Metodikoje nustatyta, kad šilumos bazinės kainos nustatymo ar 

perskaičiavimo metu įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) 

šilumai įsigyti skirtumas, susidaręs nuo paskutiniame šilumos kainos perskaičiavime vertinto 

laikotarpio pabaigos iki paskutinių finansinių metų už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos 

ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada ar reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 

ataskaita ir (ar) išvada pabaigos. Atsižvelgiant į ūkio subjektų pateiktus siūlymus, Metodikos 

projekte numatyta, kad šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu ūkio subjekto 

prašymu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai įsigyti skirtumas 

gali būti vertinamas už ilgesnį laikotarpį, nei paskutinių finansinių metų už kuriuos pateiktos 

reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada ar reguliuojamosios 

veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pabaiga. 

10. Vadovaujantis galiojančios Metodikos nuostatomis ir atsižvelgiant į susiformavusią 

praktiką, ūkio subjektų papildomai gautos pajamos ir (ar) susidariusios nepadengtos sąnaudos 

nustatomos kaip atskiros papildomos dedamosios, priklausomai nuo to, dėl ko buvo gautos 

papildomos pajamos ir (ar) susidarė nepadengtos sąnaudos. Siekiant mažinti administracinę naštą 

ūkio subjektams bei reguliuojančioms institucijoms, taip pat paspartinti šilumos kainų projektų 

nagrinėjimą, Metodikos projekte numatyta, kad ūkio subjektų papildomai gautos pajamos ir (ar) 

susidariusios nepadengtos sąnaudos nustatomos kaip viena papildoma dedamoji. 

11. Kaip minėta, Taryba artimiausiu metu viešajai konsultacijai pateiks Kogeneracinių 

jėgainių metodikos pakeitimo projektą. Atsižvelgiant į minėtoje metodikoje planuojamus 

pakeitimus, Metodika papildyta nuostatomis, numatančiomis, kad šilumos bazinės kainos ar 

perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo metu įvertinama kogeneracinėse jėgainėse 

pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento, apskaičiuoto pagal 

Kogeneracinių jėgainių metodiką, įtaka. 

12. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytus Metodikos pakeitimus, pakeisti Metodikos priedai bei 

atlikti kiti techniniai ir redakciniai pakeitimai. 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje 

energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas 

Atsižvelgiant į WACC metodikos 10 punkto nuostatas, Tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. 

nutarimo Nr. O3E-1582 2.3 papunktį bei Supirkimo tvarkos pakeitimus, Tvarkos apraše numatyti 

šie pagrindiniai pakeitimai: 

1. Investiciniam projektui, kurio tikslas yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančių 

šilumos gamybos ir (arba) šilumos perdavimo įrenginių ir technologijų, geriamojo vandens tiekimo, 

nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių ir technologijų keitimas į tokių dujų 

neišskiriančius (nulinės emisijos) įrenginius ir technologijas, skiriamas 1 proc. investicijų grąžos 

priedas 5 metų laikotarpiui, jeigu investicinis projektas atitinka Tvarkos apraše numatytus kriterijus. 

2. Kai šilumos aukcionuose dalyvaujantis ūkio subjektas teikia derinti investiciją į 

alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas naudojančius 

šilumos gamybos įrenginius šilumos poreikio piko bei rezerviniams pajėgumams užtikrinti, 

pateikiama bent viena šilumos gamybos įrenginių, galinčių naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą 

kurą, alternatyva. 

3. Kai ūkio subjektas Supirkimo tvarkos 10.4 ir 10.7 papunkčiuose2 nustatyta tvarka Tarybai 

pateikia prašymą leisti į piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašą įtraukti Tarybos jau suderintą ir 

šilumos aukcionuose dalyvaujantį įrenginį, Taryba tokio prašymo ekonominį vertinimą atlieka 

Tvarkos aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka, o pateiktas prašymas laikomas ekonomiškai pagrįstu 

 
2 Supirkimo tvarkos nuostatos, pateiktos viešajai konsultacijai Tarybos 2021 m. gegužės 21 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-3594 

„Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimo“. 



 

37 

jeigu tenkina Tvarkos aprašo 1 priedo 4 eilutėje nurodytus ekonominio investicijų vertinimo 

kriterijus. 

4. Reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams iki pirmos šilumos gamybos 

bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo, (jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas, kuris nuo 

pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo arba eksploatacijos pradžios nebuvo reguliuojamas arba 

buvo reguliuojamas, tačiau Tarybos nutarimu tokiam nepriklausomam šilumos gamintojui nebuvo 

nustatyta šilumos bazinė kaina) derinamo turto vertė nesant pagrįstoms aplinkybėms, turi būti ne 

didesnė nei turto vertė, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą nuo šilumos pirkimo-pardavimo sutarties 

su šilumos tiekėju pasirašymo (arba turto eksploatacijos pradžios), taikant Tarybos nustatytus 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. 

Investicijų grąžos normos nustatymo metodika 

Siekiant aiškesnio teisinio reglamentavimo bei įgyvendinant vieną iš Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų – šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą 

konkurenciją, WACC metodikos projekte numatyta, kad Europos valstybių žaliosios ir 

atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios 

beta (βU) aritmetinis vidurkis, nustatytas viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, 

taikomas tiek šilumos gamybos, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, nepanaudotą 

(atliekinę) šilumą, veiklai, tiek nepriklausomiems šilumos gamintojams ir šilumos tiekėjams tose 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, išskyrus 

šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugą. 

Tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. O3E-3 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo 

metodikos“ pakeitimo“ 

Nutarimo 3.3 papildytas, numatant, kad šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotų šilumos 

kainų dedamųjų nustatymo metu įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir šilumos tiekėjo faktiškai 

patirtų šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų kurui 

įsigyti skirtumas, susidaręs nuo 2019 m. sausio 1 d. iki Metodikos (redakcijos, galiojančios nuo 

2021 m. vasario 1 d.) 70.5 papunktyje nurodyto laikotarpio pradžios. 

Projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto 

svetainėje www.vert.lt. Atskirai teisės aktai ir lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 

28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Taryba prašo savo 

pastabas bei pasiūlymus Projektams pateikti per 10 darbo dienų nuo Projektų paskelbimo TAIS. 

Atkreipiame dėmesį, kad geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų 

tvarkytojams bei kitiems šiame sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams ir (ar) institucijoms iš 

teikiamų Projektų aktualus tik Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo 

vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir 

derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo projektas. 

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu 

(8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per TAIS. 

Projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 

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

investicijų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt 

(dėl Tvarkos aprašo pakeitimo klausimų, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veikla, kreiptis į Tarybos Šilumos ir vandens 

departamento Vandens skyriaus vedėją Indrę Musvicienę, mob. 8 659 61665, el. p. 

indre.musviciene@vert.lt). 

Papildomai primintina, kad Taryba 2021 m. vasario 26 d. raštu Nr. R2-()-1637 „Dėl 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių energetikos inovacijas, 

įgyvendinimo“ pateikė derinti Metodikos ir Tvarkos aprašo projektus, kuriuose numatytos 
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energetikos inovacijų skatinimą įgyvendinančios nuostatos. Minėtos viešosios konsultacijos metu 

gautos ūkio subjektų pastabos bus įvertintos kartu su šios viešosios konsultacijos metu gautomis 

pastabomis, rengiant galutinį Metodikos pakeitimo projektą. 

Atsižvelgiant į tai, kad iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. planuojami patvirtinti viešosioms 

konsultacijoms anksčiau teikti, šiuo raštu teikiami ir artimiausiu metu planuojami pateikti šilumos 

sektorių reglamentuojantys teisės aktai yra tarpusavyje susiję, informuojame, kad Taryba planuoja 

visus pakeitimus sektoriaus dalyviams pristatyti viešai. Apie pristatymo datą ir laiką sektoriaus 

dalyviai bus informuoti atskiru raštu. 

PRIDEDAMA: 

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

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas, 14 lapų, ir priedai 

Excel formatu; 

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

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

15 lapų, ir priedai Excel formatu; 

3. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimo 

Nr. O3E-3 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo 

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas; 

4. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimo 

Nr. O3E-3 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo 

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

variantas, 1 lapas; 

5. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. 

nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas, 1 lapas; 

6. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. 

nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas; 

7. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. 

nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens 

tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 

4 lapai‘ 

8. Nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. 

nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens 

tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 

4 lapai. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas   Jonas Makauskas\ 

 

A. Ciesiūnas, mob. 8 614 03928, el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt 

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

________ 

 

ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO 

PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-II-6-1 priedas 2021-06-21.zip). 

mailto:egle.goculenko@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
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IS-903/628-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-06-15 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-06-15 

 
 

Vėliausio 2021-06-15 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
23 870 10.78 0.00 % 26 880 10.63 14.00 1 050 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
23 800 10.26 0.00 % 46 550 10.25 12.00 1 750 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 34 720 10.23 0.00 0 

Q03-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 11 200 10.30 0.00 0 

Q04-2021  Smulkinta 0 - 0.00 % 174 020 12.04 17.35 57 750 

https://www.baltpool.eu/lt/
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mediena 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
11 760 12.20 0.00 % 307 440 12.62 17.03 141 120 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
440 20.13 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 8.60 0.00 %  210 8.60 8.60 210 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 16 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
29 680 11.20 +9.02 %  6 650 10.90 0.00 0 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
11 200 10.37 +1.06 %  0 0.00 0.00 0 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
1 400 10.60 +2.83 %  10 920 10.00 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  304 920 12.36 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  126 000 12.60 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
330 22.53 +10.65 %  0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 8.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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IS-903/628-III-2 priedas 
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IS-903/628-III-3 priedas 
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IS-903/628-III-4 priedas 
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IS-903/628-III-5 priedas 
 

VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT pakeitė Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje 

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Asmenų prašymų leisti veikti 

bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje 

aplinkoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą. 

• VERT nutarė pakeisti naujumo/esminio patobulinimo sąvoką, kuri po pakeitimų 

apibrėžiama taip: siekiama išbandyti energetikos inovaciją, kuri dar nėra laikoma 

įprastine verslo praktika ir nėra įprastai taikoma kitų šalių rinkose bei (ar) Lietuvoje, 

taip pat nėra naudojama pagal LR energetikos ministerijos tvirtinamuose Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytas priemones. Prieš tai 

energetikos inovacija laikyta: energetikos inovacija yra įprastai taikoma kitose šalyse, 

tačiau laikoma nauja verslo praktika tik Lietuvoje, tokiu atveju tokios energetikos 

inovacijos įgyvendinimo sąnaudos nevertinamos nustatant reguliuojamų paslaugų 

kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaujantis kainodarą 

reglamentuojančių VERT teisės aktų nuostatomis. 

• Pakoreguoti energetikos inovacijos bandymo tarpinių ataskaitų pateikimo terminai, 

numatant, kad šios ataskaitos turės būti teikiamos kas ketvirtį. 

• Atsisakyta pakartotinio kriterijų (naudos, bandymo reikalingumo, pritaikomumo) 

vertinimo, sprendžiant, ar energetikos inovacija laikoma pasiteisinusia. Taigi 

vertinimas, ar energetikos inovacija pasiteisino, bus greitesnis bei atliekamas 

vadovaujantis aiškiais ir apibrėžtais kriterijais. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-17 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

______ 

 

VERT pakeitė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama sudaryti sąlygas asmenims 

gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

bei suvienodinti reguliuojamų sektorių kainodarą, pakeitė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką. 

Pakeista nuostata dėl investicijų grąžos maksimalios vertės. Investicijų grąžos maksimali 

vertė (pelno norma), neviršijanti 10 proc. apskaičiuojamų nuo verslo vieneto ir paslaugos bazinėje 

kainoje įtrauktų būtinųjų sąnaudų, atskaičius pelno mokestį, bus taikoma tik tada, kai, pasibaigus 

finansiniams metams, daugiau nei 50 proc. ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos, bus skirta 

dividendams išmokėti. 

Atlikti pakeitimai, jog paskutinių bazinių kainų derinimo metu neįvertinta investicijų grąžos 

dalis geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams 

įvertinama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainose po vieną trečiąją dalį bazinių kainų    perskaičiavimo metu iki kito bazinio kainų 

laikotarpio. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-17 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 
 

VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT skyrė įspėjimą UAB „Pakruojo šiluma“ dėl laiku 

nepateiktų ataskaitų  

TN: tn  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-pakeite-asmenu-prasymu-leisti-veikti-bandomojoje-energetikos-inovaciju-aplinkoje.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-pakeite-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-bei-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-skyre-ispejima-uab-pakruojo-siluma-del-laiku-nepateiktu-ataskaitu.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „Pakruojo šiluma" 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nevykdymo ir pažeidimo aplinkybes, nutarė 

pradėti įspėjimo skyrimo procedūrą bendrovei. 

UAB „Pakruojo šiluma" iki 2020 m. vasario 15 d. nepateikė Energetikos ministerijai 

ataskaitų apie per 2019 metus įgyvendintas priemones pagal Energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimą, pažeidė Energijos vartojimo efektyvumo įstatyme įtvirtintą pareigą teikti 

ataskaitą. 

UAB „Pakruojo šiluma" energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo vykdymo ataskaitą už 

2019 metus Lietuvos energetikos agentūrai pateikė 2021 m. 

_______ 
 
VERT 2021-06-17 pranešimas. UAB „Skuodo šiluma“ investuoja į šilumos tiekimo 

patikimumą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Skuodo šiluma" 2020 

m. investicijas, kurių bendra vertė 29 tūkst. Eur. 

Bendrovė UAB „Skuodo šiluma" įsigijo atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (6 

vnt.). Jie skirti susidėvėjusių šilumos apskaitos prietaisų pakeitimui. Bendrovė taip pat įsigijo 

automobilį. 

Investicijos leis užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą UAB „Skuodo šiluma" 

aptarnaujamiems vartotojams. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

________ 

 
VERT 2021-06-17 pranešimas. VERT suderino UAB „Ukmergės šiluma“ investicijas  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Ukmergės šiluma" 

2018-2021 m. investicijas, kurių vertė 386 tūkst. Eur bei jau suderintų investicijų faktinę vertę 

346,83 tūkst. Eur (pirminė suderinta suma 299 tūkst. Eur). 

Nuo Vasario 16-iosios g. iki gyv. namo Smetonos g., Ukmergėje, atlikta 117 m šilumos 

trasos rekonstrukcija, pakeistos orinės šilumos trasos į bekanalę. 

Taip pat bendrovė investavo į dujų degiklio iki 1 MW galios katilui montavimą ir katilinės 

nuotolinio valdymo sistemos modernizavimą Šventupės katilinėje. Naujai sumontuotas vandens 

šildymo katilo degiklis dirbs nepertraukiamu režimu. Sumontuota nauja automatika leis saugiai ir 

patikimai katilinei dirbti ne šildymo sezono metu. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-17 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

___________ 

 
VERT 2021-06-18 pranešimas. Seimas paskyrė du naujus Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos narius  

TN: tn  

 

Seimas penkerių metų kadencijai 2021 m. birželio 14 d. paskyrė Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (Taryba) narius – Jeleną Dilienę ir antrai kadencijai Tarybos 

narį Donatą Jasą. 

Tarybos narė Jelena Dilienė studijavo Vilniaus universitete: 2007‒2012 m. įgijo teisės 

magistro laipsnį (specializacija – darbo teisė). 2014‒2016 m. dirbo Aplinkos apsaugos agentūros 

Teisės skyriaus vyr. specialiste. 2016‒2019 m. buvo Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus 

vyr. specialistė, atsakinga už teisės aktų projektų analizę ir rengimą, nacionalinių administracinės 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/uab-skuodo-siluma-investuoja-i-silumos-tiekimo-patikimum%C4%85.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-17/vert-suderino-uab-ukmerges-siluma-investicijas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-18/seimas-paskyre-du-naujus-vert-narius.aspx
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naštos verslui mažinimo priemonių koordinavimą. 2019‒2021 m. dirbo Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo 

politikos skyriaus vedėja, kur buvo atsakinga už geresnį reglamentavimą, t. y. priemones, 

padedančias formuoti ir vertinti viešosios politikos sprendimus (tarp jų ir teisės aktus). 

Antrai kadencijai paskirtas Donatas Jasas Taryboje kuravo klausimus, susijusius su 

nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, energijos išteklių rinka, geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sektoriumi. 

Daugiau apie VERT narius skaitykite ČIA. 

  

 
 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Tarybos%20nariai/Tarybos-nariai.aspx
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IS-903/628-IV-1 priedas 

 

ŽALIAVA, KURIOS KAINOS DVIGUBĖJIMO TIKIMASI ARBA IKI METŲ PABAIGOS, 

ARBA IKI 2030 M. 

2021-06-15 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-

metu-pabaigos-arba-iki-2030-m  

 

• Galimybėmis prekiauti Europos taršos leidimais susidomėjo finansiniai investuotojai. 

• Kainos prognozės: nesutariama, ar jos kaina padvigubės šiemet, ar po dešimtmečio. 

• Jei gali prekiauti Niujorke – „there‘s an ETF for that“ (angl. tam yra biržoje 

prekiaujamas fondas). 

• Brangstanti tarša atsilieps energijos ir žaliavų kainoms, o per jas – infliacijai.  

Aplinkos taršos anglies dvideginiu kaina pastaruoju metu sulaukia daug dėmesio dėl 

elementarios priežasties – jos kaina Europoje, svarbiausioje tokioje rinkoje pasaulyje, per 

pastaruosius metus išaugo 150%, nuo maždaug 20 iki kiek daugiau nei 50 Eur už toną išmetamo 

CO2. 

Tokį kainų augimą lėmė tiek augančios Europos Sąjungos (ES) ambicijos mažinti taršą, tiek 

ir išaugęs investuotojų susidomėjimas šia turto klase. Staigus kainų šuolis politikams kelia 

susierzinimą dėl taršos leidimų kainų spekuliavimo. 

Nepaisant to, ambicijos dėl klimato srities auga ir kone visi pripažįsta, kad joms įgyvendinti 

reikės gerokai aukštesnės taršos kainos, nei ji yra šiandien. Todėl nuotaikos dėl kainos perspektyvų 

yra buliškos – išsiskiria tik ekstremalūs ir santūresni buliai. 

 

Taršos leidimų sandorių kainos ICE biržoje. 

Kaip prekiaujama taršos leidimais 

Ambicingų klimato tikslų siekianti Europos Sąjunga (ES) šiuo metu yra svarbiausia taršos 

leidimų rinka pasaulyje, o jos taršos leidimų ribojimo ir prekybos (angl. cap-and-trade) schema 

laikoma pavyzdine net ir tarp ES skeptikų – ne veltui ES pavyzdžiu nacionalinę schemą skubiai 

susikūrė iš jos išstojusi Jungtinė Karalystė. 

Taršos leidimų schema (angl. EU Emissions Trading Scheme, EU ETS) yra vienas 

svarbiausių mechanizmų, varantis Senojo žemyno ekonomikos dekarbonizaciją. Jis susideda iš 

dviejų dalių – ribojimo ir prekybos. 

Pirma, ES yra numačiusi ribas, kiek CO2 į atmosferą kasmet gali išmesti į EU ETS įtraukti 

ES ekonomikos segmentai. Ši riba mažėja kasmet ir pagal ją nustatoma, kiek aplinkos taršos 

leidimų (ATL) kasmet pateikiama į rinką. ES šiuos leidimus arba parduoda aukcionuose, arba 

padalija nemokamai toms pramonės šakoms, kurias paversti netaršiomis yra sudėtinga. Vienas ATL 

atitinka 1 t į atmosferą išmetamo CO2. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m
https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m
https://www.vz.lt/autorius/naglis-navakas
https://www.vz.lt/autorius/naglis-navakas
https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210615/PREMIUM/210619753/EP/1/1/EP-210619753.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210616062718


 

52 

„Antra schemos dalis yra prekyba. Po to, kai bendrovės gavo savo nemokamus leidimus ir 

sudalyvavo aukcionuose, jos gali tarpusavyje laisvai prekiauti taršos leidimais“, – „Bloomberg“ 

tinklalaidėje „SwitchedOn“ aiškina Jahnas Olsenas, vyriausiasis „Bloomberg New Energy Finance“ 

taršos (angl. carbon) analitikas. 

Taip bendrovės, kurioms CO2 išmetimus mažinti diegiant technologines naujoves yra per 

brangu, gali pirkti leidimus iš įmonių, kurioms tai padaryti pigiau. Tokiu būdu veikia rinkos 

mechanizmas, kuris skatina bendroves diegtis pigiausias taršos mažinimo technologijas. 

ATL paklausos augimas ir buliškos kainų perspektyvos sudomino ir tuos, kuriems taršos 

leidimai nėra būtini pagal reguliavimą – investicinius fondus ir prekybininkus. 

Mažinama pasiūla ir investuotojų susidomėjimas 

ATL brangimas tapo ypač pastebimas šiemet ir išsiskiria net bendrame brangstančių žaliavų 

kontekste – sparčiau už taršą šiemet brango tik mediena. 

Dar 2017 m. ATL kaina siekė 5 Eur, pernai ji sukosi apie 20–30 Eur. Šiemet ji jau šoktelėjo 

virš 50 Eur ribos. Kainos augimą nulėmė daugybė veiksnių, tarp jų – mažinama leidimų pasiūla ir 

investuotojų susidomėjimas bręstančia rinka. „Žvelgiant į svarbiausias priežastis, lėmusias kainų 

šuolį nuo žiemos, jos yra: matymas, kad 55% taikinys juda pirmyn ES įstatymų leidybos 

koridoriais, makroekonominis optimizmas ir schemoje nedalyvaujančių žaidėjų įsigijimai, t. y. 

įsigijimai spekuliaciniais tikslais“, – VŽ komentuoja Espenas Andreassenas, norvegų duomenų 

paslaugų bendrovės „Volue“ ilgo laikotarpio tyrimų vadovas. 

Jis pabrėžia, kad ATL kainą didina ir augančios kuro keitimo kainos: tiek kietosios anglies 

keitimo į gamtines dujas, tiek ir rudosios anglies keitimo dujomis kainos. 

Jei brangsta kuro keitimas iš taršesnio į mažiau taršų, auga ir ATL paklausa, nes bendrovės 

yra linkusios leidimus pirkti didesne kaina. 

Šių metų pradžioje įsijungė vadinamoji EU ETS „4 fazė“. „Svarbiausia, ką ketvirtoji fazė 

atneša, tai smarkiai mažinamą taršos leidimų pasiūlą“, – teigia E. Andreassenas. Naujos fazės metu 

suteikiamų taršos leidimų kiekis kasmet mažinamas nebe po 1,74%, kaip iki šiol, o po 2,2%. 

Aplinkosauginiai reikalavimai ketina griežtėti ir toliau. Šiuo metu sistema yra nustatyta 

senam ES tikslui – 40% išmetimų mažinimui 2030 m. ES ETS sistemoje dalyvaujantys ekonomikos 

sektoriai turėtų mažinti taršą 43%, palyginti su 2005 m. lygiu. Tačiau ES yra numačiusi dar 

griežtesnį – 55% — išmetimų iki 2030 m. mažinimo tikslą. „Kol kas neaišku, kaip tai (griežtesni 

tikslai – VŽ) paveiks į EU ETS patenkančius sektorius, nes ji apima kiek mažiau nei pusę visų ES 

emisijų. Mes manome, kad ETS sektoriai turės nešti didesnę šios didesnės ambicijos naštą“, – teigia 

J. Olsenas. 

Šiuo metu schemoje dalyvauja sunkioji pramonė ir energetika – cementas, plienas, 

aliuminis, naftos chemija. Taip pat – energijos gamyba ir ES viduje skraidanti aviacija. 

„Bloomberg NEF“ tikisi, kad ETS sistemoje veikiantiems sektoriams bus keliama užduotis 

taršą mažinti 63%. Kitiems – žemės ūkiui ar transportui – teks likusi naštos dalis. 

Europos Komisija liepos 14 d. pateiks pasiūlymų paketą, kaip ekonomika turi prisitaikyti 

prie naujojo taršos tikslo. Jo tvirtinimas Europos Parlamente bei nacionaliniuose parlamentuose gali 

užtrukti ir iki dvejų metų. 

100 Eur iki metų pabaigos 

Gegužę publikuotoje „Refinitiv“ metinėje „Carbon Market Survey“ dalyvavę 303 

prekybininkai ir taršos rinkoje dalyvaujančių bendrovių atstovai teigė manantys, kad taršos leidimų 

kaina šiemet vidutiniškai sieks 40 Eur, o dešimtmečio pabaigoje išaugs iki 80 Eur. „Refinitiv“ 

analitikai tikisi, kad dešimtmečio pabaigoje kaina pasieks kiek daugiau – 89 Eur. 

Tačiau kai kuriems rinkos tyrėjams atrodo, kad kaina augs gerokai sparčiau ir gerokai 

daugiau. 

Lawsonas Steele, investicinio vokiečių banko „Berenberg“ Taršos ir komunalinių paslaugų 

tyrimų padalinio vadovas, CNBC teigė, kad jo tikslinė taršos kaina iki šių metų pabaigos siekia 110 

Eur. „Žinau, kad klystu. Ji nebus tiksliai 110 Eur, bet tai galėtų įvykti kiek anksčiau ar kiek vėliau. 

Kaina galėtų būti truputį mažesnė, bet taip pat galėtų būti daug, daug didesnė“, – teigė jis. Itin 

buliškai nusiteikę ir kai kurie investiciniai fondai. „Mes labai užtikrinti, kad kainos kelias yra 
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aukštyn“, – dar vasarį prognozavo Casey Dwyeris, į energetiką ir naftą investuojančio Londono 

rizikos draudimo fondo „Andurand Capital Management“ analitikas. Anot jo, 100 Eur už taršos 

leidimą galima tikėtis „galbūt net vėliau šiemet“. 

100 Eur iki 2030 m. 

„Pagrindinė priežastis, kodėl 100 Eur už toną kainos prognozė sutrumpėjo, yra sugriežtintas 

taršos mažinimo tikslas. Tai lems EU ETS reformą ir mažesnę leidimų pasiūlą iki 2030 m.“, – teigia 

J. Olsenas. 

Analizę parengę „BloombergNEF“ savo prognozę skirsto į tris periodus. Per ateinančius 

kelerius metus svarbiausias taršos mažinimo būdas, anot tyrėjų, bus taršesnio kuro keitimas mažiau 

taršiu. Tam, kad jis vyktų efektyviai, kaina turės laikytis maždaug dabartinio lygio, tarp 40–60 Eur. 

Dešimtmečio viduryje šios galimybės bus išsemtos ir dominuoti ims atsinaujinantys 

energijos šaltiniai, t. y. matysime jų plėtrą, kuri nėra įtraukta į nacionalinius šalių tikslus. „Link 

dešimtmečio pabaigos matysime pramonės dekarbonizaciją. Tai bus visiškai naujas procesas, kurio 

nesame matę nei ES ETS schemoje, nei bet kur kitur pramonės sektoriuje, todėl nėra iki galo aišku, 

kaip tai vyks“, – teigia J. Olsenas. 

Tikimasi, kad čia vaidmenį suvaidins arba vandenilis, arba anglies gaudymas ir saugojimas 

(angl. carbon capture and storage, CCS), arba šių technologijų mišinys. 

„Tam, kad šios technologijos būtų konkurencingos, palyginti su tradicinėmis plieno ar 

cemento gamybos technologijomis, taršos kaina turės siekti 100 Eur/t. Taip mes prieiname prie 

mūsų prognozės – 108 Eur/t 2030 m.“, – teigia „BloombergNEF“ analitikas. Jis taip pat įspėja ir dėl 

kainų kintamumo. „Tai yra visiškai politinė rinka. Tai nėra „tikra“ žaliavų rinka, – teigia jis. – 

Kintamumo bus daug, tai nebus lengvas pasivažinėjimas. Nenustebčiau, pamatęs 20 Eur šuolius ar 

20 Eur kryčius.“ 

Politinė rizika 

Jis taip pat įspėja, kad perdėm staigus kainų augimas gali sulaukti ir atsako. Jis įsitikinęs, 

kad politikos formuotojai remia finansinę veiklą rinkoje. Tačiau jis pabrėžia, kad pasigirsta kalbų 

apie galimybę riboti finansinių investuotojų dalį rinkoje. 

„Prekybininkai yra smarkiai nemėgstami šioje rinkoje. Pastaruoju metu daug girdime apie 

tai, kad į rinką atėjo daug prekybininkų, ypač investicinių fondų, o tai išaugino paklausą ir padidino 

kainą labiau, nei, galbūt, buvo galima tikėtis“, – teigia jis. 

Europos Parlamento Žaliųjų grupė jau yra išreiškusi pageidavimą, viena vertus, matyti 

trigubėjančią ATL kainą iki dešimtmečio pabaigos (150 Eur/ATL), tačiau kartu – norą apriboti 

finansinių investuotojų vaidmenį šiame mechanizme. „Kas yra svarbu ir į ką, tikimės, atsižvelgs ir 

komisija, yra tai, kaip mes galime apriboti spekuliacijų įtaką kainai“, – gegužę teigė Basas 

Eickhoutas, EP Žaliųjų grupės viceprezidentas. 

J. Olsenas pabrėžia, kad šie žaidėjai ne tik apsunkina gyvenimą bendrovėms, ieškančioms 

įsigyti taršos leidimų, bet ir atneša į rinką likvidumo, kuris leidžia jai efektyviai funkcionuoti. 

Tiek Europos Komisijai, tiek Europos Parlamento nariams yra aišku, kad taršos leidimų 

kaina turės būti daug didesnė, nei yra šiuo metu, jei ES nori pasiekti ambicingus taršos mažinimo 

tikslus. „Tačiau jei 110 Eur/t kaina 2030 m. yra politiškai priimtina, tai gali būti ne taip politiškai 

patrauklu šiemet, – svarsto J. Olsenas. – Yra riba, kaip aukštai gali kilti taršos kaina, kol sulauksime 

lobistinio pasipriešinimo iš interesų grupių ar ES šalių, kurios į taršos rinką žiūri ne taip teigiamai, 

kaip Vakarų šalys.“ 

Kaip į tai investuojama 

Anot J. Olseno, didžioji dalis prekybos leidimais vyksta per išvestines finansines priemones 

– ateities sandoriais ar opcionais. Finansinės institucijos – bankai, rizikos draudimo fondai, 

spekuliuotojai – gali prekiauti šiomis priemonėmis ICE ar EEX biržose. Energijos išteklių 

prekybininkai taip pat yra aktyvūs prekeiviai taršos leidimais. 

Pernai liepą buvo sukurtas ir pirmasis taršos leidimų biržoje prekiaujamas fondas (ETF). 

„Istoriškai nebuvo lengva investuoti į anglies kreditus ar klimato rinkas. Jos yra griežtai 

reguliuojamos ir prie jų sunku prieiti“, – tuomet dėstė Eronas Bloomgardenas, „Climate Finance 

Partners“ įkūrėjas. 
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Jo bendrovė, kartu su Kinijos valstybinės „China International Capital Corporation“ 

valdoma „Krane Funds Advisors“ sukūrė „KFA Global Carbon“ ETF fondą (žymė KRBN). Jis 

2020 m. liepą buvo įtrauktas į Niujorko akcijų biržos (NYSE) prekybos sąrašus. 

Fondas seka „IHS Markit Global Carbon Index“ indeksą, kuris savo ruožtu seka 

apyvarčiausius taršos leidimų ateities sandorius. EU ETS, apyvarčiausia pasaulyje taršos leidimų 

rinka, jame sudaro 66,3387% svorio, antra didžiausia, Kalifornijos taršos leidimų sistema – 

15,9144%. 

 
„IHS Markit Global Carbon Index“ indeksas. 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. (19,69 USD) iki šių metų gegužės 17 d. pasiekto piko (36,32 USD) 

indeksas paaugo 84,41%. „Idėja yra apjungti tris didžiausias taršos rinkas, kurios yra Europoje, 

Kalifornijoje ir regioninė Šiaurės Rytų rinka JAV, RGGI, – pristatydamas indeksą 2020 m. rugsėjį 

dėstė E. Bloomgardenas. – Šis ETF leis investuoti į pasaulinę taršos kainą.“ 

Poveikis infliacijai 

Taršos mažinimas iki nulio 2050 m. gali pareikalauti taršą apmokestinti 160 USD šio 

dešimtmečio pabaigoje – tokią išvadą daro didžiuosius centrinius bankus vienijančios organizacijos 

NGFS („Network for Greening the Financial System“) birželio pradžioje išplatintos analizės 

autoriai. 

Toks taršos apmokestinimas prisidėtų prie infliacinio spaudimo – tiek brangindamas 

energiją, tiek didindamas kai kurių itin svarbių žaliavų kainas. „Ilgalaikės palūkanų normos yra 

linkusios augti ekonomikos perėjimo (prie netaršios ekonomikos – VŽ) scenarijais, atspindėdamos 

infliacinį spaudimą, kurį sukelia taršos kainos, taip pat ir investicijų poreikį, kurio perėjimas 

pareikalauja“, – teigiama analizėje. 

Jos autoriai tikina, kad tik greitas ir tvarkingas perėjimas prie netaršios ekonomikos 

teigiamai atsilieptų ekonomikos augimui. Pavėlinti ar fragmentuotai priimami sprendimai lemtų 

didelius ekonominius nuostolius, kuriuos keltų ne tik reikalingos investicijos ar poveikis nedarbui, 

bet ir besikeičiančio klimato poveikis. 

Kaip vieną pavyzdžių jie pateikia 2018 m., kai dėl karštos ir sausos vasaros nusekus Reino 

upei sutriko laivyba, o su ja – ir įvairių prekių ir žaliavų tiekimas. 

 

 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210615/PREMIUM/210619753/EP/1/2/EP-210619753.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210616062718
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SUSIDOMĖJIMAS ŽALIĄJA ENERGIJA AUGA, TAČIAU GALUTINĮ SPRENDIMĄ 

LEMIA KAINA 

www.15min.lt, Verslas Energetika Publikuota: 2021 gegužės 25d. 

TN: tn  

 

 Žalioji elektros energija  

 

Lietuvoje atsinaujinanti energetika nebėra inovacija – jau kuris laikas nemažai daliai 

gyventojų ji virtusi įprastu dalyku, liudijančiu jų atsakingą vartojimą ir tvarų gyvenimo būdą. 

Tačiau netrūksta ir tokių elektros vartotojų, kurie dar nežino, kaip žalioji energija buvo pagaminta ir 

iš kur atkeliavo. O tai, anot nepriklausomų elektros energijos tiekėjų, galėtų būti vienas iš motyvų, 

galintis paskatinti rinktis būtent žaliąją energiją.  

Kiek elektros vartotojų Lietuvoje pageidauja naudotis saulės ir vėjo pagaminta elektra? 

Kokios priežastys lemia jų pasirinkimą? Apie tai ir kitas tendencijas 15min pasakojo nepriklausomi 

elektros energijos tiekėjai.  

Suprasti akimirksniu: kas yra žalioji energija?  

• Žalioji elektros energija yra gaunama iš atsinaujinančių ir ekologiškų šaltinių: saulės, 

vėjo ir vandens.  

• Tokia energija mažiau teršia aplinką, tačiau yra brangesnė. Lietuvoje jau veikia saulės 

ir vėjo jėgainių parkai, buitiniai vartotojai ir įmonės turi galimybę įsirengti saulės 

kolektorius ant privačių pastatų. Lietuvos saulės energetikos asociacijos duomenimis, 

šiuo metu Lietuvoje maždaug 8 tūkst. Elektros vartotojų jau yra tapę „gaminančiais 

vartotojais“, t. y. dalį reikalingos elektros pasigamina patys iš įsirengtų saulės 

kolektorių. Šis skaičius kasmet auga apie 3 kartus.  

• Žaliosios energijos vis daugiau vartoja ne tik privatūs vartotojai, bet ir viešasis 

sektorius. Saulės kolektorių galima išvysti automobilių stovėjimo viešose, įvairiose 

turistinėse vietose (parkuose, lankytojų centruose ir pan.).  

Sprendimą nulemia kaina  

Bendrovės „Elektrum Lietuva“ užsakymu atlikta reprezentatyvi „Sprinter tyrimų“ apklausa 

parodė, kad nepaisant to, jog 75 proc. šalies gyventojų renkantis elektros tiekėją svarbiausia yra 

kaina, didesnių pajamų gavėjai daugiau dėmesio skiria argumentui, kiek elektra yra draugiška 

aplinkai. „Pastebime, kad gyventojams svarbu elektros pagaminimo būdas, ir tai mus išties 

džiugina. Tyrimo duomenimis, net 28 proc. didžiausias pajamas gaunančių namų ūkių norėtų rinktis 

būtent tokią elektrą, o tarp mažiau uždirbančių tokių yra maždaug 16–17 proc.  

Vis tik vertinant visos šalies mastu, tiek privatūs vartotojai, tiek ir įmonės yra linkę rinktis 

žalią energiją tik tuo atveju, jeigu ji nekainuoja daugiau. Tiesa, yra dalis (labai maža) tų, kurie 

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/nepriklausomi-elektros-tiekejai-susidomejimas-zaliaja-energija-auga-taciau-galutini-sprendima-lemia-kaina-664-1503270
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investuoja į saulės jėgaines, kurie yra linkę mokėti šiek tiek daugiau už žalią šiandieną“, – teigė 

Neringa Petrauskienė, nepriklausomo elektros tiekėjo „Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų 

vystymo skyriaus vadovė. „Manome, kad daugėjant tvarios elektros gamybos šaltinių, tokių kaip 

elektros, vėjo parkai, be to, išnaudojant senesnius aplinkai draugiškus sprendimus gaminti elektrą 

vandens pagalba, žaliąją elektrą gali naudoti kiekvienas šalies namų ūkis. Mes džiaugiamės, kad su 

klimato krize susijęs aspektas tampa aktualus vis didesnei daliai elektros vartotojų“, – sakė 

N.Petrauskienė.  

Siūlo tik Lietuvoje pagamintą žaliąją energiją  

Bendrovė „Enefit“ liberalioje Lietuvos elektros rinkoje išsiskiria tuo, jog gyventojams siūlo 

elektrą, kuri pagaminta tik iš Lietuvoje esančių atsinaujinančių energijos šaltinių – vėjo, saulės, 

vandens. Įmonė pabrėžia, jog su jais pasirašę sutartis vartotojai tiksliai žino, koks jų namus 

pasiekiančios elektros energijos kelias. „Tai, kad į jų namus atkeliauja žalioji energija iš Lietuvoje 

esančių atsinaujinančių energijos šaltinių, patvirtiname išduodami žaliuosius sertifikatus – jie kaip 

tik šį mėnesį pasieks mūsų klientus“, – pabrėžė nepriklausomo elektros tiekėjo „Enefit“ direktorius 

Vytenis Koryzna. Bendrovės duomenimis, po pirmojo Lietuvos elektros rinkos liberalizavimo etapo 

„Enefit“ jau turi daugiau nei 25 tūkst. Klientų bei tiekia žaliąją energiją 2,5 tūkst. Verslo įmonių, 

užimdama antrą vietą rinkoje pagal tiekiamos elektros energijos apimtis. „Mus renkasi vartotojai, 

kuriems svarbu būti tvariems. Šiandien, gyvendami įtemptą gyvenimą, žmonės ne visuomet 

susimąsto, kaip jie gali prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Įprastos priemonės neretai reikalauja 

papildomų pastangų ar išlaidų, o, pavyzdžiui, vietinės žaliosios energijos pasirinkimas nereikalauja 

nei įpročių keitimo, nei papildomų kaštų“, – teigė bendrovės vadovas.  

 Žalioji elektros energija  

Skaičiuojama, kad pasirinkdamas žaliąją energiją vienas namų ūkis per metus gali sumažinti 

pasaulinę CO2 emisiją apie 4 650 kg. Maždaug tiek į aplinką dvideginio išmetama sunaudojus 1 

940 litrų degalų. „Tai yra išties reikšmingi skaičiai, galintys prisidėti prie svarių pokyčių mažinant 

neigiamą poveikį aplinkai. Tuo pačiu mūsų klientai, pasirinkę žaliąją energiją, palaiko ir Lietuvos 

ekonomiką, remia vietinius žalios atsinaujinančios energijos gamintojus. Juk vėjo energija yra bene 

švariausia ir mažiausią CO2 pėdsaką paliekanti energija“, – kalbėjo pašnekovas.  

V.Koryzna neslėpė, kad potencialą Lietuvoje siūlyti žaliąją energiją ir taip patenkinti tam 

tikros dalies vartotojų poreikius įmonė matė dar iki rinkos liberalizacijos. „Štai pernai „Enefit“ 

pamatuotas Žaliasis indeksas atskleidė, kad net trečdalis (33 proc.) lietuvių būtų linkę naudoti 

žaliąją energiją, jei ji būtų pigesnė arba kainuotų tiek pat kiek įprasta elektra. Būtent tai ir siūlome 

savo klientams“, – nurodė „Enefit“ vadovas.  

Bendrovės turimi duomenys rodo, kad pirmajame liberalizacijos etape klientai dažniau 

rinkosi Kintamos biržos kainos planą.  

Žaliąją energiją renkasi didesnes sąskaitas gaunantys vartotojai  

Susidomėjimą žaliąja energija jaučia ir kiti nepriklausomi elektros tiekėjai. Bendrovės 

„Ignitis“ duomenimis, šiuo metu žaliąją energiją yra pasirinkę 4 iš 10 įmonės klientų. „Vidutiniškai 

žaliąją energiją kiekvieną mėnesį pasirenka apie dešimtadalis „Ignitis“ nepriklausomo tiekimo 
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sutartis sudarančių klientų. Pastebime, kad tokią energiją ypač linkę rinktis didesnes elektros 

sąskaitas gaunantys vartotojai: pirmajame elektros rinkos liberalizavimo etape net 54 proc. 

vartotojų rinkosi žaliąją energiją, tuo tarpu kituose etapuose šis skaičius siekia trečdalį“, – nurodė 

„Ignitis“ Privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas.  

Šiuo metu sutartis su „Ignitis“ pasirašę gyventojai turi galimybę rinktis žaliąją energiją kaip 

papildomą sąlygą, pasirinkdami bet kurį „Ignitis“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo planą.  

Gyventi tvariau naudojant žaliąją energiją savo klientams siūlo ir nepriklausomas elektros 

tiekėjas „Perlas energija“. Pasak įmonės vadovo Viliaus Juraičio, ją, kaip papildomą paslaugą, gali 

rinktis visi klientai, kuriems tai svarbu. „Kol kas šios paslaugos vartotojų neturime daug, tačiau iš 

klientų klausimų matome, jog žaliąja elektros energija domisi vis daugiau žmonių, tikimės, kad 

ateityje ji bus pasirenkama dažniau“, ji – teigė „Perlas energija“ direktorius.  

Suprasti akimirksniu: kas yra elektros rinkos dereguliacija?  

• Iki šiol elektrą pirkome iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba. Dabar elektros tiekimo paslaugą galės siūlyti įvairios 

bendrovės, kurios, be konkurencingos kainos, tikėtina, kad pasiūlys ir daug kitų 

vartotojui naudingų paslaugų.  

• Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų 

reikalavimus.  

• Komerciniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka 

nuo 2013-ųjų, o nuo 2021 m. jų pavyzdžiu seka ir buitiniai vartotojai.  

• Iš viso numatyti trys dereguliacijos etapai – šiuo metu vyksta antrasis, kada 

nepriklausomus elektros energijos tiekėjus turi pasirinkti vartotojai, per metus 

suvartojantys 1000-5000 kWh. Sudaryti sutartis dėl elektros energijos tiekimo galima 

su 7 bendrovėmis: „Elektrum Lietuva“, „Enefit“, „Ignitis“, „Perlas Energija“, „EGTO“ 

energija, „Vilniaus energija“ ir mažąja bendrija „Birštono Elektra“.  

• Visą aktualiausią informaciją galima rasti ČIA. 
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LIETUVA IŠLIEKA PRIKLAUSOMA NUO IMPORTUOJAMOS ENERGIJOS 

BNS 2021-06-15 www.vz.lt, 

TN: tn 

  

Lietuvoje energijos išteklių pernai sunaudota mažiau, o šalis toliau išlieka priklausoma nuo 

importuojamos energijos. 

Lietuvos energetinės priklausomybės rodiklis pernai sumažėjo 0,7% punkto iki 75% ir vis 

dar gerokai viršijo Europos Sąjungos vidurkį, kuris 2019-aisiais buvo 57,9%, pranešė Statistikos 

departamentas. 

Išankstiniais duomenimis, bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos pernai smuko 3,3% 

iki 7,52 mln. tonų naftos ekvivalentu. Didžiausią bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį 

sudarė nafta ir jos produktai (37,3%) bei gamtinės dujos (26,2%). Atsinaujinantys energijos ištekliai 

ir elektros energija siekė atitinkamai 22,1% ir 9%, likusiąją dalį – 5,4% – sudarė akmens anglys, 

durpės ir kiti ištekliai. 

Statistikų teigimu, atsinaujinančių energijos išteklių – hidroenergija, vėjas, saulė, aplinkos 

šiluma (šilumos siurbliai), kietasis biokuras (malkos ir medienos atliekos, šiaudai), biodujos, 

biodegalai, atsinaujinančios komunalinės ir pramoninės atliekos – panaudojimas, atsižvelgiant į 

šalies tarptautinius įsipareigojimus ir energetikos politikos tikslus, sparčiai plečiasi. 

Dar 2014 metais Lietuva pasiekė iškeltą tikslą – iki 2020-ųjų pasiekti 23% atsinaujinančios 

energijos išteklių galutiniame energijos suvartojime. ES šalys numačiusios iki 2020 metų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių pagaminti nemažiau kaip 20% visos Europoje pagaminamos 

energijos. 2019 metais Lietuvoje šis rodiklis sudarė 25,8% (ES 28 vidurkis – 18,9%). 

Didžiausią atsinaujinančios energijos potencialą turi kietasis biokuras – malkos ir kurui 

skirtos medienos atliekos. 2020 metais didžiausias jo kiekis buvo suvartotas elektrai ir 

centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti (50,1%) bei namų ūkiuose (36,4%). Elektrinės ir katilinės, 

naudojančios kietąjį biokurą, 2020 metais pagamino 70,4% visos šiluminės energijos ir 12,4% visos 

elektros. 

Pernai Lietuvoje veikė 23 vėjo jėgainių parkai, kurie kartu su mažosiomis vėjo elektrinėmis 

pagamino 1,55 mlrd. Kilovatvalandžių – beveik trečdalį visos šalies gamybos, arba daugiau kaip 

11,6% suvartojimo. Kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis 2020-ųjų pabaigoje bendra įrengtų 

elektrinių galia sudarė 534 MW. 

Atsinaujinančią elektros energiją generuojančios saulės elektrinės 2020 metais pagamino 

128,8 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 41,4%augiau nei 2019 metais. Vandens 

jėgainės pernai pagamino 300,5 mln. kWh elektros energijos – 13% mažiau nei 2019-aisiais. 

Elektros energijos gamyba, panaudojant biodujas, pernai sumažėjo 3,2% ir sudarė 149,5 

mln. kWh. 

Elektros poreikis Lietuvoje pernai ūgtelėjo 0,8% ir sudarė 13,4 TWh. Šiam poreikiui 

patenkinti 2020 metais importuota 7,9 TWh elektros energijos (arba 58,9% visos reikalingos 

elektros energijos). Lietuvoje pagaminta 5,5 TWh elektros energijos – 38,9% daugiau nei 2019 

metais. Iš atsinaujinančių energijos išteklių pernai pagaminta 46,7% visos pagamintos elektros 

energijos. 

2020 metais transporto sektoriuje buvo suvartota 98.600 tonų biodyzelino ir 24.400 tonų 

bioetanolio. 

Kelių transporte pernai buvo sunaudota beveik 2 mln. tonų degalų, iš kurių 82,9% sudarė 

dyzelinas, 12,6% – benzinas, 4,5% – suskystintos dujos. Dyzelino pernai sunaudota 0,7% mažiau 

nei 2019 metais, benzino – 1,7% daugiau, tuo metu suskystintų dujų – 7,9% mažiau. 

Galutinis energijos suvartojimas pernai sumažėjo 4,3%. Daugiausia – 41% – energijos 

sunaudota transporto sektoriuje, namų ūkiuose suvartota 26,8% energijos. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/06/15/lietuva-islieka-priklausoma-nuo-importuojamos-energijos
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TOKIŲ STATINIŲ KAUNE YRA NET PUSŠIMTIS, TAČIAU GREITAI VAIZDAS 
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Vilijampolės paveikslas netrukus gerokai pasikeis – griaunamas mūrinis „Šilko“ katilinės 

kaminas, kuris stovėjo beveik septynis dešimtmečius. Netrukus šioje vietoje iškils naujas statinys – 

visai kitoks, nei buvo. 

Griauti Varnių gatvėje stovintį kaminą nusprendė bendrovės „Kauno energija“ vadovybė, 

įvertinusi ekspertų parengtas išvadas apie jo būklę. 

Įmonei įdiegus šilumos gamybos efektyvumą didinančias technologijas (sauso tipo ir 

kondensacinius ekonomaizerius), į aplinką išleidžiami dūmai tapo atvėsinti ir dėl to mūrinių kaminų 

sienos smarkiau drėksta. 

Per ilgesnį laiką drėkstantis mūras pradeda trupėti, tampa nebesaugus. Įvertinus kamino 

būklę nuspręsta jį išardyti ir pastatyti naują metalinį su nerūdijančiojo plieno įdėklu. 

Tokiems kaminams beveik jokia priežiūra nereikalinga. Kur kas sudėtingiau prižiūrėti 

mūrinius kaminus, kuriems kenkia dūmuose esanti drėgmė. Konstrukcija itin kenčia tuomet, kai 

lauke neigiama oro temperatūra. 

Plytos ardomos rankomis 

Kas penkerius metus atliekami išsamūs statinių tyrimai – tikrinama mūro būklė. Tyrimų 

metu tenka įvertinti ir vidinę kaminų pusę, kuri yra labiausiai pažeidžiama. 

„Kaminas ardomas nuo mobiliosios darbo platformos, vėliau žemesnioji dalis bus 

griaunama ilgastrėliu ekskavatoriumi su hidraulinėmis žirklėmis bei hidrauliniu plaktuku“, – 

pasakojo „Kauno energijos“ Projektų valdymo skyriaus vadovo pavaduotojas Robertas Kalėda. 

Naują kaminą planuojama pastatyti iki šių metų rugsėjo mėnesio, o visus darbus baigti 

lapkritį. Jie kainuos beveik 480 tūkst. Eurų. Visos griovimo metu susidariusios atliekos ir statybinis 

laužas bus perduoti atliekų tvarkytojams. 

Perdirbti tinkamos atliekos bus rūšiuojamos pakartotiniam naudojimui atliekų tvarkymo 

taisyklėse nustatyta tvarka. 

Aukštų statinių nebereikia 

Mūrinis „Šilko“ katilinės kaminas buvo pastatytas 1954 metais, pradėtas naudoti 1960-

aisiais. Jo aukštis buvo 50 metrų. Išorinis pamatų skersmuo – 11 metrų, viršutinės angos skersmuo 

– 2,5 metro. 

Pasak R.Kalėdos, bendrovės valdomose katilinėse Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke šiuo 

metu yra 12 mūrinių kaminų, 5 iš jų nenaudojami. 

„Per pastarąjį dešimtmetį nenugriovėme nė vieno kamino ir kol kas ardyti kitų kaminų 

neplanuojame“, – pranešė bendrovės atstovas. 

Visais laikais kaminai buvo statomi tokio aukščio, kad katilinei dirbant visu įmanomu 

pajėgumu galėtų išsisklaidyti teršalai. 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/06/16/news/salia-vilniaus-uzsuke-i-lankoma-vieta-issiziojo-vietoje-dvaro-nutriuses-namas-ir-netvarkingi-jo-gyventojai-19710897/
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Prieš kelis dešimtmečius tikslui pasiekti reikėdavo labai aukštų kaminų, nes kurui 

dažniausiai buvo naudojamos durpės, mazutas. 

Dabar naudojamos dujos, biokuras, naujuose šilumos gamybos įrenginiuose statomi filtrai, 

todėl oro tarša mažesnė. 

Dėl šios priežasties naujieji metaliniai biokuru kūrenamų katilinių kaminai visiškai 

neįspūdingi. Pasak energetikų, šiais laikais plačių ir aukštų kaminų jau nereikia. 

Milžino aukštis – 180 metrų 

Važiuojant nuo Vilniaus iš toli matyti du raudona ir balta spalva nudažyti Kauno 

termofikacinės elektrinės (KTE) kaminai. Jie – vieni didžiausių mieste ir gerai matyti iš daugelio 

vietų. 

Žemesnis 150 metrų aukščio gelžbetonio kaminas iškilo dar 1975 metais. Vidinis jo 

skersmuo pačiame viršuje siekia 8,4 metro, sienelės storis – apie 60 centimetrų. 

Antrasis kaminas pastatytas jau 1995 metais. Jo statybai taip pat naudotas gelžbetonis, o 

statinio aukštis siekia net 180 metrų. Vidinis skersmuo viršuje – 9,6 metro. 

Šis kaminas naudotas labai mažai, todėl išliko labai geros būklės. Kaminų statybos metu jų 

vidinėje dalyje iki pat viršaus buvo suręsti pastoliai. Žmonėms užkelti į darbų aikštelę buvo 

sumontuotas laikinas liftas, kuris iki paties viršaus kildavo apie 20 minučių. 

Katilų kurui naudojant dujas suodžių išvis nesusidaro. Kai anksčiau KTE degindavo mazutą, 

nedidelis pelenų kiekis iškrisdavo statinio dugne. 

Kaminų spalvų gama bei rašto proporcijos parinktos pagal reikalavimus. Baltos ir raudonos 

spalvos juostos skirtos žemai skraidančių objektų valdytojų dėmesiui atkreipti. Prie kaminų įrengtos 

signalinės šviesos. 

Į padangę stiebiasi net pusšimtis bokštų 

Šiuo metu Kaune ir miesto prieigose galima suskaičiuoti daugiau kaip pusšimtį įvairių 

kaminų. 

Mieste galima išvysti dar prieškario metais statytų kaminų – vienas tokių iškilo Kauno 

klinikų teritorijoje ir pateko į kultūros paveldo sąrašą. 

Prieš kelerius metus šį kaminą teko remontuoti ir nuardyti labiausiai pažeistą viršutinę jo 

dalį. 

Nenaudojamais energetikų statiniais mielai naudojasi mobiliojo ryšio operatoriai, nes jiems 

nereikia statyti naujų bokštų ryšiui užtikrinti. 
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IS-903/628-IV-5 priedas 

 

IŠMANIEJI SKAITIKLIAI TAUPO IR LAIKĄ, IR PINIGUS 

2021-06-17 www.vz.lt, 

TN: tn  

  

 Vilniaus vandenys  

 

Vandentiekis tampa vis išmanesnis. Bendrovė „Vilniaus vandenys“ jau įdiegė beveik 7 000 

išmaniųjų nuotolinio nuskaitymo skaitiklių ir artimoje ateityje planuoja vandens apskaitą vykdyti 

tik nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad ir gyventojams jau greitai nebereikės patiems nurašinėti ir 

deklaruoti vandens skaitiklių rodmenų. 

Pirmajame projekto etape išmanieji mechaniniai skaitikliai diegiami šuliniuose ir 

daugiabučių pastatų įvaduose, kituose etapuose dar pažangesni ultragarsiniai vandens apskaitos 

prietaisai turėtų atsirasti kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, individualiuose namuose ir butuose. 

„Modernizuodami infrastruktūrą ir kasdienius darbo procesus siekiame ne tik efektyviau 

dirbti, bet ir palengvinti vartotojų kasdienybę. Etapas po etapo kurdami išmanųjį vandentiekį 

artėjame prie akimirkos, kai fizinis skaitiklių rodmenų nurašymas taps istorija – mūsų klientams 

nebereikės gaišti laiko ar jaudintis pamiršus deklaruoti suvartotą vandenį – už juos šią informaciją 

nuotoliniu būdu surinksime mes patys“, – sako „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius 

Švaikauskas. 

 „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas. 

Šiais metais iš viso planuojama įdiegti beveik 11000 vnt. išmanių vandens apskaitos 

prietaisų, o iki 2030 m. jų skaičius turėtų išaugti iki 350.000 vnt. Per artimiausią dešimtmetį 

modernūs vandens apskaitos prietaisai turėtų visiškai pakeisti įprastinius. 

Daugiau patogumo, efektyvesnė veikla 

Pasak „Vilniaus vandenų“ vadovo, modernūs apskaitos prietaisai suteikia daugiau patogumo 

ir atveria daugiau galimybių tiek bendrovei, tiek ir patiems vandens vartotojams. 

Viena pagrindinių išmaniojo tinklo dalių – šiuolaikiniai vandens apskaitos įrenginiai. Jie 

vandens suvartojimo duomenis nuskaito ir perduoda nuotoliniu būdu. Sistema padeda tiksliau 

nustatyti neteisėtus prisijungimus prie vandens tiekimo tinklų ir operatyviau į juos reaguoti, 

lengviau identifikuoti nedrausmingą vandens apskaitos deklaravimą ir sugedusius bendrovės klientų 

skaitiklius. Taip pat operatyviau lokalizuoti avarijas magistraliniuose, kvartaliniuose ir pastatų 

vidaus tinkluose, taupyti vandens išteklius. 

Bendrovės skaičiavimais, dėl nedrausmingai vykdomos apskaitos, sukčiavimų ar 

piktnaudžiavimų, taip pat avarijų tinkluose ji kasmet patiria nuo kelių iki keliasdešimt proc. 

siekiančius vandens nuostolius. Pinigine išraiška tai sudarytų daugiau nei 1 mln. eurų per metus. 

Dar įspūdingesnius sutaupymus bendrovė skaičiuotų, atsisakiusi kas mėnesį vykdomų skaitiklių 

rodmenų patikrų, vykdomų šuliniuose, statiniuose, individualiuose namuose bei butuose. Paprastai 

kas mėnesį įvykdoma maždaug 11.000 įvairių skaitiklių rodmenų patikrų. Tad patikrų atsisakius,  

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/tvarus-verslas/2021/06/17/ismanieji-skaitikliai-taupo-ir-laika-ir-pinigus
https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210617/MARKETING/210619866/EP/1/1/EP-210619866.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210617094150&imageversion=Horizontalus
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per metus būtų sutaupoma per 400 000 eurų. O per 10 metų, kai išmanaus vandentiekio projektas 

bus galutinai įgyvendintas – beveik 4 mln. eurų. 

Sutaupytas lėšas bendrovė galėtų panaudoti infrastruktūros plėtrai ir modernizavimai, tvariai 

plėtrai, spartesniam aplinką tausojančių projektų vystymui.  

„Diegiant išmaniuosius skaitiklius šuliniuose ir daugiabučių pastatų įvaduose specialistams 

nebereikės nurašyti rodmenų, lipant į šulinius. Taip užtikrinsime didesnę darbų saugą ir valdysime 

nelaimingų atsitikimų darbe riziką. Vartotojams pradėjus naudoti šiuolaikinius vandens apskaitos 

prietaisus nebereikės kas mėnesį deklaruoti – t. y. nurašyti ir bendrovei nurodyti skaitiklių 

rodmenis, patiems sekti suvartojimą, jie išvengs papildomų nepatogumų ar rūpesčių, kurie iškyla 

skaitikliui sugedus.  Tai padės taupyti jų laiką“, – sako „Vilniaus vandenų“ vadovas. 

Pasak jo, jau greitai bus pamirštos ir tokios problemos, kai būtina patekti į daugiabučių 

rūsius, o patalpų administratoriai nenoriai įsileidžia. Arba, kai būtina patekti į šulinius tačiau tam 

nėra galimybės dėl klimato sąlygų ar kitų aplinkybių – sniego, šalčio, intensyvaus eismo gatvėse. 

Įvertintas už pažangumą 

Įgyvendinant išmaniojo vandentiekio tinklo pirmąjį etapą – t. y. išmaniuosius apskaitos 

prietaisus diegiant šuliniuose ir daugiabučių pastatų įvaduose – pirmą kartą Baltijos šalyse 

panaudota nauja siaurajuosčio daiktų interneto technologija (angl. Narrowband Internet of Things – 

NB-IoT). Projektą plėtojant, naudojamasi telekomunikacijų bendrovių turima infrastruktūra. 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais „Navitus LT“ ir „Bitė Lietuva“. 

„Vilniaus vandenų“ vystomo išmanaus vandentiekio projektas (I projekto etapas) 2020 m. 

pelnė „Metų išmaniojo sprendimo“ apdovanojimą Lietuvos verslo konfederacijos organizuotuose 

kasmetiniuose „Metų paslauga“ apdovanojimuose, kuriuose įvertintos inovatyviausias ir 

konkurencingiausias paslaugas pristačiusios šalies bendrovės. 

 

 

 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210617/MARKETING/210619866/EP/1/2/EP-210619866.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210617094150
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IS-903/628-IV-6 priedas 

 

EM 2021 06 17 pranešimas. Oficialu: Lietuva pakviesta tapti pilnateise TEA nare 

TN: tn  

 

Vienos įtakingiausių energetikos organizacijų pasaulyje – Tarptautinės energetikos 

agentūros (TEA) – valdyba šiandien oficialiai pakvietė Lietuvą tapti šios organizacijos nare.  

Tai padės Lietuvai užsitikrinti aukščiausio lygio energetikos ekspertų pagalbą pereinant prie 

klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant 

energetinį efektyvumą.  

Lietuva taip pat yra pasirengusi dalintis savo ekspertinėmis žiniomis apie žaliąją 

transformaciją bei inovacijų diegimą energetikos sektoriuje. TEA atliktoje Lietuvos energetikos 

sektoriaus peržiūroje ypač teigiamai įvertintas parėjimas prie atsinaujinančios energetikos, unikaliu 

pripažintas Lietuvoje naudojamas nutolusių elektros iš AEI (atsinaujinančių energetikos išteklių) 

vartotojų modelis. Lietuva jau dabar yra tarp TEA šalių-lyderių pagal AEI dalį galutiniame 

energijos suvartojime.  

„TEA yra solidžiausias energetikos žinių centras pasaulyje, analizuojantis visą sektorių ir 

aktyviai dalyvaujantis pasauliniame dialoge energetikos klausimais, – sako energetikos ministras 

Dainius Kreivys. – TEA vertybės ir tikslai atitinka mūsų ilgalaikius energetikos sektoriaus tikslus – 

konkurencingumą, patikimumą, poveikio aplinkai mažinimą ir inovacijas. Tad ketiname aktyviai 

prisidėti prie TEA veiklos, kuri kartu su pasaulio šalimis formuoja energetikos politiką saugiai ir 

tvariai ateičiai“.  

TEA pataria valstybėms narėms energetikos politikos formavimo klausimais, teikia 

informaciją apie tarptautinę naftos rinką ir kitus energetikos sektorius, yra pasirengusi reaguoti į 

naftos tiekimo sutrikimus.  

Lietuva stojimo procedūros reikalavimus įgyvendinimo ypatingai greitai – kvietimas tapti 

TEA nare gautas per dvejus metus. Palyginimui, paprastai stojimo procedūra užtrunka mažiausiai 

trejus metus. Pasak ministro D. Kreivio, per tokį trumpą laiką gautas kvietimas tapti TEA nare tik 

dar kartą įrodo, kad Lietuvos energetikos sektorius yra pakankamai stiprus ir konkurencingas. 

Susitarimą dėl Lietuvos narystės TEA dar turės ratifikuoti Seimas. Planuojama, kad tai įvyks 

šiemet.  

Šiuo metu TEA narėmis yra 30 šalių. Lietuva yra antroji iš Baltijos valstybių, tampanti TEA 

nare. Prieš kelis metus prie jos jau prisijungė Estija. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/oficialu-lietuva-pakviesta-tapti-pilnateise-tea-nare
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-903/628-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Pasitarimas su LŠTA dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo 
trečiadienis 2021 m. birželis 23 13:00-14:00 
 
-----Original Appointment----- 

From: Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt>  

Sent: Monday, June 14, 2021 4:58 PM 
To: Darius Kvedaravičius; Ramūnas Šveikauskas; Dainius Čergelis 

Cc: administracija@eku.lt; Giedrė Rudinskaitė; info@lsta.lt; ramune@lsta.lt 

Subject: PERS.: Pasitarimas su LŠTA dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo 

When: trečiadienis 2021 m. birželis 23 13:00-14:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius. 

Where:  

 

Sveiki,  

dalinuosi kvietimu į pasitarimą dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo. 

  

 
Nuo: Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. birželio 14 d., pirmadienis 16:36:09 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius 

Iki: Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt>; Ramūnas Šveikauskas <ramunas.sveikauskas@am.lt>; 

Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt> 

Kopija: administracija@eku.lt <administracija@eku.lt>; Giedrė Rudinskaitė <giedre.rudinskaite@am.lt> 

Tema: Pasitarimas su LŠTA dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo 

Kada: 2021 m. birželio 23 d., trečiadienis 13:00–14:00. 

Kur:  

 

Labas, 

Reiktų, kad ši nuoroda pasiektų Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją. Laikas su jais jau suderintas. 

  

 
Nuo: Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. birželio 14 d., pirmadienis 16:26:03 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius 

Iki: Ramūnas Šveikauskas <ramunas.sveikauskas@am.lt>; Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt> 

Kopija: administracija@eku.lt <administracija@eku.lt> 

Tema: Pasitarimas su LŠTA dėl mažosios renovacijos ir šilumos punktų perdavimo 

Kada: 2021 m. birželio 23 d., trečiadienis 13:00–14:00. 

Kur:  

 

________________________________________________________________________________  

„Microsoft Teams“ susitikimas  

Prisijunkite naudodami kompiuterį arba mobiliojo įrenginio programėlę  

Click here to join the meeting  

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys  

________________________________________________________________________________  

mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:ramunas.sveikauskas@am.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:giedre.rudinskaite@am.lt
mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:ramunas.sveikauskas@am.lt
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:administracija@eku.lt
mailto:administracija@eku.lt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4ODcwMWUtOWEwMy00N2I0LWFjMWItYTFmNDBmMWQ5Y2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%22f1b94393-95b1-4a60-b62c-c08ec656ffb7%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f1b94393-95b1-4a60-b62c-c08ec656ffb7&tenantId=e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798&threadId=19_meeting_ZmY4ODcwMWUtOWEwMy00N2I0LWFjMWItYTFmNDBmMWQ5Y2Rh@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT
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IS-903/628-V-2 priedas 

 

 
EM_EM_INFO> Pasitarimas dėl CŠT priemonės finansavimo 

 
From: Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>  

Sent: Thursday, June 17, 2021 3:13 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 
Cc: Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt> 

Subject: FW: Pasitarimas dėl CŠT priemonės finansavimo 

 

Laba diena, Ramune, Mantai, 
 

Pasižiūrėkite prašau, ar galėtumėt iš savo pusės pagal kompetenciją surašyti komentarus dėl AM klausimų 

(jūs / šilumos tiekėjai geriau žinote situaciją). 
 

4. Dėl tinkamų finansuoti išlaidų – reikėtų įvardinti konkrečiai, kas tinkama finansuoti, ar tik CŠT 

įvadas ar ir vidaus sistemos (radiatoriai ir pan.), ar vamzdynas iki namo irgi tinkamos išlaidos? 
Ar vis dėlto darbus ir medžiagas iki namo finansuotų šilumos tiekimo įmonė? 

Mano nuomone, tai darbus ir medžiagas (įvadą) turėtų finansuoti šilumos tiekimo įmonė, o šilumos punktui, 

vidaus sistemų pertvarkymui skiriama parama. Taip pat prijungimui turėtų pritarti gyventojai (kaip ir 

renovacijai), 50+1? 
 

 
Pagarbiai 

Vilmantas Markevičius 

Projektų vadovas 
Energetinio konkurencingumo grupė 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. (8 5) 203 4474, papild. 8 

Mob. +370 602 47406 

El.p.: vilmantas.markevicius@enmin.lt 

 
Informuojame, kad pasikeitė Energetikos ministerijos telefonų numeriai. Norėdami paskambinti 

konkrečiam darbuotojui, surinkite padalinio telefono numerį ir, pasigirdus atsakiklio įrašui, spauskite el. 

paraše arba kontaktų sąraše nurodytą papildomą darbuotojo telefono numerį. 
 

 

 

 
-----Original Appointment----- 

From: Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt>  

Sent: 2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis 08:24 
To: Vilija Augutavičienė; Ramūnas Šveikauskas; Emilija Šaulytė; Giedrius Uselis; Indrė Kapusčytė-

Lukoševičienė; jonas.balkevicius; Karolis Švaikauskas; Jūratė Pravalackaitė 

Subject: Pasitarimas dėl CŠT priemonės finansavimo 
When: antradienis 2021 m. birželis 22 13:00-14:00 (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, 

Vilnius. 

Where:  

 

Laba diena, 

 

mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:tomas.kropas@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ministerijos-darbuotoju-kontaktai-1
mailto:lina.ceicyte@am.lt
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Kaip ir kalbėjome, norime detaliau pasitarti dėl KKP CŠT priemonės koncepcijos, todėl kviečiame į 

darbinį pasitarimą. Prašome Energetikos ministerijos atstovų į pasitarimą pakviesti ir LŠTA 

atstovus. 

Pridedu Energetikos ministerijos užpildytą koncepciją ir papildomus klausimus, kuriuos aptarsime 

susitikimo metu. 

1. Reikėtų konkretizuoti paramos objektą (individualų namą ar daugiabutį). Kokie kriterijai 

būtų taikomi namui – ar svarbu oro taršos zonos įtraukimas, ar namai, kuriuose bus 

įvedamas CŠT turi naudoti taršų iškastinį kurą? Namas gali būti naujas? 

2. Iki galo nėra aišku, kokiu principu bus pasirenkamos teritorijos ir jų dydis, kuriuose bus 

prijungiamas namas prie CŠT.  Koks namų skaičius turės būti pajungiamoje teritorijoje? Ar 

šitas projektas turi būti derinamas su savivaldybėmis ir apskritai savivaldybės 

infrastruktūros plėtra ar politika? 

3. Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip būtų užtikrinama, kad gavės paramą ir įsidiegęs CŠT 

namas neatsijungtų po projekto, nes teisės aktuose yra numatyta galimybė atsijungti nuo 

CŠT? 

4. Dėl tinkamų finansuoti išlaidų – reikėtų įvardinti konkrečiai, kas tinkama finansuoti, ar tik 

CŠT įvadas ar ir vidaus sistemos (radiatoriai ir pan.), ar vamzdynas iki namo irgi tinkamos 

išlaidos? Ar vis dėlto darbus ir medžiagas iki namo finansuotų šilumos tiekimo įmonė? 

5.  Suprantame, kad siūlote pareiškėją šilumos tiekimo įmonė – tada kyla klausimų, kaip lėšos 

bus išmokamas gyventojui? Siūlote, kad pervestume pinigus APVA, tada gavėjas ir bus 

įmonė, tokiu atveju, įsijungia ir valstybės pagalbos mechanizmai. Kaip užtikrinti sklandų 

procesą? 

Geros dienos, 

 

Lina 
 

________________________________________________________________________________  

„Microsoft Teams“ susitikimas  

Prisijunkite naudodami kompiuterį arba mobiliojo įrenginio programėlę  
Click here to join the meeting  
Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys  

 
 

Pasiūlymai priemonei „Parama fiziniams asmenims (daugiabučiai ir individualūs namai) 

prisijungimui prie centrinių šilumos tiekimo tinklų“ 

 

  Atsakymas Komentarai 

1. Galimi pareiškėjai  Šilumos tiekimo įmonės 

Pavienių vartotojų prijungimas būtų ekonomiškai 

nepagrįstas (1 km įvadas kainuoja 200 tūkst. 

EUR), todėl šilumos tiekėjai turėtų būti projekto 

iniciatoriais, identifikuoti naujai prijungiamas 
zonas/kvartalus ir, bendradarbiaujant su 

savivaldybių administracijomis, paraginti 

gyventojus jungtis prie CŠT. Preliminari sutartis 
ir įgaliojimas pasirašomi tarp Šilumos tiekėjo su 

būsimais vartotojais (pagal mažosios renovacijos 

modelį).  

Prijungimui reikalinga tiesti vamzdyną, įrengti 
specialius šilumos punktus (žr. žemiau), 

vamzdyną ir kitą įrangą reikia prižiūrėti ir 

tinkamai eksploatuoti, tai yra šilumos tiekimo 
įmonių darbas, sukuriamas turtas panaudos ar 

nuosavybės teise turėtų priklausyti šilumos 

tiekimo įmonėms. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4MzgzMDItYjMxNi00MzE0LWEyNzEtMjgzMjVmZWFlZTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798%22%2c%22Oid%22%3a%2287d5a1f3-ce8e-4fdc-96a1-fa94cad8c868%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=87d5a1f3-ce8e-4fdc-96a1-fa94cad8c868&tenantId=e03eb613-32cb-40ef-80d6-69bf050fd798&threadId=19_meeting_NDA4MzgzMDItYjMxNi00MzE0LWEyNzEtMjgzMjVmZWFlZTFm@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT
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2. 

Remiama 

veikla/tinkamos 

finansuoti 

veiklos/technologijos 

Šilumos punktas 

(individualaus ar 
daugiabučio namo) 

Vidaus sistemų 

sutvarkymui pastate 
prijungiant prie CŠT 

sistemos. 

Įvadas (prijungimo 

kaštai, centralizuoto 
šilumos tiekimo 

vamzdžio atšaka) 

Daugiabučio namo atveju šilumos punktui ir 

vidaus sistemų sutvarkymui kaštai, LŠTA 
duomenimis, siekia apie 15 tūkst. EUR (10 tūkst. 

EUR šilumos punktas, visa kita vidaus sistemos). 

Individualiam namui skirtas šilumos punktas, 

dažniausiu atveju, yra kompaktiško dydžio dėžė 
tvirtinama prie namo sienos (žr. prisegtus 

pavyzdžius), LŠTA duomenimis kainuoja apie 

3500 EUR be PVM. 
Įvadas: 200 EUR be PVM kainuoja 1 metro 

įrengimas (vidutiniškai prijungimo atšakai apie 

10 tūkst. EUR).  
Daugiabučio namo vamzdynų atvedimui 

vidutiniškai vertinama apie 100 metrų atšakos 

ilgis. Vieno pastato pajungimas trunka apie 6 

mėn. 
CŠT įmonė įrengia įvadą, šilumos punktą bei 

komunikacijas, už savo išlaidų dalį (vamzdynų 

privedimas iki pastatų įvado) gauna tiesiogiai 
paramą iš APVA, o gyventojams APVA skiria 

tiesiogiai 70 proc. paramos, likusius 30 proc. 

sumoka patys gyventojai iš karto arba išsipirkimo 

iš CŠT įmonės būdu. Nuosavybės teisė į šilumos 
punktą perduodama, kai sumokama visa 

investicijų dalis.   

3. 

Siūlomas atrankos 

būdas 

(tęstinis/konkursinis) 

Tęstinis 

Siūlome tęstinę atranką, nes priemonė nauja, 
todėl reikia įkalbinti/paskatinti vartotoją rinktis 

prisijungimą prie CŠT. Konkursinio būdo atveju, 

kai paraiškų surinkimo terminas 1 mėn., 

abejotina fiziniai asmenys suspės pateikti 
paraiškas. Šilumos tiekėjams reikia daugiau laiko 

įkalbinti gyventojų grupę (zoną/kvartalą/gatvę) 

jungtis prie CŠT. Nėra indikacijų iš LŠTA, kad 
būtų didelis susidomėjimas šia priemone – per 

2021 metus planuotų prijungti apie 120 

individualių namų, jeigu būtų parama. 

4. 

Atrankos kriterijai ( 

jei konkursinis 

būdas) 

Netaikoma 

Turėtų būti svarstoma koks yra minimalus 
prijungiamų namų ūkių kiekis viename projekte 

tam, kad vamzdynai nebūtų tiesiami dėl vieno ar 

kelių gyventojų poreikių. 

5. Siūlomas paramos 

intensyvumas ar 

fiksuotas dydis 

70 proc.  

6. Siūlomas 

maksimalus 

paramos dydis 

pareiškėjui (jei 

taikoma) 

Netaikoma Šilumos tiekėjai gali teikti skirtingos apimties 
projektus. 

7.  Bendra skirta 

priemonei suma 

2021 m. 

2 mln. Eur  

8. 

Finansavimo schema 

(atranka, 

vertinimas, 

įgyvendinimas, 

priežiūra, sankcijos) 

Pareiškėjas pateikia 

APVAI paraišką apie 

ketinimą prijungti namų 

ūkius (gyvenamuosius 
namus) prie CŠT, vėliau 

APVAI teikiamas 
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mokėjimo prašymas ir 

apmokama išlaidų 
kompensavimo būdu. 

9. 

Reikalingi pateikti 

dokumentai su 

paraiška ar pabaigus 

projektą 

Objektų prijungimo 

užbaigimo darbų aktas. 

Turėtų patikslinti APVA.  

10. 

Kita aktuali 

informacija (jei 

taikoma) 

Netaikoma  

 

. 
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IS-903/628-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų pasitarimas ketvirtadienis 2021 m. birželis 17 15:00-16:00 

 

Kvietimas ŠT įmonių vadovų pasitarimas, ketvirtadienis 2021 m. birželis 17 15:00-16:00 

 

Kviečiame rytoj (birželio 17 d.) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Pagrindinis pasitarimo klausimas – kaip būtų galima įtraukti CŠT įmones į vidaus inžinerinių 

sistemų renovacijos procesus. Kviečiame CŠT įmones aktyviai diskutuoti, kokiomis sąlygomis 

dalyvautų mažosios renovacijos įgyvendinime. 

 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Mažosios renovacijos perspektyva CŠT įmonių iniciatyva,  

3) Diskusija 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

 

LŠTA INFO. LŠTA narių pasitarimui – 2021-06-17    

 

1. Kategoriškas pasipriešinimas VERT planui Šilumos supirkime dėl savaitinių aukcionų – 

palaikė VŠT ir kiti rinkos dalyviai. 

2. EM subūrė darbo grupę ieškoti naujo tvarios „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelio. 

Dalyvauja KE, KLE ir LŠTA atstovai. Skaičiuojame dabartinę situaciją Kaune, 

modeliuojame NŠGA pasiūlymą ir bandysime LŠTA ŠŪĮ pataisą. Reikia pateikti EM DG 

iki birželio 23 d. 

3. Tolimesni pasiūlymai dėl ŠŪĮ pakeitimų. Planuotas pasitarimas dėl šilumos gamybos 

šaltinių REZERVAVIMO. Reikia įmonėms apsispręsti ar viskas gerai?  

4. Signalai dėl biokuro katilų korozijos, reikia pasikeitimo patirtimi ir ieškoti išeičių. Kaip su 

Enerstenos katilų remontais.  

5. Priminėm savivaldybėms dėl ŠŪ spec. Planų tvirtinimo  

6. VŠT ŽT CŠT planai Vilniuje – daug klausimų kelia  

7. GA EHP vyko 15 birželio... 

8. AGFW UDH webinaras 16 birželio 

9. UA konferencija 17 birželio (areštuojamos sąskaitos, kainų nustatymą planuoja perduoti 

savivaldybėms?) 

10. Apklaustos įmonės ir padaryti LŠTA pažymą apie emigrantų paliekamas skolas už šilumą. 

Įvertinti tesines galimybes susigrąžinti pinigus, aptarti su įmonėmis ir pateikti pasiūlymus 

atsakingoms valdžios įstaigoms. 

11. LŠTA informacija apie dabar veikiančius paramos siūlymus (kvietimus). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRiZjgxZmEtMGRmNS00M2RhLWI3ODktNzVjZTFiODMxODAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%2263976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=63976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_ZTRiZjgxZmEtMGRmNS00M2RhLWI3ODktNzVjZTFiODMxODAz@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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12. LŠTA toliau formuoja pasiūlymus dėl CŠT įmonėms priklausančių ŠP sąnaudų 

apmokėjimui. 

13. Siekiame paramos ŠP įrengimui pastatuose prijungiamuose prie CŠT sistemų. EM 

nepalaiko?    

14. EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO... 

15. Išverstas naujas AGFW dokumentas apie vamzdynų priežiūrą. Paskelbtas. 

16. 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.  

17. LŠTA straipsnis apie HB perspektyvas DELFI šiandien, Žinių radijui... 

18. Pasitarimas su AM dėl mažosios renovacijos birželio 23 dieną. MP pranešimas. 

19. ??? 

______ 

 

LŠTA narių pasitarimo 2021-06-17 apžvalga 

 

1. LŠTA kategoriškas prieštaravimas VERT planui Šilumos supirkimui per savaitinius 

aukcionus – palaikė VŠT ir kiti rinkos dalyviai. 

2. EM subūrė darbo grupę ieškoti naujo tvarios „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelio. 

Dalyvauja KE, KLE ir LŠTA atstovai. Skaičiuojame dabartinę situaciją Kaune, 

modeliuojame NŠGA pasiūlymą ir bandysime lyginti LŠTA ŠŪĮ pataisą. Reikia pateikti EM 

DG iki birželio 23 d. 

3. Tolimesni pasiūlymai dėl ŠŪĮ pakeitimų. Planuotas pasitarimas dėl šilumos gamybos 

šaltinių REZERVAVIMO atidėtas. Reikia įmonėms apsispręsti ar viskas tinka.  

4. Signalai dėl biokuro katilų korozijos, reikia pasikeitimo patirtimi ir ieškoti išeičių.- kaip 

išvengti katilų paviršių suplonėjimo ir brangaus remonto.   

5. Priminta kai kurioms savivaldybėms dėl būtinumo atnaujinti ŠŪ spec. planus.  

6. Birželio 14 d. VŠT žematemperatūrinio CŠT plėtros planai Vilniuje – daug klausimų kelia 

projektuotojams.  Raštas ministerijoms DĖL LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMNEŠIO 

IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ TEMPERATŪRŲ; 

7. Birželio 15 d EHP generalinė asamblėja. Konstatuota, kad ES dokumentuose vis dažniau 

minima CŠT kaip energetikos dalis.  

8. Birželio 15 d BSAM projekto praktinis seminaras apie vamzdynų priežiūrą. Birželio 28 d. 

tęsinys.  

9. Birželio 16 d. AGFW seminaras (angliškai) apie pažangius CŠT organizavimo metodus.  

10. Birželio 17 d. Ukrainos energetikos konferencija apie CŠT vystymąsi (dideli finansiniai 

nuostoliai, areštuojamos sąskaitos, kainų nustatymą planuoja perduoti savivaldybėms...) 

11. Apklaustos įmonės apie emigrantų paliekamas skolas už šilumą. Įvertinti teisines galimybes 

susigrąžinti pinigus, aptarti su įmonėmis ir pateikti pasiūlymus atsakingoms valdžios 

įstaigoms. 

12. Įmonės paklausimas apie galimybes įrengti vietinį šildymą 12 butų daugiabutyje. LŠTA 

informacija apie dabar veikiančius paramos siūlymus (kvietimus). Šalčininkų patirtis 

decentralizuojant atskirų objektų šildymą. 

13. LŠTA toliau formuoja pasiūlymus dėl CŠT įmonėms priklausančių ŠP sąnaudų 

apmokėjimui. 

14. Siekiame paramos ŠP įrengimui pastatuose prijungiamuose prie CŠT sistemų. 

15. EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO... 

16. Išverstas naujas AGFW dokumentas apie vamzdynų priežiūrą. Paskelbtas www.lsta.lt 

uždaroje zonoje. 

http://www.lsta.lt/


 

74 

17. KTU EK kviečia į nemokamos nuotolines magistratūros Termoinžinerijos studijas jau 

turintiems bet kokį bakalauro laipsnį. Pernai pasiteisino, reikia paraginti savo darbuotojus. 

Jeigu jau turi magistro laipsnį ir nori antro – reiks primokėti.  

18. LŠTA straipsnis apie hidraulinių bandymų perspektyvas DELFI, Žinių radijas. 

19. Apklausa dėl neefektyvių CŠT sistemų (iki birželio 18 d.) 

20. Apklausa apie esamų individualių namų prijungimo prie CŠT sistemų potencialą (ES SF 

2021-2027 parama) laukiam narių info iki š.m. birželio 17 d. 

21. EM pateikė ES SF 2021-2027 m. išmaniosios apskaitos (įvadiniai šilumos ir karšto vandens 

skaitikliai su nuotoline apskaita) priemonės koncepciją, kurią jie pradėjo derinti su ESFA.  

Prašo LŠTA nuomonės dėl tinkamų finansuoti išlaidų (ar nereikia įtraukti papildomų 

priemonių), technologinių sprendimų (ar remti visas, gal nebereikėtų pvz. wMBus?) dėl 

fiksuoto įkainio nustatymo (kam norėtume/būtų galima nustatyti tokį). 

22. Dėl naujo ISO technikos komiteto Centralizuota energijos sistema (angl. District energy 

system) sudarymo. Technikos komiteto veiklos sritis apimtų integruotos centralizuotos 

energijos sistemos planavimą, operacijas, techninę priežiūrą, optimizaciją ir taikymą, esant 

keliems energijos tiekėjams. 

23. Pasitarimas su AM dėl mažosios renovacijos birželio 23 dieną. Manto planuojamas 

pranešimas pridedeamas. 

 
Valdas Lukoševičius 
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IS-903/628-VI-2 priedas 

 

LŠTA pirmadienio webinaras_VilniusTech_Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo energijos 

poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką 

pirmadienis 2021 m. birželis 21 14:00-15:00 

 

2021 birželio 21 d. (pirmadienis). 14 val. LŠTA šilumos tiekėjų ir ekspertų nuotolinis 

susitikimas/diskusija tema:  

- VilniusTECH Pastatų energetikos katedros mokslininkų įgyvendinto mokslo projekto 

„Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo energijos poreikių tyrimai įvertinant 

vartotojų elgsenos įtaką“ rezultatų pristatymas. Projekto rėmuose 5 Lietuvos miestuose 

(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje) buvo atrinkti (A, A+, A++) klasės 

daugiabučiai namai, surinkit duomenys apie šių pastatų šilumos suvartojimus. 

- diskusija dėl šilumos vartotojų švietimo ir informavimo – bendradarbiavimo galimybės su 

VilniusTECH (tiria energijos vartojimo spragą susijusia su vartotojų elgsena) 

 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

 

LŠTA INFO. LŠTA narių pasitarimui - 2021-06-17    

 

24. Kategoriškas pasipriešinimas VERT planui Šilumos supirkime dėl savaitinių aukcionų – 

palaikė VŠT ir kiti rinkos dalyviai. 

25. EM subūrė darbo grupę ieškoti naujo tvarios „konkurencijos“ šilumos gamyboje modelio. 

Dalyvauja KE, KLE ir LŠTA atstovai. Skaičiuojame dabartinę situaciją Kaune, 

modeliuojame NŠGA pasiūlymą ir bandysime LŠTA ŠŪĮ pataisą. Reikia pateikti EM DG 

iki birželio 23 d. 

26. Tolimesni pasiūlymai dėl ŠŪĮ pakeitimų. Planuotas pasitarimas dėl šilumos gamybos 

šaltinių REZERVAVIMO. Reikia įmonėms apsispręsti ar viskas gerai?  

27. Signalai dėl biokuro katilų korozijos, reikia pasikeitimo patirtimi ir ieškoti išeičių. kaip su 

Enerstenos katilų remontais.  

28. Priminėm savivaldybėms dėl ŠŪ spec. planų tvirtinimo  

29. VŠT ŽT CŠT planai Vilniuje – daug klausimų kelia  

30. GA EHP vyko 15 birželio... 

31. AGFW UDH webinaras 16 birželio 

32. UA konferencija 17 birželio (areštuojamos sąskaitos, kainų nustatymą planuoja perduoti 

savivaldybėms?) 

33. Apklaustos įmonės ir padaryti LŠTA pažymą apie emigrantų paliekamas skolas už šilumą. 

Įvertinti tesines galimybes susigrąžinti pinigus, aptarti su įmonėmis ir pateikti pasiūlymus 

atsakingoms valdžios įstaigoms. 

34. LŠTA informacija apie dabar veikiančius paramos siūlymus (kvietimus). 

35. LŠTA toliau formuoja pasiūlymus dėl CŠT įmonėms priklausančių ŠP sąnaudų 

apmokėjimui. 

36. Siekiame paramos ŠP įrengimui pastatuose prijungiamuose prie CŠT sistemų. EM 

nepalaiko?    

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3YTI5OWUtMzkyYi00MzUwLTg3ZDMtZTFiYjkyYTZkNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_OTI3YTI5OWUtMzkyYi00MzUwLTg3ZDMtZTFiYjkyYTZkNzY4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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37. EM 2021-06-07 raštas/atsakymas AM, kopija LŠTA Nr. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS 

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO... 

38. Išverstas naujas AGFW dokumentas apie vamzdynų priežiūrą. Paskelbtas. 

39. 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.  

40. LŠTA straipsnis apie HB perspektyvas DELFI šiandien, Žinių radijui... 

41. Pasitarimas su AM dėl mažosios renovacijos birželio 23 dieną. MP pranešimas. 

42. ??? 
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IS-903/628-VI-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Leidinys „EUROPEAN ENERGY INNOVATION“ SUMMER 2021 

 

  
________ 

 

Leidinys „EUROPEAN ENERGY INNOVATION“ SUMMER 2021, TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-3-1 priedas 2021-06-21.pdf) 

http://www.europeanenergyinnovation.eu/PDF-Publications
http://www.europeanenergyinnovation.eu/PDF-Publications
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IS-903/628-VI-4 priedas 

 

 
 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 11 2021-06-15 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-4-1 priedas 2021-06-21.pdf) 
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IS-903/628-VI-5 priedas 

 

 
_______ 

 

Standartizacijos departamento pasiūlymo dėl naujo ISO technikos komiteto Centralizuota energijos 

sistema (angl. District energy system) sudarymo dokumentai, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-VI-5-1 priedas 2021-06-21.zip). 
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IS-903/628-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO pristatymas. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimas 

 

 
 

LŠTA pristatymas. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-903/628-VI-6-1 priedas 2021-06-

21.ppt). 
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IS-903/628-VI-7 priedas 

 

Uponor info. Šilumnešio temperatūros 

 

From: Laukys, Artūras <Arturas.Laukys@uponor.com>  

Sent: Thursday, June 17, 2021 9:33 AM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Kontaktas 

 

Sveiki Mantai, 

iš kokio dokumento tie punktai? – neturiu pačio prezentacijos... bet ir tame 223.3 yra žodis 

aukščiausia; pagal STR2.09. (šildymo/vėdinimo) priedą aiškiai yra iki; abu žodžiai nusako ribą... 

/tai juk tikrai nereiškia kad šldymo sistemos tokie parametrai pastate yra nustatomi visada!  

reikia juk viską žiūrėti kompleksiškai, bendrai o ne vien į šį punktą nes: 

1. kaip tada su žematemperatūrinėmis sistemomis („švelnaus“/saugaus žmonių prisilietimu 

radiatroinėmis siostemomis, nekalbant apie grindinio šildymo sistemomis..)? 

2. minėtas ergonomikos standartas kuris visada bus pažeidžiamas net ir esant patrametrams 

70/50C radiatoriams? - su vidutiniu šilumnešiu 60C visada plieninio, Al ar špižinio 

radiatoriaus paviršiaus T bus > 43C! 

kodėl yra apeinamas visada šis reikalavimas? radiatorius su parametrais 70/50C reikia tada 

uždenginėti ko niekas nedaro, o jei darytų reikėtų dar juos papildomai didinti nes uždengus 

krenta jo efektyvumas... 

 
3. yra radiatorių standartas EN 442 kuris kalba apie rekomenduojamus parametrus 55/45C? 

75-65C buvo jau 1997m, prieš 24 metus... 

mailto:Arturas.Laukys@uponor.com
mailto:mantas@lsta.lt
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4. yra mano minėtas punktas izoliavimo taisyklėse - įrenginiai kuriuose T > 45C turi būti 

izoliuojami, suprantu kad tai ne visai radiatoriams, bet jei šilumos punkte yra tokie 

reikalavimai kur žmonės negyvena, tai kaip tada su prietaisais kur žmonės gyvena ir jie yra 

prieinami? 

- akivaizdu kad vidinėse sistemose irgi turi būti mažinami parametrai dėl tos pačios 

aplinkosaugos (ES direktyva 31), mažesnių nuostolių, komforto, šildymo efektyvumo, 

saugumo 

 

/pridedu prezentaciją kur yra visi tie dalykai, kalbu apie tai apie 15m ... 

/jei dabar nerenovuotame name realūs aukščiausi paduodami parametrai yra iki 55-60C (juk yra 

grafikai ar kiti statistiniai duomenys ir visiems akivaizdu dauguma atvejų nebūna radiatoriai senose 

sistemose tokie per šalčius kad prie jų negalima būtų prisliesti), man nesuvokiama kaip yra 

išduodamos sąlygos naujos renovacinėms sistemoms didesnių parametrų? 

ir būtinai reikia tuose planuojamose pažemintose T akcentuoti kad tai yra rekomenduojama 

aukščiausia galima t.y. „ribos“ bet ne tokios kuriomis projektuotojai turi projektuoti (nes kai kurie 

projektuotojai lygiai taip pat suprantra diskusijose tuo klausimu kad CŠT nurodo tokius parametrus 

jiems projektuoti... L) 

/jei manęs klaustų rekomendacijos dėl tų „lubų“ – skaičiuojant iš tos kitos pusės kad būtų 

tenkinamas minimas ergonomikos standarto reikalavimai - šilumnešio T į sistemą po ŠP 60/40C 

(vidutinė 50C) kad nors priartėjama būtų prie to taško (kaip ir atveju 55-45C) didesnis delta T duotų 

mažesnį srautą, mažesnę grįžtama ko dabar lyg visi nori;  

ir būtų gerai kad mokslininkai pasisakytu visu šiuo klausimu 

 

pagarbiai 

Artūras Laukys 

Techninių sprendimų vadovas 

 

T +370 5 213 2336 

M +370 652 94618 

W www.uponor.lt 

   

UAB „Uponor“ 

Ukmergės g. 280 

06115 Vilnius 

Lietuva 

 

 

http://www.uponor.lt/
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From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Thursday, June 17, 2021 8:07 AM 

To: Laukys, Artūras <Arturas.Laukys@uponor.com> 

Subject: RE: Kontaktas 

 

CAUTION: This email originated from outside of Uponor. Do not click links or open attachments 

unless you can confirm the sender and know the content is safe. 

 

Labas rytas, 

Ačiū už pastebėjimus. Aš tik dėl 2 pastabos negalėčiau teigti, kad tai „lubos“.. nes rašo: 

223. Rekomenduojamos projektinės termofikacinio vandens temperatūros šilumos punkte: 

223.3. šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba 

rekonstruojant esamų namų šildymo sistemas – 80 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos – 60 °C 

(esant projektinei išorės temperatūrai). 

t.y. rekomenduotina aukščiau temperatūra... tai reiškia statybų vystytojai, renovacijos 

administratoriai iš šilumos tiekėjo turi teisę reikalauti tokių projektinių temperatūrų... Parašėme 

raštą, kad šias temp pažeminti 10 C. 

 
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: Laukys, Artūras <Arturas.Laukys@uponor.com>  

Sent: Wednesday, June 16, 2021 4:56 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Subject: RE: Kontaktas 

 

Sveiki Mantai, čia nuoroda į Gegužės mėn. webinarą kurį kažkaip praleidau... 

trumpai komentuoju: 

1. kur rodei skaidres 29C kur grindinis šildymas buvo minimas – tai ten ne šilumnešio, bet 

paviršiaus T maksimali kurią nurodo standartai grindinio šildymo (gyvenamoje zonoje)... 

2. dėl 80/60C kur yra šildymo sistemai  - tai nėra rekomenduojama, tai yra maksimali 

leidžiama! kurios negalima viršyti... visi kalba kad tai lubos... 

3. kodėl niekas nekalba apie maksimalią leidžiamą radiatoriaus T kuri nurodoma ergonomikos 

standarte (žmogaus prisilietimo prie karšto paviršiaus) atsiūsiu kur tai yra...43-45C yra 

lubos/riba! 

4. projektuojant žemų parametrų vidaus sistemas radiatoriais srautas didėja (mažinama deltaT) 

dėl tos priežąsties kad vidutinę T turėti didesnę – mažesnio ploto reikėtų radiatorių 

(galingumas būtų didesnis)! 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:Arturas.Laukys@uponor.com
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:Arturas.Laukys@uponor.com
mailto:mantas@lsta.lt
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5. ŠT tikrai turi išdavinėti sąlygas (naujiems pastatams ir renovacijoms) su mažesniais 

parametrais vidinėms sistemos, ir „atmentinėti‘ vidaus projektus jei ten yra tei nelemti 

80/60C antrinėje dalyje – gali motyvuoti tuo 3 punktu  

6. mano pvz.- mano name irgi padarė šildymo projektą renovacijai kur buvo 70/55C radiatoriai 

– sakau projektuotojui kodėl tiek daug? – bandė sakyti kad VŠT sąlygose tą nurodė – sakau 

nieko panašaus (negali taip būti) rašiau raštą kad perprojektuotų į žemesnius parametrus ir 

buvo privestas tai padaryti...per antradienio konferenciją minėjau kad dabar nerenovuotame 

name per šalčius būdavo paduodama pagal grafiką 55-60C 

7. dėl karšto vandens ruošimo – „visa“ Vokietija pereina prie decentralizuoto KV tiekimo (nuo 

centralinio tinko) perkeliant KV ruošimą prie vartotojo per mazgus su šilumokaičiais  nuo 

šildymo sistemos: tada nebelieka tas reikalavimas dėl CKV tiekimo palaikyti 50-55C ir ten 

nebereikia daryti tokiu atveju to terminio šoko (65-70C)! aišku tai naujiems pastatams 

pagrinde, nors žinau atvejų kai ir Lietuvoje renovacijoje buvo keli objektai padaryti... 

pagarbiai 

 
Artūras Laukys 

Techninių sprendimų vadovas 

 

T +370 5 213 2336 

M +370 652 94618 

W www.uponor.lt 

   

UAB „Uponor“ 

Ukmergės g. 280 

06115 Vilnius 

Lietuva 

 

 

 
 

From: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, June 16, 2021 3:23 PM 

To: Laukys, Artūras <Arturas.Laukys@uponor.com> 

Subject: Kontaktas 

 

CAUTION: This email originated from outside of Uponor. Do not click links or open attachments 

unless you can confirm the sender and know the content is safe. 

 

paulius.martinkus@chc.lt 

 

LSTA webinaras_žematemperatūriniai tinklai-20210517_140043-Meeting Recording.mp4 

čia video 

 

Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

http://www.uponor.lt/
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:Arturas.Laukys@uponor.com
mailto:paulius.martinkus@chc.lt
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ec-pCWAgIWFKt6IIBdp8IvEBsIcQ7vYjGpLvhq0gptF4NA?e=3fafXm
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ec-pCWAgIWFKt6IIBdp8IvEBsIcQ7vYjGpLvhq0gptF4NA?e=3fafXm
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tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
_________ 

 

Uponor info. Šilumnešio temperatūros. Dokumentų išrašai. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-903/628-VI-7-1 priedas 2021-06-21.zip). 

 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/

