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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-904/629 

2021-06-25/2021-06-28 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-904/629-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-06-22 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021-06-25 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-904/629-I-2 priede pateikiama: 

• VERT nutarimu patvirtintas ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE 

ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI 

VEIKLOS BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-06-22, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-904/629-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2021-06-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 

ir susijusių teisės aktų pakeitimo, TN: tn, 

o Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas, Investicijų grąžos normos 

nustatymo metodikos pakeitimo projektas, 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 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-904/629-II-1-1 

priedas 2021-06-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-904/629-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-06-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo, TN: tn, 

o Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų 

aprašo pakeitimo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-904/629-II-2-1 priedas 2021-06-

28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-904/629-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-06-28 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-06-28 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos 

objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo“; „2. Dėl degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo 

mokymo programos derinimo“; „6. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos 

veiklos neplaninio patikrinimo“ dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd68c010d87e11eaabd5b5599dd4eebe/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-21/viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/vk-del-silumos-sektoriaus-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/vk-del-silumos-sektoriaus-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-904/629-II-3-1 priedas 2021-06-28.zip). 

 

Šio skyriaus IS-904/629-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-06-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo 

taisyklių ir Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės 

aprašo, TN: tn, 

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

tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektas ir Šilumos 

gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo 

projektas bei 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-904/629-II-4-1 priedas 2021-06-28.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-06-22 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Paskelbtas KVIETIMAS teikti paraiškas_KKP priemonė_saulės elektrinės. 

TN: https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-

privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/ 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Diskusija, dėl EM inicijuojamos paramos pastatų prijungimui prie CŠT 

koncepcijos. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-4 priede pateikiama  

• INFO apie Trišalės tarybos posėdį. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-5 priede pateikiama  

• EM 2021-06-23 raštas/atsakymas LŠTA Nr. (22.2-24 Mr)3-1172 DĖL REZERVINIO . 

 

Šio skyriaus IS-904/629-III-6 priede pateikiama  

• EM 2021-06-23 raštas VERT, LŠTA, AB „Kauno energija“ Nr. (22.2-24 Mr)3-1156 DĖL 

MOBILIOSIOS KATILINĖS TEISINIO REGULIAVIMO, 

• AB „Kauno energija“ 2021 m. balandžio 26 d. raštas Nr. 20-176 „Dėl mobiliosios katilinės 

teisinio reglamentavimo“, 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-904/629-IV-1 priede pateikiama:  

• AM 2021 06 21pranešimas. Siūloma optimaliau planuoti ir administruoti finansines 

priemones klimato kaitai valdyti, TN: tn, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/viesoji-konsultacija-del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f80ad9f2d3ee11eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e0667da-24fb-4fce-a910-9ebd1bc9b67b
https://www.baltpool.eu/lt/naujienos/biokuro-naujienos/
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/06/210616_SocMin_del-trisales-tarybos-posedzio.pdf
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-optimaliau-planuoti-ir-administruoti-finansines-priemones-klimato-kaitai-valdyti
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• AM 2021 06 21 pranešimas. Įmonėms ir įstaigoms – 27 mln. eurų atsinaujinantiems 

energijos ištekliams diegti, TN: tn, 

• AM 2021 06 23 pranešimas. Seimas pritarė, kad spartindama renovaciją ministerija apjungtų 

APVA ir BETA agentūras, TN: tn, 

• AM 2021 06 23 pranešimas. Potencialių geoterminių išteklių šalyje panaudojama tik 

menkutė dalis, TN: tn, 

• AM 2021 06 21pranešimas. Siūloma optimaliau planuoti ir administruoti finansines 

priemones klimato kaitai valdyti, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-IV-2 priede pateikiama  

• EK GRIEŽTINANT SĄLYGAS BIOKURUI, LIETUVOJE NERIMĄ KELIA NE NAUJI 

REIKALAVIMAI, 2021-06-25 Gintarė Rovaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-904/629-IV-3 priede pateikiama 

• BRANGIOS MEDIENOS BURBULAS SPROGO: KAINOS LAISVAME KRITIME, 

2021-06-23 Gintarė Rovaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-904/629-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Smart Asset Management - DH Distribution Networks, BSAM 28 June. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. XІI INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE «PROBLEMS OF 

THERMOPHYSICS AND HEAT ENGINEERING» will be taken place in Kyiv, Ukraine 

October 26 - 27, 2021. 

o XІI INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE «PROBLEMS OF 

THERMOPHYSICS AND HEAT ENGINEERING» dokumentai. (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-904/629-V-2-1 priedas 2021-06-

28.zip). 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-904/629-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LNŠGA modelis dėl Kauno pajėgumų, 

• LŠTA pažyma 2021-06-23 DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO TVARKOS. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-VI-2 priede pateikiama 

• INFO_www_paslaugų teikimas vieni kitiems, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Planuojami pirmadienio webinarai. 

 

Šio skyriaus IS-904/629-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. District Heating collaboration in the Baltic Sea region. 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/imonems-ir-istaigoms-27-mln-euru-atsinaujinantiems-energijos-istekliams-diegti
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-pritare-kad-spartindama-renovacija-ministerija-apjungtu-apva-ir-beta-agenturas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/potencialiu-geoterminiu-istekliu-salyje-panaudojama-tik-menkute-dalis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-optimaliau-planuoti-ir-administruoti-finansines-priemones-klimato-kaitai-valdyti
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/25/ek-grieztinant-salygas-biokurui-lietuvoje-nerima-kelia-ne-nauji-reikalavimai
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/23/brangios-medienos-burbulas-sprogo-kainos-laisvame-kritime?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium-rec
https://lsta.lt/siulo-iesko_paslaugos_vieni_kitiems/
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Šio skyriaus IS-904/629-VI-5 priede pateikiama 

• INFO_LSTA webinaro medžiaga_ 2021-06-21 d._VilniusTechn atlikto tyrimo rezultatai 

apie šilumos suvartojimą A, A+, A++ daugiabučiuose, 

o 2021-06-21 webinaro pristatymas *.pdf formatu (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-904/629-VI-5-1 priedas 2021-06-28.pdf). 
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

 

 

IS-904/629-I-1 priedas 
 

LRV 2021-06-22 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 22 d.  

• Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia 

(suvestinė redakcija nuo 2021-06-17).  

• 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 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. 

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

paslaugų suteikimo vietoje. 

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 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
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
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH


 

 

paslaugas teikiančius asmenis. 

Paslaugos 

Netaikomi paslaugų teikimo ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Prekyba 

Netaikomi parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų 

prekybos vietų prekybos ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų 

vietos 

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 

naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo 

namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, 

lažybų ir totalizatorių punktų veikla uždarose 

patalpose. 

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. 

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. 

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. 

• 2021 m. birželio 23-24 d. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti 

neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso 

renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis, netaikant 

reikalavimo užtikrinti bilietų platinimą elektroniniu būdu. Prekiauti maistu ir gėrimais ir 

teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama. 

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; 
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• 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, 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. 

Apsauginės veido kaukės 

Vyresni nei 6 metų asmenys viešose vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną. Šis reikalavimas netaikomas: 

• asmenims, kai jie sportuoja; 

• aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo 

sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

instruktoriams ir varžybų teisėjams; 

• 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; 

• atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius; 

• vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 

jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, taip pat vaikams, dalyvaujantiems vaikų 

stovyklose; 

• atlikėjams, pranešėjams, renginių 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 
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• 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. 

• Šio nutarimo 13.3 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose 

ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu. 

• Šio nutarimo 13.3 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 
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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 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 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 

• 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 pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma užtikrinant 10 m2 patalpos 

plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių. 

Neformalus švietimas 

• 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 šio nutarimo 

18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų 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. 

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. 

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 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/nlAhzMOqJH
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10


 

 

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

nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas pagal kompetenciją. 

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

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria  ASPĮ organizuojančių 

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

COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių merais ir 

administracijų direktoriais. Koordinatoriaus nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ 

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

• Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų 

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

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

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

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

paslaugų organizavimas. 

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

(koronaviruso infekcijos) sergantys pacientai, veikla organizuojama:  

o veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

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

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

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

priežiūros paslaugų apimties mažinimas ar šių paslaugų teikimo stabdymas, išskyrus 

pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų 

būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė; 

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

metų lankymą gydančio gydytojo leidimu. 

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 

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


 

 

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; 

• susitikimams 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 

asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių), arba 

susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-13
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https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1


 

 

 

LRV 2021-06-25 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 
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Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 25 d.  

• Nutarimą Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo galite rasti čia 

(suvestinė redakcija nuo 2021-06-23).  

• 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 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. 

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

paslaugų suteikimo vietoje. 

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. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU
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/
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU


 

 

Paslaugos 

Netaikomi paslaugų teikimo ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Prekyba 

Netaikomi parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų 

prekybos vietų prekybos ploto ribojimai, kai 

paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms, pramoginiams laivams, pirtims. 

Viešasis maitinimas ir kitos pramogų 

vietos 

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 

naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo 

namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, 

lažybų ir totalizatorių punktų veikla uždarose 

patalpose. 

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. 

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. 

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; 
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• 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, 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. 

Apsauginės veido kaukės 

Vyresni nei 6 metų asmenys viešose vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną. Šis reikalavimas netaikomas: 

• asmenims, kai jie sportuoja; 

• aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo 

sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

instruktoriams ir varžybų teisėjams; 

• 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; 

• atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius; 

• vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 

jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, taip pat vaikams, dalyvaujantiems vaikų 

stovyklose; 

• atlikėjams, pranešėjams, renginių 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 
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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. 

• Šio nutarimo 13.3 papunktyje nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose 

ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu. 

• Šio nutarimo 13.3 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 
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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 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 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 

• 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 pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma užtikrinant 10 m2 patalpos 

plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių. 

Neformalus švietimas 

• 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 šio nutarimo 

18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų 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. 

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. 

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 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10


 

 

administracijų direktoriais. Koordinatoriaus nurodymai privalomi organizuojančioms ASPĮ 

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

• Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų 

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

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

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

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

paslaugų organizavimas. 

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

(koronaviruso infekcijos) sergantys pacientai, veikla organizuojama:  

o veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

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

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

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

priežiūros paslaugų apimties mažinimas ar šių paslaugų teikimo stabdymas, išskyrus 

pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų 

būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė; 

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

metų lankymą gydančio gydytojo leidimu. 

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: 

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


 

 

• 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; 

• susitikimams 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 

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. 
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS 

INOVACIJŲ APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS 

BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. O3E-699 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 32 punktu 

bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2020 m. liepos 

30 d. pažymą Nr. O5E-563 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl 

Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir 

nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2014 m gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos 

įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ 

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

Patvirtinti Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos 

aprašą (pridedama). 

 

 

 

Tarybos pirmininkė      Inga Žilienė 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd68c010d87e11eaabd5b5599dd4eebe/asr


 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės energetikos reguliavimo  

tarybos 2020 m.  rugpjūčio 7 d.  

nutarimu Nr. O3E-699 
 

ASMENŲ PRAŠYMŲ LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ 

APLINKOJE PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI VEIKLOS BANDOMOJOJE 

ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo 

ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) skirtas nustatyti asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų 

aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

vykdymo tvarką. 

2. Aprašo nuostatos taikomos tiek reguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems 

asmenims, tiek nereguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, kaip tai numatyta 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme. 

3. Bandomoji energetikos inovacijų aplinka (toliau – bandomoji aplinka) yra skirta 

energetikos inovacijų diegimui Lietuvos energetikos sektoriuje palengvinti. Asmenys Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatyta tvarka laikinai turi teisę veikti 

bandomojoje aplinkoje.  Bandomoji aplinka skirta palengvinti energetikos inovacijų diegimą 

Lietuvos energetikos sektoriuje, ypač, kai inovatyvių energetikos veiklų reguliavimas nėra 

numatytas, ar esamas reguliavimas yra nepakankamas arba neaiškus. Taip pat ji skirta tam, kad 

Taryba galėtų iš anksto įvertinti galimą energetikos inovacijų įtaką vartotojams ir energetikos 

sektoriui, identifikuoti atsirandančias rizikas, nustatyti su energetikos inovacijų taikymu susijusius 

galimus energetikos rinkos reguliavimo trūkumus ir pagal savo kompetenciją siekti tokius 

reguliavimo trūkumus ir galimą neigiamą energetikos inovacijų įtaką panaikinti ar sumažinti.  

4. Asmenys, vadovaudamiesi energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nustatytais reikalavimais, turi teisę pradėti veiklą, susijusią su energetikos inovacijų diegimu, arba 

jau vykdydami tokią veiklą pradėti diegti energetikos inovacijas, nesinaudodami bandomąja 

energetikos inovacijų aplinka, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme. Tokiu 

atveju nėra taikomos Aprašo II skyriuje numatytos bandomojoje aplinkoje taikomos priemonės. 

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose energetikos įmonių veiklą. 

6. Taryba, atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, konsultuojasi ir bendradarbiauja su 

kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei 

keičiasi informacija, kuri reikalinga Tarybai konsultuojant bandomojoje aplinkoje veikiančius 

asmenis ir vykdant kitas su bandomąja aplinka susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

7. Informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus leisti veikti bandomojoje aplinkoje, 

veiklos bandomojoje aplinkoje pabaigą ir veiklos rezultatus Taryba skelbia viešai savo interneto 

tinklalapyje. Kitą informaciją, kurią Taryba gauna atlikdama Apraše nustatytas funkcijas, Taryba 

naudoja taip, kaip numatyta energetikos rinkos priežiūros tikslais gautos informacijos apsaugą 

reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnyje. Informacija, 

susijusi su fizinių asmenų asmens duomenimis, Tarybos viešai neskelbiama. 

 

 

II SKYRIUS 



 

 

BANDOMOJOJE APLINKOJE TAIKOMOS PRIEMONĖS 

 

8. Bandomojoje aplinkoje taikomos šios priemonės: 

8.1. aktyvus asmenų konsultavimas. Taryba prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje 

teikimo ir nagrinėjimo bei asmens (asmenų) veiklos bandomojoje aplinkoje metu siekia 

bendradarbiauti su asmeniu (asmenimis), savo iniciatyva ar asmens (asmenų) prašymu teikia 

konsultacijas Tarybos kompetencijos klausimais vadovaudamasi vieno langelio ir kitais Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais principais. Taryba, prašymo 

leisti veikti bandomojoje aplinkoje nagrinėjimo ir asmenų veiklos bandomojoje aplinkoje metu, 

energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų nuostatas siekia aiškinti ir taikyti atsižvelgdama į 

konkrečios veiklos taikant energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas. 

Aiškinant ir taikant energetikos rinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomasi principo, 

kad naudą visuomenei teikianti, laikina ir ribotos apimties veikla bandomojoje aplinkoje, ypač, 

jeigu taikomos papildomos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės, pateisina 

lankstesnį, labiau energetikos inovacijų plėtros poreikius atitinkantį teisės aktų nuostatų aiškinimą;  

8.2. energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų išimčių taikymas. 

Asmenims bandant energetikos inovaciją, konkrečios inovacijos atžvilgiu gali būti taikomos šios 

išimtys: 

8.2.1. suteikiama galimybė vykdyti veiklą bandomojoje aplinkoje neturint privalomų 

licencijų, leidimų ar (ir) atestatų, reikalingų reguliuojamajai veiklai vykdyti; 

8.2.2. suteikiama galimybė keisti ir taikyti teisės aktuose nustatytus techninius parametrus į 

kitus rodiklius, turinčius vienodą poveikį energetikos sistemos veikimui, taip pat mažinti 

reikalavimus ar (ir) taikyti išimtis, nepažeidžiant energijos tiekimo saugumo, patikimumo ir 

kokybės reikalavimų (pvz., leistinąją gaminti galią į leistinąją patiekti į tinklą galią ir pan.); 

8.2.3. suteikiama galimybė taikyti Tarybos priimtas teisės aktų nuostatas ne pilna apimtimi 

arba netaikyti Tarybos priimtų teisės aktų nuostatų, Tarybos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

8.2.4. kitos su Taryba pagal kompetenciją suderintos išimtys; 

8.3. sankcijų ir papildomų poveikio priemonių netaikymas, jeigu tai nėra būtina. Asmens 

(asmenų) veiklos bandomojoje aplinkoje metu Taryba poveikio ir papildomos priežiūros priemones 

taiko tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu. Poveikio priemonės taikomos 

Sankcijų skyrimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. 

vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o 

patikrinimai atliekami Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140 „Dėl 

Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta 

tvarka. Tarybos tvirtinamuose teisės aktuose numatomos išimtys dėl galimybės netaikyti kitas 

priežiūros priemones asmeniui, veikiančiam bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje. 

8.4. Taryba, asmenims, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, 

vadovaudamasi Tarybos teisės aktų nuostatomis, gali taikyti energetikos inovacijų skatinimo 

mechanizmus, įskaitant energetikos inovacijų investicijų derinimą ir (ar) energetikos inovacijų 

diegimo sąnaudų įvertinimą nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų  

viršutines ribas. 

 

III SKYRIUS 

ENERGETIKOS INOVACIJOS TINKAMUMO KRITERIJAI  

 

9. Teisę veikti bandomojoje aplinkoje turi asmenys, kurių siekiama išbandyti energetikos 

inovacija atitinka visus šiuos kriterijus: 

9.1. Nauda: energetikos inovacija, jeigu būtų įgyvendinta, galimai leistų vartotojams ir (ar) 

energetikos įmonėms teikti naudingesnes ir (ar) patogesnes paslaugas, jas vertinant tiek pinigine, 

tiek nepinigine išraiška; 



 

 

9.2. Bandymo reikalingumas: energetikos inovacijos bandymas realioje aplinkoje 

objektyviai yra reikalingas ir gali prisidėti prie to, kad energetikos inovacija būtų įgyvendinta; 

9.3. Pritaikomumas: energetikos inovacija turėtų pritaikymo ir diegimo galimybes 

Lietuvos Respublikoje. Energetikos inovacijos pobūdis turi apimti technologijas ar paslaugas, 

produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, kurie 

susiję su Tarybos reguliuojamais energetikos sektoriais, turėti aiškiai apibrėžtą pritaikymo sritį; 

9.4. Naujumas/esminis patobulinimas: 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 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tvirtinamuose 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planuose numatytas priemones.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 

9.5. Pasirengimas: asmuo (asmenys) yra pasirengęs energetikos inovaciją bandyti realioje 

aplinkoje – atliktas teorinis energetikos inovacijos pritaikomumo įvertinimas, turimi bandymui 

atlikti reikiami resursai, suprantamos rizikos, žinomos kitos esminės energetikos inovacijos 

bandymo sąlygos, kurios turės būti nurodomos Aprašo 14 punkte nurodytame energetikos inovacijų 

bandymo plane; 

9.6.  Trukmė: turi turėti aiškiai apibrėžtas projekto pabaigos ir (ar) pratęsimo sąlygas: 

9.6.1. jeigu projektas būtų nutrauktas nebaigus energetikos inovacijos bandymo laikotarpio; 

9.6.2. nepavykus per inovacijos bandomąjį laikotarpį įvykdyti energetikos inovacijos tikslų; 

9.6.3. jeigu projektas apima dideles investicijas į ilgalaikį turtą, kaip tai apibrėžta Tarybos 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose investicijų derinimą, asmuo (asmenys) turi numatyti, kaip šis 

turtas bus valdomas po bandomojo laikotarpio pabaigos arba nutraukus dalyvavimą bandomojoje 

aplinkoje; 

10. Taryba turi teisę taikyti ir kitus Tarybos nustatytus kriterijus siūlomai energetikos 

inovacijai, jei tai reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą bei išlaikyti tinkamą 

energetikos sektoriaus saugumo ir patikimumo lygį. 

 

IV SKYRIUS 

PRAŠYMO LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE TEIKIMAS, 

NAGRINĖJIMAS IR TEISĖS VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE SUTEIKIMAS 

 

11. Asmuo (asmenys) įgyja teisę veikti bandomojoje aplinkoje tik tada, kai Taryba priima 

sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje.  

12. Asmuo (asmenys), siekdamas veikti bandomojoje aplinkoje, Tarybai pateikia prašymą 

leisti veikti bandomojoje aplinkoje (Aprašo 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas asmens (asmenų) 

arba jo (jų) įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei bandomojoje aplinkoje siekia 

veikti du ar daugiau asmenų, prašyme turi būti nurodyti kiekvieno, siekiančio dalyvauti asmens 

informacija: 

12.1. asmens identifikacinius duomenis: 

12.1.1. jei kreipiasi juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, 

buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainė, korespondencijos adresas);  

12.1.2. jei kreipiasi fizinis asmuo – vardas, pavardė ir kiti kontaktiniai duomenys (telefonas, 

faksas, elektroninio pašto adresas ar korespondencijos adresas); 

12.2. jei su prašymu kreipiasi juridinis asmuo (asmenys) – glaustas juridinio asmens 

organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos aprašymas.  

12.3. glaustai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija; 

12.4. informacija apie juridinio asmens (asmenų) atitikimą Aprašo 13.1 papunktyje 

nurodytoms sąlygoms ir fizinio asmens (asmenų) atitikimą 13.2 papunktyje nurodytoms sąlygoms; 

12.5. informacija apie prašomų taikyti energetikos inovacijų priemonių sąrašą (Aprašo II 

skyrius); 
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12.6. informacija, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Aprašo 9 punkte 

nustatytus kriterijus; 

12.7. Aprašo 14 punkte nurodytas energetikos inovacijų bandymo planas (Aprašo 2 priedas); 

12.8. jei asmens ar asmenų veikla bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje turi įtakos 

konkretiems energetikos objektams ar įrenginiams, asmuo (asmenys) privalo pateikti rašytinius šių 

objektų savininkų pritarimus; 

12.9. fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę pateikti kitą, asmens (asmenų) nuomone, svarbią 

papildomą informaciją (pvz., apie asmens profesinę patirtį, išsilavinimą ir kt.).  

13. Asmuo (asmenys), siekiantis veikti bandomojoje aplinkoje, turi atitikti šias sąlygas: 

13.1. Juridinio asmens (asmenų) atžvilgiu nėra: 

13.1.1. iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka; 

13.1.2.iškelta restruktūrizavimo byla; 

13.1.3.priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl juridinio 

asmens (asmenų) likvidavimo; 

13.2. Fiziniam asmeniui nėra iškelta bankroto byla. 

14. Energetikos inovacijų bandymo plane, atsižvelgiant į konkrečios veiklos taikant 

energetikos inovacijas esmę, mastą, sudėtingumą, keliamas rizikas, turi būti: 

14.1. detaliai aprašyta siekiama bandyti energetikos inovacija; 

14.2. veiksmai, kuriuos bus siekiama atlikti bandomojoje aplinkoje; 

14.3. jei reikalinga, pateikiama informacija apie numatomą bendradarbiavimą su kitais 

energetikos sektoriaus rinkos dalyviais, konsultantais, mokslo institucijomis, kitų šalių partneriais ir 

kitais subjektais; 

14.4. veiklos bandomojoje aplinkoje siekiami rezultatai; 

14.5. nurodyti energetikos inovacijos bandymo pradžios ir pabaigos terminai. Energetikos 

inovacijos bandymo terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių asmenims, kurie bandomojoje 

aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, 

veiklos modelius, ir 3 metai asmenims, kurie bandomojoje aplinkoje bando technologijas į 

energetikos infrastruktūrą. Asmens (asmenų) motyvuotu prašymu energetikos inovacijos bandymo 

terminas Tarybos vieną kartą gali būti pratęstas dar iki 12 mėnesių asmeniui, kuris bandomojoje 

aplinkoje teikia paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, 

veiklos modelius, ir iki 2 metų asmeniui (asmenims), kuris bandomojoje aplinkoje bando 

technologijas į energetikos infrastruktūrą. Energetikos inovacijos bandymo pradžios terminas 

pradedamas skaičiuoti nuo Tarybos nutarimo, kuriuo suteikiama teisė veikti bandomojoje aplinkoje 

įsigaliojimo dienos arba nuo vėlesnės Tarybos nutarime nurodytos dienos, o jei prašymas teikiamas 

vadovaujantis Aprašo 19 punktu – nuo Tarybos nutarimo, kuriuo priimamas galutinis sprendimas 

dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo, įsigaliojimo dienos arba nuo vėlesnės Tarybos 

nutarime nurodytos dienos;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 

14.6. aprašytos siūlomos bandomosios aplinkos priemonės (Aprašo II skyrius), kurios bus 

reikalingos energetikos inovacijai bandyti ir paaiškinant jų poreikį; 

14.7. aprašyta, kokia tikslinė grupė dalyvaus inovacijos bandyme arba kokią tikslinę grupę 

bus siekiama pritraukti energetikos inovacijos bandymo metu, jos pritraukimo būdai, tikslinės 

grupės informavimas apie dalyvavimą energetikos inovacijos bandyme ir su tuo susijusios rizikos;  

14.8. nurodytos pagrindinės su energetikos inovacijos bandymu susijusios energetikos 

sektoriaus rinkos dalyviui, jo klientams kylančios rizikos, planuojamos priemonės nustatytai rizikai 

valdyti, aprašyta klientų galimų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarka; 

14.9. aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant energetikos inovacijų bandymą 

ribojančios (pvz. didžiausias galimas tikslinėje grupėje dalyvaujančių asmenų skaičius ir pan.) ir 

kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios priemonės;  

14.10. aprašyti asmens (asmenų) planuojami energetikos inovacijų plėtros, laikantis 

energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, veiksmai veiklai 
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bandomojoje aplinkoje sėkmingai pasibaigus ir veiklos nutraukimo planas, kuris būtų taikomas, 

jeigu veiklai bandomojoje aplinkoje pasibaigus paslaugos klientams nebebūtų teikiamos. 

15. Jeigu Tarybai pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytos energetikos 

inovacijos bandymo sąlygos neatitinka Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų, jų nepakanka, kad 

būtų suderinti energetikos inovacijų plėtros ir vartotojų bei visuomenės interesų apsaugos tikslai, 

Taryba asmeniui (asmenims) pasiūlo per Tarybos nustatytą terminą pakeisti energetikos inovacijų 

bandymo planą, nurodydama  papildomas vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančias 

priemones.  

16. Taryba sprendimą, suteikiantį teisę veikti bandomojoje aplinkoje, priima per 4 

mėnesius nuo prašymo leisti veikti bandomojoje aplinkoje ir energetikos inovacijų bandymo plano 

pateikimo arba, atsižvelgiant į Aprašo 15 punkto nuostatas, pakeisto plano pateikimo Tarybai 

dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos 

informuoja asmenį (asmenis). Sprendimas suteikiantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje gali būti 

priimamas dviem etapais vadovaujantis Aprašo 19 punktu. Tarybos sprendime nurodomas asmuo, 

kuriam suteikiama teisė veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje, juridinio asmens 

kodas, bandomojoje aplinkoje testuojama energetikos inovacija, taikomų priemonių sąrašas, 

taikomų energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų išimčių sąrašas, asmens (asmenų) 

veikimo bandomojoje aplinkoje trukmė bei aprašytos numatomos taikyti veiklos mastą atliekant 

energetikos inovacijų bandymą ribojančios (pvz. didžiausias galimas tikslinėje grupėje 

dalyvaujančių asmenų skaičius ir pan.) ir kitos vartotojų ir visuomenės interesus apsaugančios 

priemonės.  

17. Jei Tarybai priėmus sprendimą dėl leidimo veikti bandomojoje aplinkoje, vienas ar keli 

asmenys atsisako dalyvauti bandomojoje aplinkoje, dalyvavimą tęsiantis asmuo (asmenys) privalo 

pagrįsti Tarybai, kad sugebės tęsti veiklą bandomojoje aplinkoje, laikantis Aprašo 21.5 papunktyje 

nurodytų reikalavimų. Atsižvelgiant į pasikeitusį bandomojoje aplinkoje dalyvaujančių asmenų 

skaičių, keičiamas Tarybos priimtas nutarimas, suteikiantis teisę veikti bandomojoje aplinkoje.  

18. Taryba atsisako suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, jeigu yra viena iš šių 

sąlygų: 

18.1. pateikti dokumentai neatitinka Aprašo reikalavimų,  pateikta ne visa Apraše nustatyta 

arba papildomai Tarybai pareikalauta informacija arba ji yra neteisinga;  

18.2. Asmuo (asmenys)  neatitinka Aprašo 13 punkte nurodytų reikalavimų;  

18.3. siekiama bandyti energetikos inovacija neatitinka Aprašo 9 punkte nustatytų kriterijų; 

18.4. asmuo (asmenys)  energetikos inovacijų bandymo planą pateikia praleidęs Aprašo 19 

punkte nustatytą terminą arba per Tarybos nustatytą terminą neatlieka energetikos inovacijų 

bandymo plano pakeitimų pagal Aprašo 15 punktą; 

18.5. siekiama bandyti inovacija neužtikrina energijos tiekimo saugumo ir (ar) patikimumo; 

18.6. siekiama bandyti inovacija kelia grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui ir (ar) 

valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiems įrenginiams ar turtui; 

18.7. asmuo (asmenys) pakartotinai kreipiasi dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje 

suteikimo, neišnykus šiame punkte nurodytoms sąlygoms dėl kurių Taryba atsisakė suteikti 

asmeniui teisę veikti bandomojoje aplinkoje; 

19. Asmuo turi teisę dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo į Tarybą kreiptis 

dviem etapais. Tokiu atveju pirmame etape pateikiamas prašymas leisti veikti bandomojoje 

aplinkoje (Aprašo 1 priedas), o Taryba, vadovaudamasi Aprašo 16 punkto ir 18.1–18.3 papunkčių 

nuostatomis, per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Tarybai dienos priima tarpinį sprendimą. Jeigu 

priimamas tarpinis sprendimas, kad siekiama bandyti energetikos inovacija atitinka Apraše 

nustatytus reikalavimus, antrame etape ne vėliau kaip per 2 mėnesius asmuo Tarybai pateikia 

energetikos inovacijų bandymo planą, o Taryba, vadovaudamasis Aprašo 15–18 punktų 

nuostatomis, per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo plano pateikimo Tarybai dienos 

priima galutinį sprendimą dėl teisės veikti bandomojoje aplinkoje suteikimo. 



 

 

20. Tarybai atsisakius suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, asmuo pakartotinai dėl 

tokios teisės suteikimo turi teisę kreiptis po to, kai yra pašalinamos Aprašo 18 punkte nurodytos 

sąlygos, kurioms esant Taryba atsisakė suteikti teisę veikti bandomojoje aplinkoje. 

 

V SKYRIUS 

VEIKLA BANDOMOJOJE APLINKOJE  

 

21. Veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje metu:  

21.1. taikomos Aprašo II skyriuje nurodytos priemonės;  

21.2. asmuo (asmenys) turi laikytis tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamų energetikos 

sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgdamas į Tarybos 

sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios inovacijos atžvilgiu 

leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis, ir Tarybai 

pateiktame energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų;  

21.3. Taryba stebi ir tikrina, kaip laikomasi tokiai veiklai vykdyti taikomų atitinkamą 

energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į 

Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios inovacijos 

atžvilgiu leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas išimtis, ir 

energetikos inovacijų bandymo plane nurodytų energetikos inovacijos bandymo sąlygų. Asmuo 

(asmenys), gavęs leidimą veikti bandomojoje aplinkoje, privalo Tarybai kas ketvirtį, per 10 darbo 

dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos, pateikti tarpines energetikos inovacijų bandymo ataskaitas, 

kuriose aprašoma, kaip vykdomas energetikos inovacijų bandymo planas, taip pat kitą Tarybos 

paprašytą informaciją jos nustatytais terminais.  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 

21.4. asmuo (asmenys) turi teisę raštu motyvuotai kreiptis į Tarybą dėl energetikos 

inovacijų bandymo plane nurodyto energetikos inovacijos bandymo termino pratęsimo arba kitų 

energetinės inovacijos bandymo sąlygų pakeitimo. Kartu su prašymu, asmuo (asmenys) pateikia 

atnaujintą energetikos inovacijos bandymo planą. Taryba tokį prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl 

pritarimo energetikos inovacijos bandymo sąlygų pakeitimui, vadovaudamasi Aprašo 15–18 punktų 

nuostatomis, priima per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.  

21.5. vykdydamas veiklą bandomojoje aplinkoje, asmuo (asmenys) privalo užtikrinti 

energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimo, energijos ir energijos 

išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą, kaip tai 

numatyta energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus išimtis, kurios 

nurodomos Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje. 

22. Jeigu veiklos bandomojoje aplinkoje metu nesilaikoma tokiai veiklai vykdyti taikomų 

atitinkamą energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 

atsižvelgiant į Tarybos sprendime, suteikiančiame teisę veikti bandomojoje aplinkoje, konkrečios 

inovacijos atžvilgiu leistas taikyti energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas 

išimtis, ar pagal Aprašo 14 punktą parengtame energetikos inovacijų bandymo plane numatytų 

energetinės inovacijos bandymo sąlygų, nurodytų Aprašo 14.5, 14.6, 14.8 ir 14.9 papunkčiuose, ar 

asmeniui (asmenims) nepagrindus Tarybai, kad sugebės tęsti veiklą bandomojoje aplinkoje, vienam 

ar keliems asmenims atsisakius dalyvauti bandomojoje aplinkoje (jei dalyvauti bandomojoje 

aplinkoje teisė buvo suteikta keliems asmenims), arba kyla grėsmė visuomenės ar asmens (asmenų) 

klientų interesams, Taryba asmeniui (asmenims) nurodo Tarybos nustatytais terminais pašalinti 

nustatytus pažeidimus ar trūkumus. Asmeniui (asmenims) per Tarybos nustatytą terminą 

nepašalinus pažeidimų ar trūkumų, Taryba panaikina asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje 

aplinkoje. Asmeniui (asmenims) turint teisę veikti bandomojoje aplinkoje su keliais inovacijų 

projektais, Taryba panaikina asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje su tuo inovacijų 

projektu, kurio pažeidimai ar trūkumai nebuvo pašalinti. Tarybos sprendimas panaikinantis teisę 

veikti bandomojoje aplinkoje turi būti motyvuotas ir jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos pateikiamas asmeniui (asmenims).  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0444b4b0d26a11eba2bad9a0748ee64d


 

 

23. Asmeniui, kaip nurodyta Aprašo 22 punkte, nepašalinus pažeidimų ar trūkumų ir 

Tarybai panaikinus asmens (asmenų) teisę veikti bandomojoje aplinkoje, nuo Tarybos sprendimo 

priėmimo dienos asmeniui (asmenims) nebetaikomos Aprašo 8 punkte nurodytos priemonės. 

Sprendime panaikinti asmens teisę veikti bandomojoje aplinkoje nurodomas asmuo (asmenys), 

kurio (kurių) teisė veikti bandomojoje aplinkoje panaikinama, juridinio asmens kodas, inovacijų 

projektas, dėl kurio buvo suteikta teisė veikti bandomojoje aplinkoje, sprendimo, kuriuo minėtam 

asmeniui ir inovacijos projektui buvo suteikta teisė veikti bandomojoje aplinkoje data ir numeris. 

Jei energetikos inovacijų, dėl kurių priimamas Tarybos sprendimas panaikinti asmens (asmenų) 

teisę veikti bandomojoje aplinkoje, įgyvendinimo sąnaudos buvo įvertintos nustatant reguliuojamų 

paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, šias sąnaudas Taryba eliminuoja 

koreguodama reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, vadovaudamasi 

kainodarą reglamentuojančių Tarybos teisės aktų nuostatomis. 

 

VI SKYRUS 

VEIKLOS BANDOMOJOJE APLINKOJE PABAIGA 

 

24. Teisė veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigia: 

24.1. pačiam asmeniui (asmenims) priėmus sprendimą prieš terminą nutraukti energetikos 

inovacijos bandymą. Asmuo (asmenys) apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo 

dienos turi raštu pranešti Tarybai ir kitiems asmenims, susijusiems su energetikos inovacijos 

veikimu bandomojoje aplinkoje;  

24.2. Tarybai priėmus sprendimą panaikinti teisę veikti bandomojoje aplinkoje, kaip 

numatyta Aprašo 23 punkte; 

24.3. pasibaigus energetikos inovacijos bandymo terminui.  

25. Teisei veikti bandomojoje aplinkoje pasibaigus: 

25.1. nebetaikomos Aprašo II skyriuje nustatytos priemonės ir asmuo (asmenys) turi teisę 

tęsti bandomojoje aplinkoje vykdytą veiklą tik laikydamasis visų energetikos sektorių 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;  

25.2. asmuo (asmenys) per 1 mėnesį nuo veiklos bandomojoje aplinkoje pasibaigimo dienos 

turi pateikti Tarybai galutinę energetikos inovacijų bandymo ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo 

įvykdytas energetikos inovacijų bandymo planas bei ar energetikos inovacija pasiteisino, ar 

nepasiteisino. 

26. Energetikos inovacija laikoma pasiteisinusia, jei: 

26.1. ji pasiekė energetikos inovacijos bandymo plane nurodytus siekiamus rezultatus; 
26.2. Neteko galios nuo 2021-06-22 

Papunkčio naikinimas: 

Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 

26.2. nekelia grėsmės visuomenės interesams ir (ar) energetikos sistemai. 
Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 

27. Taryba per 2 mėnesius nuo energetikos inovacijų bandymo ataskaitos pateikimo 

dienos, įvertina pateiktą ataskaitą ir priima vieną iš šių sprendimų: 

27.1. inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino; 

27.2. inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino.  

28. Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino, 

Taryba, ne vėliau kaip per 6 mėnesius pagal kompetenciją imasi vieno ar kelių Aprašo 28.1–28.4 

papunkčiuose nurodytų veiksmų energetikos veiklos reguliavimo trūkumų, jei tokių būtų nustatyta, 

turinčių įtakos inovacijos diegimui, panaikinimui: 

28.1. parengia Tarybos patvirtintų teisės aktų pakeitimus;  

28.2. kreipiasi į už teisės aktų pakeitimą atsakingas institucijas su pasiūlymu keisti teisės 

aktus;  

28.3. teikia rekomendacijas dėl inovacijos diegimo poreikio energetikos sektoriuje;  

28.4. atlieka kitus veiksmus. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0444b4b0d26a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0444b4b0d26a11eba2bad9a0748ee64d


 

 

29. Tarybai nustačius, kad inovacijos diegimas bandomojoje aplinkoje nepasiteisino,  

asmeniui (asmenims) nėra taikomos poveikio priemonės. Inovacijos diegimui nepasiteisinus 

bandomojoje aplinkoje, energetikos inovacijų įgyvendinimo sąnaudos, kurios buvo įvertintos 

nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, nėra eliminuojamos 

koreguojant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, išskyrus Aprašo 

23 punkte nurodytą atvejį. 

30. Asmenys turi siekti, kad pasiteisinusi inovacija būtų naudojama ir pritaikoma rinkoje 

arba leisti šią inovaciją diegti ar naudoti kitiems rinkos dalyviams.  

31. Asmenims, vykdantiems veiklą bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

rekomenduojama šią veiklą apdrausti civilinės atsakomybės draudimu. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

32. Taryba periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Aprašo 

nuostatas ir prireikus jas atnaujina. Atnaujinant Aprašą atsižvelgiama į Tarybos ir kitų energetikos 

srities institucijų patirtį, į energetikos rinkos ir technologijų pokyčius. 

33. Informacija apie šio Aprašo nustatyta tvarka surinktus duomenis duomenų subjektams 

teikiama vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje kainų ir energetikos 

kontrolės komisijoje aprašu, patvirtintu 2018 m. birželio 12 d. Komisijos pirmininko įsakymu Nr. 

O1E-106 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 

komisijoje aprašo patvirtinimo“. 

34. .Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Tarybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šią Aprašą, gali būti skundžiami teisės 

aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

_____________________ 

 



 

 

Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje  

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir  

nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos  

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 1  

priedas 

 

(Prašymo formos pavyzdys) 

 

PRAŠYMAS LEISTI VEIKTI BANDOMOJOJE APLINKOJE 

 

I dalis. Asmens (asmenų) duomenys 

 

A. Identifikaciniai duomenys1 

 

1. Asmens (asmenų) pavadinimas/vardas ir pavardė: _______________________________________ 

2. Juridinio asmens (asmenų) kodas (pildo tik juridinis 

asmuo):___________________________________________________________________________ 

3. Juridinio asmens (asmenų) buveinės adresas (pildo tik juridinis asmuo): 

_________________________________________________________________________________  

4. Telefonas:_______________________________________________________________________ 

5. Faksas:_________________________________________________________________________6.

 Elektroninio pašto adresas:__________________________________________________________ 

7. Interneto svetainė (pildo tik juridinis asmuo): 

_________________________________________________________________________________ 

8. Korespondencijos adresas: __________________________________________________________ 

 

B. Vykdoma veikla 

Glaustas juridinio asmens (asmenų) organizacinės struktūros, finansinės būklės ir vykdomos veiklos 

aprašymas; fizinis asmuo (asmenys) gali pateikti trumpą gyvenimo aprašymą.  

 

 

C. Atitiktis Aprašo 13 punkto reikalavimams  

Juridinis asmuo, pasirašydamas prašymą, patvirtina, kad jis atitinka Aprašo 13.1 papunkčio 

reikalavimus, t. y. juridiniam asmeniui nėra pradėta bankroto, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo 

procedūra, bei pateikti duomenys yra teisingi. 

Fizinis asmuo, pasirašydamas prašymą, patvirtina, kad jis atitinka Aprašo 13.2 papunkčio 

reikalavimus, jam nėra pradėta bankroto byla bei pateikti duomenys yra teisingi. 

 

 

II dalis. Energetikos inovacijos duomenys 

 

E. Glaustas siekiamos bandyti energetikos inovacijos aprašymas 
 

 
1 Pateikite juridinio asmens registraciją patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu juridinis asmuo įsteigtas ne Lietuvos 

Respublikoje. 



 

 

Pateikiama santrauka, atspindinti bandymo esmę iki 2 A4 formato lapų, su vieša informacija, kuri 

būtų tinkama publikuoti www.vert.lt (pvz., projekto esmė, bandymo vieta, apimtis, numatomas 

jungčių skaičius, planuojami generavimo vienetai, asmens vykdoma veikla pagal prašomą išimtį). 

 

F. Energetikos inovacijos atitiktis veiklos bandomojoje aplinkoje kriterijams 
 

Kriterijus Patvirtinanti informacija 

Nauda 

(Aprašo 9.1 papunktis) 

 

Bandymo reikalingumas  

(Aprašo 9.2 papunktis) 

 

Pritaikomumas  

(Aprašo 9.3 papunktis) 

 

Naujumas  

(Aprašo 9.4 papunktis) 

 

Pasirengimas  

(Aprašo 9.5 papunktis) 

 

Trukmė 

(Aprašo 9.6 papunktis) 

 

Galimi kiti asmens siūlomi 

kriterijai 

 

 

 

G. Prašomos taikyti bandomosios aplinkos priemonės bei jų detalizavimas 

 

Pvz., detaliai nurodant, kokių išimčių asmuo prašo. 

 

 
(pildymo data) 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

___________________________________ 
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Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje  

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir  

nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos  

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 2  

priedas 

 

(Bandymų plano pavyzdinė forma)2 

 

ENERGETIKOS INOVACIJŲ BANDYMO PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Klausimai 

Įvykdymas/ 

Pastabos 

1. Pavadinimas 

Projekto pavadinimas, kuris nurodytas prašymo formoje. 

□ 

2. Vykdytojas 

Vardas Pavardė/Pavadinimas, grupės/darbuotojų skaičius (jei 

tinkama), esamas tinklų operatorius ar kitas rinkos dalyvis, finansinė 

padėtis /metinė finansinė atskaitomybė). 

□ 

 

3. Bandymo turinys 

3.1. Ne daugiau kaip 10 lapų aprašykite bandymo esmę bei 

reikalingumą, numatomą atlikimo eigą, įskaitant finansinį skyrių (žr. 

5.6 klausimą). Aprašymą galima pridėti kaip atskirą priedą; 

3.2. Kita aktuali informacija. 

□ 

 

4. Projekto tipas ir klientai 

Šioje skiltyje nurodoma: 

4.1. ar prašymas susijęs subandomuoju tinklu ar su dideliu 

eksperimentu (daugiau nei 1000 klientų, iš kurių 80 proc. 

vartotojai), ar interneto programėlė, ar kito tipo paslauga, verslo 

sprendimas. 

4.2. ar bandymas apima objekto kūrimą, statybą ar priežiūrą; 

4.3. ar projekto energijos įrenginių nominali galia viršija 1 MW, 

arba kokia numatoma didžiausia tinklo apkrova kW  

4.4. koks planuojamas metinis energijos suvartojimas, kWh/metus? 

Jei tinkama ir žinoma, nurodykite objekto naudingumo 

(efektyvumo) koeficientą; 

4.5. tai uždara energijos skirstymo sistema ar prijungta prie 

energetikos tinklų/sistemos; 

4.6. Kita aktuali informacija. 

□ 

 

5. Projekto aspektai 

Šioje skiltyje aprašoma: 

5.1. kokie yra dabartiniai tinklo (rinkos) parametrai ir kaip jie 

pasikeis atlikus eksperimentą (pavyzdžiui, paslaugų pokyčiai, 

lankstumas, ryšių elementų kiekis, tinklų pralaidumas, numatomas 

energijos suvartojimas tinkle (teritorijoje) ar patobulinus įrenginį, 

kokį funkcionalumą galimai suteiks bandoma technologija ar 

paslauga); 

□ 

 

 
2 Asmuo gali papildyti formą papildomais laukais ir informacija, atsižvelgiant į energetikos inovacijos specifiką. 
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5.2. kitų (būtinų) šalių įsitraukimas bei svarba bandyme (rašytiniai 

tinklų operatorių ar kitų subjektų sutikimai dėl tinklų panaudojimo; 

jeigu inovacija bandoma privačioje teritorijoje – pridedamas 

rašytinis sutikimas su teritorijos savininku (savininkais)); 

5.3. projekto techninis ir administracinis tinkamumas; 

5.4. projekto vykdymas: aprašomi bandymo etapai bei terminai 

(kaip priedas pateikiama Ganto diagrama3); 

5.5. projekto finansinis pagrindimas (nurodoma numatomos išlaidos 

medžiagoms bei darbo jėgai; investicijų nusidėvėjimo laikotarpis, 

numatoma apyvarta ir (ar) pajamos, trečiųjų šalių dotacijos, galimos 

papildomos investicijos); 

5.6. projekto pabaigimas: kaip numatoma valdyti (administruoti) 

bandomojoje aplinkoje sukurtą infrastruktūrą ir (ar) paslaugas po 

dalyvavimo bandomojoje aplinkoje pabaigos; 

5.7. Kita aktuali informacija.   

6. Patikimumas, apsauga ir sauga 

6.1. Pateikiamos numatomos priemonės energijos tiekimo 

patikimumo užtikrinimui; 

6.2. pateikiamas bandymo gedimo šalinimo, avarinį ir/ar pakeitimo 

planas; 

6.3. Ar projekto planas gali būti susijęs su priešgaisrinės ir darbų 

saugos, aplinkos apsaugos  ar kitomis priežiūros tarnybomis? 

6.4. Vartotojų ir aplinkos apsaugos priemonių taikymas (skundų 

nagrinėjimas, vartotojų duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka, kaip 

su duomenimis bus elgiamasi pasibaigus asmens dalyvavimui 

bandomojoje aplinkoje ir pan.). 

6.5. Nurodoma, kas prisiimtų atsakomybę už galimus neigiamus 

padarinius bandymo metu. 

6.6. Jei veikla bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

apdrausta, pateikti civilinės atsakomybės draudimo kopiją; 

6.7. Kita aktuali informacija. 

□ 

 

7. Kita aktuali informacija  

____________________________ 

 

Pakeitimai: 
1. 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 
Nr. O3E-714, 2021-06-21, paskelbta TAR 2021-06-21, i. k. 2021-14002 
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų 

leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

 
3 angl. Gantt chart – stulpelinė diagrama, skirta pavaizduoti projektų tvarkaraščius. pavyzdys: 

https://www.projectengineer.net/3-simple-gantt-chart-examples/ 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0444b4b0d26a11eba2bad9a0748ee64d
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-904/629-II-1 priedas 

 

VERT 2021-06-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir 

susijusių teisės aktų pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos 

kainų nustatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame 

teikti iki liepos 5 d. 

VERT parengė teisės aktų pakeitimo projektus: 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą; 

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 projektą; 

Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo projektą; 

VERT 2021 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. O3E-3 pakeitimo projektą. 

Atlikti esminiai pakeitimai: 

Atsižvelgiant į WACC metodiką, numatančią, kad investicijų projektams, įgyvendinantiems 

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

tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams VERT gali skirti papildomą 1 proc. 

investicijų grąžos priedą (įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.).  

Atsižvelgiant į Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus, 

kuriuose 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 tvarkos punktai, susiję su šilumos poreikio piko ir rezervinių pajėgumų 

sąrašo nustatymu ir koregavimu. 

⁎⁎⁎⁎ 

• 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. liepos 5 d. (imtinai). 

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

__________ 
 

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas, Investicijų grąžos normos nustatymo 

metodikos pakeitimo projektas, 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 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-

904/629-II-1-1 priedas 2021-06-28.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-21/viesoji-konsultacija-del-silumos-kainu-nustatymo-metodikos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a315bdd1d00f11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=523b4f4b-448d-4fca-93b9-563f9989d08f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a315bdd1d00f11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=523b4f4b-448d-4fca-93b9-563f9989d08f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/29be2241d01111eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=523b4f4b-448d-4fca-93b9-563f9989d08f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8030df02d01111eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=24155836-41a8-40e5-978e-b63cf2522faa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c6227322d01111eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=24155836-41a8-40e5-978e-b63cf2522faa
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/d248df10d00f11eb91e294a1358e77e9
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IS-904/629-II-2 priedas 

 

VERT 2021-06-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Šilumos 

sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo 

projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki liepos 9 d. 

Esminiai pakeitimai: 

• Apraše nurodoma, kaip ūkio subjektas paskirsto ilgalaikio turto vertę verslo vienetams, 

aprašas papildytas nauju papunkčiu apie naujai pradėto eksploatuoti kogeneracinės 

jėgainės ilgalaikio turto vertės priskyrimą verslo vienetams. 

• Aprašas papildytas nauju papunkčiu apie sutrumpintų ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių taikymą nepriklausomų šilumos gamintojų 

veikloje naudotiems ir toliau naudojamiems ilgalaikio turto vienetams. 

• Numatyta, jog ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, leidžiama 

reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti vartotojų 

daugiabučiuose namuose, 85 proc. beviltiškų skolų (be PVM), kai skolininkas yra miręs 

arba paskelbtas mirusiu, arba likviduotas, arba bankrutavęs, sąnaudas. Ūkio subjektas, 

nustatęs skolos beviltiškumą, gali nurodytą dalį vartotojų daugiabučiuose namuose 

skolų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo 

vienetams tą ataskaitinį laikotarpį, kurį skolos beviltiškumas buvo įrodytas. 

• Papildytas nuostata, leidžiančia ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, 

reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti viešo 

intereso įmonių valdybos narių atlygio sąnaudas. 

• Apraše nurodoma, kad į metinio reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinio sudėtį įeina 

ir informacija apie remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis 

apskaičiuotas Ūkio subjekto papildomai gautas kompensuojamas vartotojų naudai 

pajamas: nesugrąžintų sumų vartotojams likutis laikotarpio pradžioje, per ataskaitinį 

laikotarpį apskaičiuotos grąžintinos sumos, per ataskaitinį laikotarpį sugrąžintos sumos, 

nesugrąžintų sumų vartotojams likutis laikotarpio pabaigoje. 

⁎⁎⁎⁎ 

• 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. liepos 9 d. (imtinai). 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 

_______ 

 

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 

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

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

administratorių, žyma:IS-904/629-II-2-1 priedas 2021-06-28.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/vk-del-silumos-sektoriaus-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682e99d2d3e811eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ff89a580-03ce-4f5f-9f5b-0b4130f5a5d6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682e99d2d3e811eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ff89a580-03ce-4f5f-9f5b-0b4130f5a5d6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/682e99d2d3e811eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ff89a580-03ce-4f5f-9f5b-0b4130f5a5d6
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/vk-del-silumos-sektoriaus-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu-paskirstymo-reikalavimu-apraso.aspx
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IS-904/629-II-3 priedas 

 
Tarybos 2021-06-28 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn 

 
II dalis 

1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. 
Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: VšĮ Energetikų mokymo centro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programos derinimo (papildomas 

klausimas). 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

3. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2020 m. nustatymo elektros 

energetikos sektoriuje ir elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų 2020 m. finansinio pajėgumo 
įvertinimo. 

Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Inesa Zubovienė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, 

AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB 
„Lifosa“, LITGRID AB, UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje ir 
dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2020 metų finansinio pajėgumo įvertinimo (papildomas 

klausimas). 

Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Anna Prokopenkova 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, 
AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Baltpool“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB GET Baltic, UAB „Intergas“, 

UAB „SG dujos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
5. Dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 
Dalyvauja: Palangos miesto savivaldybės administracijos, UAB „Palangos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo (papildomas 

klausimas). 
Pranešėjas – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr 

Dalyvauja: AB Vilniaus šilumos tinklų atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 
7. Kiti klausimai.  

_______ 

 

VERT 2021-06-28 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus, 

įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų 

derinimo“; „2. Dėl degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programos derinimo“; „6. 

Dėl AB Vilniaus šilumos tinklų reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo“ dokumentai TN: tn, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-904/629-II-3-1 priedas 2021-06-28.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/mokymo-programos-emc.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/mokymo_programa_sdg_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/finansinis-pajegumas-elektra.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/finansinis-pajegumas-dujos_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/palangos-vandenys_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/pazyma_vst_patikrinimas_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-06-28/nutarimo_projektas_vst_patikrinimas_viesa.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-904/629-II-4 priedas 

 

VERT 2021-06-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo 

taisyklių  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai 

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

įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą bei Šilumos gamybos, perdavimo, 

pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektą - pastabas ir pasiūlymus 

kviečiame teikti iki liepos 9 d. 

Esminiai pasikeitimai: 

• Patikslinta, kokias ataskaitas metams pasibaigus per 40 kalendorinių dienų teikia ūkio 

subjektai, turintys gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, gamtinių 

dujų skirstymo sistemos operatoriaus licenciją, gamtinių dujų tiekimo leidimą, gamtinių 

dujų laikymo licenciją. Taip pat patikslinta, kokią ataskaitą turi pateikti suskystintų 

gamtinių dujų pakartotinio dujinimo licenciją turintis ūkio subjektas per keturis 

mėnesius metams pasibaigus. 

• Informacijos teikimo taisyklės papildytos šiuo papunkčiu: VERT atlieka elektros 

energijos rinkos priežiūrą ir stebėseną ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos 

ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Šios ataskaitos iki 2021 m. kovo 

mėn. buvo rengiamos vertinant tik prie skirstomųjų tinklų prijungtus vartotojus ir jiems 

paskirstytą elektros energijos kiekį. Papildomai numatyta, kad elektros perdavimo 

sistemos operatorius turi VERT teikti analogišką informaciją kaip teikia skirstomųjų 

tinklų operatorius. 

• Atlikti Informacijos teikimo taisyklių priedų koregavimai kuro energetinio matavimo 

vienetą (tne) keičiant į kuro matavimo vienetą (MWh). Taip pat kuro sąnaudos 

nurodomos Eur/MWh vietoje Eur/tne. 

• Atliktas pakeitimas, kad ūkio subjektai galėtų pažymėti ilgalaikio turto vienetus, 

kuriems turėtų būti taikoma Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos 

(Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) bei 

kuriems skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąža.  

• Nustatyta, kad lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklis (kgne/MWh) papildomai 

konvertuojamas ir į lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą (SQ,F,MWh), parodantį, kiek 

MWh sutartinio kuro reikia 1 MWh šilumos pagaminti. 

⁎⁎⁎⁎ 

• 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. liepos 9 d. (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos". 
_________ 

 

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

informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektas ir Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, 

karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektas bei 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-904/629-II-4-1 priedas 2021-06-28.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-25/viesoji-konsultacija-del-energetikos-geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f80ad9f2d3ee11eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e0667da-24fb-4fce-a910-9ebd1bc9b67b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f80ad9f2d3ee11eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e0667da-24fb-4fce-a910-9ebd1bc9b67b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f80ad9f2d3ee11eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e0667da-24fb-4fce-a910-9ebd1bc9b67b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0b086e1d3ef11eb9787d6479a2b2829?jfwid=ld4gwpko4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0b086e1d3ef11eb9787d6479a2b2829?jfwid=ld4gwpko4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0b086e1d3ef11eb9787d6479a2b2829?jfwid=ld4gwpko4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0b086e1d3ef11eb9787d6479a2b2829?jfwid=ld4gwpko4
mailto:info@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f80ad9f2d3ee11eb9787d6479a2b2829?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8e0667da-24fb-4fce-a910-9ebd1bc9b67b
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IS-904/629-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-06-22 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-06-22 

 
 

Vėliausio 2021-06-22 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 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 0.00 %  17 150 11.04 12.80 3 640 

M07-2021  
Smulkinta 

mediena 
11 200 10.37 -0.00 %  0 0.00 0.00 0 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
1 400 10.60 0.00 %  35 000 10.56 13.80 4 200 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  255 640 12.87 21.88 110 880 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  438 480 13.23 20.90 151 200 

Medienos granulės 

https://www.baltpool.eu/lt/naujienos/biokuro-naujienos/
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SPOT  
Medienos 

granulės 
330 22.53 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 8.60 0.00 %  140 8.60 8.60 140 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
38 360 11.83 +5.75 % 14 490 11.51 0.00 0 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
840 15.00 +29.33 % 16 800 10.88 0.00 0 

M09-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 5 600 11.80 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 213 290 12.55 0.00 0 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 29 120 11.67 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 203 280 12.80 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
420 22.89 +1.57 %  0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 %  240 21.50 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

140 8.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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IS-904/629-III-2 priedas 

 

LŠTA INFO. Paskelbtas KVIETIMAS teikti paraiškas_KKP priemonė_saulės elektrinės 

 

Informuojame, kad APVA jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2021 m. KKP sąmatą 

detalizuojančio plano 1.2.1.4  p. kryptį priemonei „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, 

vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams”. Šilumos tiekėjai pagal šią 

priemonę gali teikti paraiškas saulės moduliams (elektros gamybai) įsirengti (įranga turi būti nauja, 

nenaudota) 

 

Priemonės suma: 9 mln eur 

Subsidijos dydis: Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios 

saulės elektrinei įsigyti ar įrengti. 

Paraiškos bus priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei (9 mln. eur) , bet ne ilgiau kaip iki 2021 

m. gruodžio 31 d. Atkreipiame dėmesį, kad  priemonė skirta visiems juridiniams asmenims, todėl 

kviečiame įmones neuždelsti su paraiškų pateikimu. 

 

Daugiau informacijos: https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-

panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/ 

 

 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 
 
 
 

https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc4c49e0a27a11ebb9bbd96a0c51af2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fc4c49e0a27a11ebb9bbd96a0c51af2c
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
http://www.lsta.lt/
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IS-904/629-III-3 priedas 

 

LŠTA INFO. Diskusija, dėl EM inicijuojamos paramos pastatų prijungimui prie CŠT koncepcijos. 

 

Pridedu Energetikos ministerijos užpildytą koncepciją ir papildomus klausimus, kuriuos aptarsime 

susitikimo metu. 

1. Reikėtų konkretizuoti paramos objektą (individualų namą ar daugiabutį).  

Parama turėtų būti skiriama tiek individualiam namui, tiek daugiabučiui, siekiančiam 

prisijungti prie efektyvios CŠT sistemos – t.y naudojančios daugiausiai 

atsinaujinančius išteklius arba liekamąją šilumą (EEV direktyvos arba ŠŪĮ 

apibrėžimai).    

2. Kokie kriterijai būtų taikomi namui - ar svarbu oro taršos zonos įtraukimas, ar namai, 

kuriuose bus įvedamas CŠT turi naudoti taršų iškastinį kurą?  

Prisijungimo nauda galėtų būti vertinama vienu iš dviejų kriterijų:  

a. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažėjimas: CŠT vietoje dujinio ar kito 

iškastinio kuro katilo, CŠT vietoje šilumos siurblio, naudojančio elektrą, pagamintą 

iškastiniu kuru ir pan. 

b. Vietinės oro taršos sumažėjimas: kai prisijungus prie CŠT sistemos sumažėja vietinę 

oro taršą sukeliančių medžiagų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto ir sieros 

oksidų ar pan.).   

3. Namas gali būti naujas? 

Parama turėtų būti skiriama tiek seniems tiek ir naujiems pastatams. Pastaruoju atveju 

paramos apimtys būtų daug didesnės ir tai labai padidintų motyvaciją pasirinkti jungimąsi prie 

efektyvių CŠT sistemų vietoje dujinio ar elektrinio šildymo (kad ir su šilumos siurbliais).    

Parama būtų taikoma tiek individualiems, tiek daugiabučiams, kurie nėra prijungti prie CŠT, bet 

sutinka prisijungti. Šie pastatai turėtų būti remiami, jei yra CŠT zonoje arba konkurencinėje zonoje, 

vadovaujantis tos savivaldybės patvirtintu Šilumos ūkio specialiuoju planu.  

Pagrindinis kriterijus – CŠT plėtra, vadovaujantis Nacionaline klimato kaitos valdymo darbotvarke, 

LR Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planu ir t.t. Tai reiškia įskaitant, bet 

neapribojant pareiškėjų, naudojančių vien tik iškastinį kurą. Galimi visi pareiškėjai, siekiantys 

prisijungti prie efektyvių CŠT sistemų,  

4. 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?  

CŠT sistemų plėtra valstybės reguliuojama ir reglamentuojama labai detaliai:  

a. CŠT įmonės licencijoje nurodytoje teritorijoje privaloma prijungti visus potencialius 

buitinius šilumos vartotojus to pageidaujančius. 

b. Jeigu pagal savivaldybės patvirtintą šilumos ūkio specialųjį planą yra apibrėžtos 

konkurencinės zonos, ten vartotojai prijungiami remiantis ekonominio tikslingumo 

pagrindais. Su konkurenciniais vartotojais gali būti sudaromos ilgalaikės sutartys, 

taikomos diferencijuotos ar individualios šilumos kainos ir t.t.       

5. Ar šitas projektas turi būti derinamas su savivaldybėmis ir apskritai savivaldybės 

infrastruktūros plėtra ar politika? 

CŠT aprūpinimo šiluma teritorijos nurodomos Savivaldybių specialiuosiuose šilumos ūkio 

planuose, ten kur techniškai įmanoma ir ekonomiškai apsimoka – nedidina bendrųjų sistemos kaštų. 

Prijungiamas namų skaičius nėra apibrėžtas, prioritetas galėtų būti remiamai infrastruktūrai, jei 

prijungiama daugiau nei vienas vartotojas. Visos investicijos, įskaitant šias, teisės aktų tvarka turi 

būti derinamo savivaldybių ir VERT. 

6. 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? 



 

16 

Teisės aktais yra reglamentuota, kad tarp šilumos tiekėjo ir vartotojų yra sudaroma šilumos pirkimo 

– pardavimo sutartis. Sutartis sudaroma vadovaujantis Standartinėmis sąlygomis, kurios patvirtintos 

Energetikos ministerijos.  

Šilumos vartotojai gali atjungti tik visą pastatą, jeigu CŠT sistema neefektyvi, o alternatyvus 

šilumos šaltinis išmeta mažiau CO2 ar ekvivalentinių dujų. Tačiau tokių alternatyvų efektyviai CŠT 

sistemai iš esmės nėra    

Papildomai EM galėtų keisti standartines sutarčių sąlygas nustatant, kad naujai prijungti prie CŠT 

vartotojai, kurių infrastruktūrai įrengti buvo panaudota valstybės ar ES parama, pasirašo šilumos 

pirkimo – pardavimo sutartis su tiekėju dėl paslaugos naudojimo išlaikant tas pačias apimtis, 

išskyrus sumažėjimą dėl energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimo, bet ne dėl naujų šilumos 

ar kv šaltinių integravimo ar atsijungimų. 

7. 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? 

Šilumos tiekėjui finansuojamos išlaidos galėtų būti iki tiekimo – vartojimo ribos: Šilumos pirkimo–

pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje 

tiekėjo įrenginiai sujungti su vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais. Visos techninės sąnaudos, susijusios su naujo 

vartotojo prijungimu, šilumos tiekėjui turėtų būti remiamos: vamzdyno atšaka, įvadas, ŠP ir pan. Jei 

vartotojai pageidauja savo nuosavybėje turėti ŠP, tuomet po tam tikro laiko gali išsipirkti arba šiam 

tikslui galima būtų praplėsti mažosios renovacijos tinkamas finansuoti išlaidas.  

Pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų atnaujinimas turėtų būti remiamas pagal 

pastatų renovacijos rėmimo programas ir priemones.  

8. 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? 

Šilumos tiekėjas prijungdamas vartotoją įrengia jam šilumos punktą su priklausiniais. Padarytas 

tokias investicijas jis turi susigrąžinti individualiai iš kiekvieno pastato. Jeigu parama 

(kompensacinės išlaidos) bus skiriamos tam pastatui, atitinkamai mažesnė suma bus nurodyta 

pateikiamose sąskaitose. Taigi nauda atitieks pastato bendraturčiams. CŠT įmonių veikla valstybės 

reguliuojama ir kontroliuojama tad nėra rizikos, kad lėšos bus panaudotos ne pagal paskirtį.  
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IS-904/629-III-4 priedas 
 

INFO apie Trišalės tarybos posėdį. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖ TARYBA 

NEEILINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

2021 m. birželio 29 d. 13.00 val. 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu. 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 13.00 – 13.05 

1. Dėl elektros energijos ir dujų kainų didinimo. 

(Klausimas po 2021-06-08 Trišalės tarybos posėdžio) 

Svarstymas 

Pranešėjas - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovas. 

13.05 – 14.30 

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininkė                            Dalia Jakutavičė 
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IS-904/629-III-5 priedas 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2021-06-23 

Į 2021-05-07 

 

Nr. (22.2-24 Mr)3-1172 

Nr. 44 

 

DĖL REZERVINIO KURO IR REZERVINIŲ GALIŲ REGLAMENTAVIMO APTARIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija susipažino su Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos 2021 m. gegužės 7 d. rašte Nr. 44 (toliau – Raštas) išdėstytais siūlymais Energetikos 

ministerijai inicijuoti energetikos įmonių rezervinio kuro kaupimo reikalavimų atnaujinimą ir 

nustatyti rezervinių šilumos gamybos įrenginių užtikrinimo ir panaudojimo reikalavimus. 

Energetikos ministerija dėkoja už siūlymus ir informuoja, kad prieš priimant atitinkamus 

sprendimus, būtų tikslinga surengti pasitarimą, kurio metu būtų aptariama Rašte išdėstyta 

problematika. 

Į pasitarimą bus kviečiami ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai. 

Apie pasitarimo datą ir laiką informuosime papildomai. 

PRIDEDAMA. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2021 m. gegužės 7 d. raštas Nr. 44, 3 

lapai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. 

 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. (8 5) 203 4471, papild. 7, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt 
 

mailto:info@enmin.lt
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IS-904/629-III-6 priedas 
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Akcinei bendrovei „Kauno energija“ 

 

 2021-06-23 

 

 

 

 

Į 2021-04-26 

 

Nr. (22.2-24 Mr)3-1156 

 

 

 

 

Nr. 20-176 

 

DĖL MOBILIOSIOS KATILINĖS TEISINIO REGULIAVIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija gavo akcinės bendrovės „Kauno energija“ 

2021 m. balandžio 26 d. raštą Nr. 20-176 (toliau – Raštas), kuriame keliamas klausimas dėl 

mobiliosios katilinės sampratos įtvirtinimo teisės aktuose. 

Atsižvelgiant į tai, kad nei Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėse4 (toliau – Taisyklės), nei 

kituose teisės aktuose nėra apibrėžta mobiliosios katilinės sąvoka, taip pat vertinant Rašte išdėstytą 

problematiką ir ne pirmą kartą kylančius klausimus dėl teisinio reguliavimo vertinimo bei prašymų 

Energetikos ministerijai pateikti mobiliosios katilinės sampratos paaiškinimus ar įvardinti tokios 

katilinės technines ypatybes ar taikymo ir eksploatavimo ypatumus, Energetikos ministerijos 

nuomone Taisyklėse būtų tikslinga nustatyti mobiliosios katilinės apibrėžtį. 

Informuojame, kad Energetikos ministerija pasiruošusi inicijuoti su tuo susijusių teisės aktų 

pakeitimus ir prašo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos pagal kompetenciją pateikti Energetikos ministerijai savo poziciją dėl mobiliosios 

katilinės sąvokos įtvirtinimo poreikio ir pasiūlymus dėl mobiliosios katilinės sąvokos apibrėžties ir 

teisinio reguliavimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba taip pat yra gavusi Raštą, 

papildomai jo nepersiunčiame. 

PRIDEDAMA. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2021 m. balandžio 26 d. raštas Nr. 20-

176 „Dėl mobiliosios katilinės teisinio reglamentavimo“, 4 lapai Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijai. 

 

 

Energetikos viceministras     Albinas Zananavičius 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. (8 5) 203 4471, papild. 7, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt 

 
4 Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. 

įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 

mailto:info@enmin.lt


 

20 

 



 

21 

 



 

22 

 



 

23 

 



 

24 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS.  

 

VIEŠOJI 

INFORMACIJA; 
 



 

26 

 

IS-904/629-IV-1 priedas 

 

AM 2021 06 21pranešimas. Siūloma optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones 

klimato kaitai valdyti 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerijos parengtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 

pataisos leistų optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti. 

Pataisoms pirmadienį pritarė Vyriausybė. 

„Pakeitimais siūlomas ilgalaikis planavimas – Klimato kaitos programos sąmatos klimato 

krizei valdyti bus tvirtinamos ketveriems metams. Tai bus patogiau ir verslui, nes Vyriausybės 

numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į ilgalaikę savo strategiją“, – sako aplinkos 

viceministrė Gintarė Krušnienė. 

Patikslinus įstatymą, būtų nustatyta, kad Klimato kaitos programos lėšos planuojamos 

ketveriems, o ne vieniems metams, kaip dabar. Tai sudarytų galimybę visuomenei ir valstybės 

institucijoms iš anksto planuoti teikti paraiškas šios programos paramai ir efektyviau įgyvendinti 

finansuojamus projektus. Ketverių metų investicijų planus tvirtintų Vyriausybė, suderinusi su 

Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, suinteresuotomis institucijomis ir visuomene. 

Be to, numatoma įstatymu reglamentuoti nacionalines šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) apskaitos ir prognozių sistemas. Siekiant į apskaitos rengimo procesą įtraukti mokslo ir 

kitas kompetentingas institucijas, siūloma aplinkos ministrui suteikti įgaliojimus sudaryti ekspertų 

darbo grupę išmetamų ŠESD kiekiui skaičiuoti. 

Sumažinti fluorintų ŠESD neigiamą poveikį klimato kaitai, išvengti jų pildymo 

netvarkinguose automobilių kondicionieriuose ir aplaidaus išleidimo į atmosferą leistų nustatyti 

išsamūs reikalavimai užsiimantiems transporto priemonių oro kondicionierių pildymo veikla. 

_________ 
 

AM 2021 06 21 pranešimas. Įmonėms ir įstaigoms – 27 mln. eurų atsinaujinantiems energijos 

ištekliams diegti 

TN: tn  

 

Norintieji gauti subsidijas atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti jau gali teikti 

paraiškas kompensacijoms. Šiemet įmonių ir organizacijų skatinimui pereiti prie švarios 

energetikos, populiarinti technologines inovacijas ir taip siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį (ŠESD) iš Klimato kaitos programos skirta 27 mln. eurų. 

Pirmadienį Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė keturis kvietimus gauti 

šią paramą. Paraiškos priimamos, kol pakaks šioms subsidijoms skirtųjų lėšų, bet ne ilgiau kaip 

iki gruodžio 31 d. 

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, 

religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar 

savivaldybė gali teikti paraiškas įrengti saulės ar vėjo elektrines (elektros energijos gamybai), 

įsigyti saulės elektrinės dalį iš saulės elektrinių parko. Kompensacijoms skirta 15 mln. EUR. 

Už 1 kW galios įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės galima gauti 793,76 Eur/kW su PVM, o 

1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės įrengimo – 1321 Eur/kW su PVM. 

Daugiau informacijos čia. 

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tradicinėms religinėms 

bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba 

dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, ketinančioms pasikeisti iškastinį kurą naudojančius katilus į 

atsinaujinančius energijos išteklius (saulės kolektorius karšto vandens gamybai, geoterminę 

energiją, 5 klasės biokuro katilus) naudojančius įrenginius skirta 2 mln. eurų. Subsidijos dydis 

siekia iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-optimaliau-planuoti-ir-administruoti-finansines-priemones-klimato-kaitai-valdyti
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/imonems-ir-istaigoms-27-mln-euru-atsinaujinantiems-energijos-istekliams-diegti
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas/
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Daugiau informacijos čia.  

Kiti du APVA paskelbti kvietimai skirti juridiniams asmenims. 

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimui elektros energijos gamybai 

– saulės ar vėjo elektrinių arba jų dalies įsigijimui juridinių asmenų poreikiams projektų 

finansavimo suma siekia 9 mln. eurų. Už 1 kW įrengtosios  saulės elektrinės galios ar dalies 

įsigytos iš saulės elektrinių parko galima gauti 246 Eur/kW be PVM, vėjo -  409,8 Eur/kW. 

Daugiau informacijos čia. 

Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės kolektorių) 

panaudojimui juridinių asmenų poreikiams numatyta 1 mln. eurų. Subsidijos dydis siekia 

iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam 

pareiškėjui – 200 000 Eur, tačiau bendras subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Daugiau informacijos čia  

Savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, juridiniams asmenims, teikiantiems paraiškas 

paramai saulės ir vėjo elektrinėms įsirengti tai padaryti bus lengviau ir paprasčiau negu ligi šiol. 

Nebereikės skaičiuoti ir kartu su paraiška nurodyti ŠESD kiekį – CO2 sutaupymai bus nustatomi 

pagal skaičiuojamąsias vertes, galimybių studijos. Nereikės teikti ŠESD ataskaitos įgyvendinus 

projektą. Finansavimo suma bus apskaičiuojama pagal fiksuotus įkainius. 

Paraiškos priimamos per informacinę sistemą APVIS. 

________ 

 

AM 2021 06 23 pranešimas. Seimas pritarė, kad spartindama renovaciją ministerija apjungtų 

APVA ir BETA agentūras 

TN: tn  

 

 
 

Seime priėmė Aplinkos ministerijos parengtas Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisas, kurios nurodo kurti „vieno langelio“ principu veiksiantį 

kompetencijų centrą. 

Paketus įstatymą, bus jungiamos dvi ministerijai pavaldžios ir iš esmės tokias pat funkcijas 

atliekančios įstaigas – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir Būsto energijos taupymo 

agentūra (BETA), – sutelkiant pastatų renovacijos kompetencijas vienoje vietoje. Kompetencijų 

centras koordinuos ir valdys tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti 

skirtas finansines paramos priemones. Įgyvendinus šią vadybinę reformą, valstybinę daugiabučių 

namų modernizavimo programą administruos APVA. Likvidavus BETA, jos buvusiems 

darbuotojams darbo vietas pasiūlys APVA. 

„Resursų valstybėje turime mažai, todėl reikia optimaliai juos naudoti ieškant būdų, kaip su 

tais pačiais žmonėmis nuveikti dvigubai daugiau. Pataisos padės įgyvendinti europinę renovacijos 

bangos iniciatyvą ir pasiekti, kad pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai ir nebepriklausytų 

nuo iškastinio kuro“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Pavasarį patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje konstatuota, kad 

pastatų renovacijos procesas išskaidytas, neturi aiškaus lyderio, vieningos koordinavimo sistemos, o 

decentralizuotos paramos administravimo lėšos ir žmogiškieji ištekliai panaudojami neefektyviai. 

https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-geotermines-energijos-biokuro-saules-panaudojimas-visuomeniniams-poreikiams/
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-saules-vejo-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-aei-biokuro-geotermines-energijos-saules-panaudojimas-privaciu-juridiniu-asmenu-poreikiams/
https://apvis.apva.lt/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-pritare-kad-spartindama-renovacija-ministerija-apjungtu-apva-ir-beta-agenturas
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Įgyvendinus pertvarką pastatų renovacijos kompetencijų centras bus atskiras APVA 

padalinys, kuris disponuos visa su pastatų modernizavimu susijusia informacija, gerąja kitų šalių 

patirtimi, telks įvairių sričių ekspertus, kontroliuos, kaip planuojamos renovacijai skirtos priemonės 

ir kaip jos vykdomos. Be to, analizuos renovacijos procesus ir jų efektyvumą, poveikį ekonomikai, 

energetikai ir klimato sričiai, rengs metodinę dokumentaciją, teiks techninę ir organizacinę pagalbą 

savivaldybėms, projektų administratoriams, gyventojams, verslo subjektams. Visuomenės 

informavimas, konsultavimas, švietimas ir mokymas – taip pat viena svarbesnių centro funkcijų. 

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

renovuotinų pastatų. 

_______ 
 
AM 2021 06 23 pranešimas. Potencialių geoterminių išteklių šalyje panaudojama tik menkutė 

dalis 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvoje iš žemės galima išgauti apie 62 tūkst. gigavatvalandžių (GWh) atsinaujinančių 

šilumos energijos išteklių per metus, o visos valstybės žemės potencialas – beveik 2 mln. GWh, 

nustatė Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT). 

LGT Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialisto Petro Pūčio vertinimu, šalyje per metus 

sunaudojama 15 GWh geoterminės energijos – tai yra tik apie 0,02 proc. perspektyviųjų išteklių. 

Įvertinus šių išteklių potencialą, aplinkos ministras Simonas Gentvilas kviečia gyventojus 

naudotis šilumos siurbliams teikiamomis subsidijomis, o verslui – tiek šalies gelmes 

eksploatuojantiems senbuviams, tiek naujų nišų ieškantiems startuoliams – investuoti į jų 

pritaikymą.  

LGT, įvertinusi sekliuosius geoterminius išteklius (iki 150 m gylio), nustatė, kad šilumos 

energijos perdavimo norma vertikaliuose geoterminiuose gręžiniuose šalies teritorijoje 

pasiskirsčiusi netolygiai. Energijos galios reikšmės yra gerokai didesnės Šiaurės-Vidurio regione, 

kur siekia 40-50 W/m, o kitur – 30-40 W/m (šis dydis parodo, kiek vienas metras gręžinio išgauna 

šiluminės energijos vatais). 

Didžiausios horizontaliųjų geoterminių sistemų išteklių tankio vertės nustatytos Vakarų 

Lietuvoje. Čia šilumos energijos išteklių tankio vertės dažnai viršija 1,4 kW/100 m2.  

Gana palankios geoterminių išteklių sąlygos yra Marijampolės ir Tauragės apskrityse 

paplitusiuose limnoglacialinių nuogulų plotuose, kur temperatūra viršija šalies vidurkį, o vanduo 

slūgso negiliai. Panašiai ir Vidurio Lietuvoje. Tuo metu Šiaurės Lietuvoje sąlygos dviprasmiškos: 

požeminis vanduo slūgso negiliai, vyrauja kiek žemesnė temperatūra, todėl Žemaičių aukštumos 

centrinėje dalyje geoterminių išteklių galima išgauti mažiau – apie 1 kW/100 m2. Rytų Lietuvoje 

prieinami ištekliai paprastai svyruoja nuo 0,9 iki 1,1 kW/100 m2, panašiai ir Pietų Lietuvoje, kur 

smėlingose nuosėdose vandens lygis žemas. 

Šiemet pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai 

taršiems katilams pakeisti, iš 1175 pareiškėjų tik 73 pasirinko šilumos siurblius žemė-vanduo. 

2021 m. pradžioje LGT „GEOLIS“ duomenų bazėje buvo įregistruotos 846 geoterminių 

gręžinių sistemos. 

________ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/potencialiu-geoterminiu-istekliu-salyje-panaudojama-tik-menkute-dalis
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AM 2021 06 21pranešimas. Siūloma optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones 

klimato kaitai valdyti 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerijos parengtos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 

pataisos leistų optimaliau planuoti ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti. 

Pataisoms pirmadienį pritarė Vyriausybė. 

„Pakeitimais siūlomas ilgalaikis planavimas – Klimato kaitos programos sąmatos klimato 

krizei valdyti bus tvirtinamos ketveriems metams. Tai bus patogiau ir verslui, nes Vyriausybės 

numatomas subsidijas privatus sektorius galės įtraukti į ilgalaikę savo strategiją“, – sako aplinkos 

viceministrė Gintarė Krušnienė. 

Patikslinus įstatymą, būtų nustatyta, kad Klimato kaitos programos lėšos planuojamos 

ketveriems, o ne vieniems metams, kaip dabar. Tai sudarytų galimybę visuomenei ir valstybės 

institucijoms iš anksto planuoti teikti paraiškas šios programos paramai ir efektyviau įgyvendinti 

finansuojamus projektus. Ketverių metų investicijų planus tvirtintų Vyriausybė, suderinusi su 

Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, suinteresuotomis institucijomis ir visuomene. 

Be to, numatoma įstatymu reglamentuoti nacionalines šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) apskaitos ir prognozių sistemas. Siekiant į apskaitos rengimo procesą įtraukti mokslo ir 

kitas kompetentingas institucijas, siūloma aplinkos ministrui suteikti įgaliojimus sudaryti ekspertų 

darbo grupę išmetamų ŠESD kiekiui skaičiuoti. 

Sumažinti fluorintų ŠESD neigiamą poveikį klimato kaitai, išvengti jų pildymo 

netvarkinguose automobilių kondicionieriuose ir aplaidaus išleidimo į atmosferą leistų nustatyti 

išsamūs reikalavimai užsiimantiems transporto priemonių oro kondicionierių pildymo veikla. 

 
 

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-optimaliau-planuoti-ir-administruoti-finansines-priemones-klimato-kaitai-valdyti
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IS-904/629-IV-2 priedas 

 

EK GRIEŽTINANT SĄLYGAS BIOKURUI, LIETUVOJE NERIMĄ KELIA NE NAUJI 

REIKALAVIMAI 

2021-06-25 Gintarė Rovaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt,  

TN: tn  

 

 
 

Europos Komisija (EK) siekia griežčiau reguliuoti tai, kokia energija, gauta deginant 

biomasę, gali būti vadinama žaliuoju biokuru. Biokuro gamintojai nuo šiol turės pagrįsti, kad 

jų gamyba tikrai tvari ir joje naudojama kuo mažiau medienos, kurią būtų galima panaudoti 

kitiems tikslams, taip saugant gamtos resursus. 

Lietuvos biomasės energetikos sektoriaus atstovai griežtesnių reikalavimų nesibaido ir teigia 

prie jų prisitaikysiantys, vis dėlto pokyčių laukiama su nerimu, nes gamintojus į nepatogią padėtį 

įstumti graso lėtas europinių reglamentų perkėlimas į Lietuvos teisės aktus. 

Nauji užmojai 

Birželio 17 d. „Reuters“ paviešino EK rengiamą įstatymo pakeitimų projektą, kuriuo 

siekiama griežčiau reglamentuoti, kokia biokuro energija gali būti priskiriama prie atsinaujinančios 

energetikos išteklių. „Tikslas yra apsaugoti delikačias ekosistemas, tokias kaip seni miškai, ir 

sustabdyti praktiką, kai kitoms paskirtims, tokioms kaip baldų gamyba, tinkama mediena yra 

deginama biomasei gaminti“, – rašo „Reuters“. 

Dokumentu, su kuriuo susipažino naujienų agentūra, siekiama įtvirtinti, kad nacionalinės 

paramos schemos veiktų „kaskadiniu principu“ ir medis energijos gavyboje būtų deginamas 

paskutiniu atveju. 

Ketinama griežtinti ir tvarumo standartus – visi žaliais save norintys vadinti gamintojai, 

valdantys bent 5 MW galios biomasės gamyklas, nuo šiol turės atitikti tam tikrus tvarumo 

standartus ir pagrįsti, kad jų veikla išties tvaresnė, nei naudojant iškastinį kurą. Šiuo metu tokie 

reikalavimai nėra taikomi gamintojams, kurių valdomų biokuro gamyklų galia nesiekia 20 MW. 

Biomasė – vienas plačiausiai Europoje naudojamų atsinaujinančios energijos šaltinių. EK 

teisės aktuose jis apibrėžiamas kaip turintis mažą poveikį klimatui, mat anglies dioksido emisijos, 

susidarančios deginant medieną, iš dalies atsveriamos anglies dvideginio kiekiu, kurį sugeria 

augantys medžiai. Pastaruoju metu pasigirsta vis daugiau diskusijų, ar šį išteklių tikrai galima 

vadinti tvariu, aplinkosaugininkams kritikuojant, kad biomasės gamybą reglamentuojantys teisės 

aktai neužtikrina miškų apsaugos. 

Bijo ne reikalavimų 

Vilma Gaubytė, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ direktorė, VŽ 

pasakoja, kad nauji EK užmojai toli gražu nereiškia, kad biokuras ateityje gali būti išbrauktas iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių sąrašo. „Kadangi konkrečių teisės aktų dar nėra, pasigirsta 

spekuliacijų, tačiau pati EK yra užtikrinusi ir asociacija yra gavusi išaiškinimus, kad be biokuro 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/25/ek-grieztinant-salygas-biokurui-lietuvoje-nerima-kelia-ne-nauji-reikalavimai
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energijos klimato tikslų pasiekti tiesiog neįmanoma, ir ši žaliava toliau bus laikoma 

atsinaujinančia“, — aiškina ji. 

Pašnekovės teigimu, griežtinami darnumo kriterijai, kuriuos turi atitikti biokuro gamintojai 

ir šie pokyčiai vyksta jau kurį laiką. „EK jau yra priėmusi vieną direktyvą, reglamentuojančią visą 

žaliąją energetiką, antrosios gairės turi būti paskelbtos liepos viduryje, čia direktyva plečiama“, – 

pasakoja V. Gaubytė. 

„Litbiomos“ direktorės teigimu, kol konkretūs naujos direktyvos reikalavimai nepaskelbti, 

sunku konkrečiai kalbėti apie biokuro gamintojų laukiančius pokyčius, o Lietuvos bendrovės 

neturėtų per daug nerimauti, mat biokuras šalyje gaminamas tvariai. „Dėl emisijų reikalavimų, 

Lietuva nebus tarp tų šalių, kur turėtų kilti kokių nors problemų. Pas mus biomasės gamybai iš 

miškų imama prasčiausia žaliava, be tam tikrų išimčių gamybos praktika gera ir mūsų šalyje ji yra 

darni“, – kalba pašnekovė. 

Žinoma, reikės prisitaikyti ir tvariausiems gamintojams – jei bus patvirtinti siūlomi 

pakeitimai, daugiau gamintojų turės sertifikuoti savo gamybą, atsiras papildomos biurokratijos ir 

kaštų. 

Nors „Litbioma“ tikina, kad mūsų gamintojams prie pokyčių prisitaikyti bus lengviau nei 

kai kurių kitų šalių žaidėjams, asociacijos direktorė pripažįsta, kad gamintojai pokyčių laukia su 

nerimu. 

Ji pasakoja, kad kol Europoje vienas po kito kepami nauji teisės aktai, jų perkėlimas į 

nacionalinę teisę stringa, todėl gamintojai nežino konkrečių reikalavimų, kuriems turi ruoštis, o 

nesuspėjus gali nudegti, mat Europa gamintojams rengia ne tik naujas taisykles, bet ir baudas jų 

nesilaikantiems. „Vis dar nesame perkėlę antros direktyvos. Ji tuoj įsigalios, o Lietuvoje neturime 

net projekto, paskutiniais mėnesiais dar tik rengiame jį, kai girdime, kad ES tuoj įsigalios trečia 

direktyva. Dirbančios įmonės nerimauja ne todėl, kad atsiranda papildomų reikalavimų, o todėl, kad 

gali nespėti jų įgyvendinti“, – kalba biomasės energetikos sektoriaus atstovė. 
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IS-904/629-IV-3 priedas 

 

BRANGIOS MEDIENOS BURBULAS SPROGO: KAINOS LAISVAME KRITIME 

2021-06-23 Gintarė Rovaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn 

 

• Gegužės 10 d. fiksavus visų laikų medienos kainų rinkoje rekordą, pasiekusios 

piką jos ėmė mažėti. 

• Ekspertai kalba apie burbulo sprogimą — per mėnesį ateities sandorių kainos 

sumažėjo beveik 50%. 

• Kainų mažėjimą lemia paklausos ir pasiūlos balansas, atsiradęs ekonomikai 

įsivažiuojant. 

• Panašius kainų burbulų sprogimus tikimasi pamatyti ir kituose sektoriuose. 

Iki rekordinių aukštumų pastaraisiais metais išsipūtusios medienos kainos pasileido ristis 

žemyn ir, bent kol kas, tai daro be stabdžių. 

Ekspertų vertinimu, rinkoje sužaidė elementarus paklausos–pasiūlos dėsnis, parodydamas, 

kad dalis baimių dėl augančios infliacijos gali būti nepagrįstos ir ateityje reiktų tikėtis panašių 

kainos sprogimų kituose sektoriuose. 

Laisvas kritimas 

Medienos, kaip ir daugybės kitų žaliavų, kaina pastaraisiais metais kopė į viršų, dar visai 

neseniai šalies baldų gamintojai VŽ pasakojo  tokios įkaitusios atmosferos senokai nejautę. 

Kaip praneša „Fortune“, gegužės 10 d. buvo fiksuotas visų laikų medienos kainos rinkoje 

rekordas. Kainai augus visą pavasarį, joms pasiekus piką, rinkos svarstyklės apsivertė – kaina ėmė 

kristi, o vėliau tiesiog pasileido žemyn. 

Remiantis medienos sektorių atstovaujančios „Random Lenghts“ duomenimis, birželio 

viduryje per savaitę medienos kaina nukrito 211 USD ir pasiekė 1.113 USD – 27% mažesnę nei 

prieš mėnesį fiksuotas rekordas. 

 

 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/23/brangios-medienos-burbulas-sprogo-kainos-laisvame-kritime?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium-rec
https://www.vz.lt/pramone/2021/05/31/baldininkai-neatmeta-kad-gali-tekti-pristabdyti-gamyba
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Dar didesnis kainos kritimas fiksuojamas vertinant ateities sandorius – čia, palyginti su 

gegužės 10 d. fiksuota 1.700 USD kaina, dabar ji sumažėjusi 47% ir pirmą kartą per kelis mėnesius 

nusileidusi žemiau 1.000 USD ribos. 

Kaip rašo „New York Times“, dabartinės kainos vis dar ženkliai aukštesnės už 2009-2019 

m. vidurkį, kai mediena rinkoje buvo pardavinėjama vidutiniškai po 400 USD, vis dėlto, panašu, 

kad spartus jų pigimas dar nesibaigė. Remiantis „FactSet“ duomenimis, iš paskutinių 12 prekybos 

sesijų biržoje medienos kaina žymiai krito 11-oje. 

„Esame laisvo kritimo stadijoje“, – „Fortune“ cituoja Andy Goodmaną, medienos bendrovės 

„Sherwood Lumber“ vadovą. 

Ekspertų vertinimu, kainų kritimą rinkoje lėmė susibalansavusi paklausa ir pasiūla. Kaip 

rašo „New York Times“, vien 3.000 JAV lentpjūvių, matydamos, kad medienos paklausa tik auga, 

kurį laiką investavo į pajėgumo plėtimą, o pandemijai traukiantis šiuo metu visos gamyklos veikia 

pilnu pajėgumu, kai kurios net keliomis pamainomis. „Įvertinus verslo klimatą ir besitęsiantį 

paklausos augimą, visi stengėsi augti su ja taip sparčiai, kaip įmanoma“, –pastebi Sethas Kursamas, 

medienos perdirbimo bendrovės „Resolute Forest Products“ vadovas. Ši įmonė skaičiuoja 

pastaruoju metu į gamybos plėtrą investavusi 11 mln. USD. 

Geras ženklas 

JAV Federalinis rezervas (FED) tiki, kad tokie paklausos ir pasiūlos šokiai rinkoje patvirtina 

teoriją, jog, ekonomikai sveikstant po pandemijos ir grįžtant prie įprasto ritmo, stabilizuosis ir kitų 

kategorijų produktų kainos. „Daug ekstremalių kainos šuolių, kuriuos stebime pastaraisiais 

mėnesiais, tikėtina, apsivers dėl elementarių ekonominių priežasčių“, – įsitikinęs Janas Hatzius, 

„Goldman Sachs“ vyriausiasis ekonomistas. 

Kristina Hooper, investicijų bendrovės „Invesco“ vyriausioji rinkų strategė, taip pat tiki, kad 

medienos rinkos pavyzdys parodo, jog infliacijos, apie kurią nuogąstaujama vis labiau, galbūt 

nereiktų taip bijoti – nepanašu, kad vartotojai šiuo metu nusiteikę pirkti bet kokiomis kainomis, tad 

paklausos ir pasiūlos balansas turėtų būti pasiektas ir kituose sektoriuose. „Mūsų vertinimu, 

prognozės dėl aukštos infliacijos, kurias matome dabar, turėtų aprimti. Mes taip galvojame ir tai 

turėtų būti panašu į situaciją su mediena“, – komentuodamas centrinio banko sprendimą palikti 

palūkanų normas nepakeistas užsiminė ir Jeromas Powellas, FED vadovas. 

 

 

https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/22/j-powellas-jav-ekonomika-toliau-atsigauna-nepaisant-didesnes-infliacijos
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IS-904/629-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Smart Asset Management - DH Distribution Networks, BSAM 28 June 

pirmadienis 2021 m. birželis 28 14:00-15:30 

 

Dėkojame, kad užsiregistravote į BSAM projekto nuotolinį seminarą „Smart Asset Management  - 

DH Distribution Networks“ (Išmanusis infrastruktūros valdymas – CŠT vamzdynai), kurio tema - 

šilumos perdavimo tinklų patikimumas, taikomi metodai ir technologijos. Patirtimi dalinsis 

Vokietijos, Švedijos, Lietuvos ekspertai. 

Data: birželio 28 d. (pirmadienis) 14:00 – 16:30 val. 

Renginio programa: ČIA 
Seminaras vyks anglų kalba (be vertimo) 
 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/06/Agenda-28-June-_2021_BSAM-_DH-Networks_LT_laikai.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTVmOGQzZTMtNWM3Mi00MmY0LWE5NTktMDk5YjU5NGM1Njc0%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_MTVmOGQzZTMtNWM3Mi00MmY0LWE5NTktMDk5YjU5NGM1Njc0@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-904/629-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. XІI INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE «PROBLEMS OF 

THERMOPHYSICS AND HEAT ENGINEERING» will be taken place in Kyiv, Ukraine October 

26 - 27, 2021 
 
From: Ludmila Olejnik <plir@ittf.kiev.ua>  
Sent: Tuesday, June 22, 2021 11:08 
To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; jean-luc.poget@eastern-advisory.com; 
vsednin@mail.ru; sednin@bntu.by; kbuinevicius@gmail.com; tomi@clairion.com; nihaohao.133@qq.com; 
meller1806@i.ua; yuxinyuxin88@sina.com; 87943400@qq.com 
Subject:  

 

Приглашаем Вас принять участие  в ХІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОФИЗИКИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ», 

которая состоится 26-27 октября 2021 г. в г. Киеве. 

Более подробная информация находится в прикрепленных файлах и на 

сайте института Web-сайт: www.ittf.kiev.ua/conference-21 

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц. 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции 

 

We invite you to take part in XІI INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE 

«PROBLEMS OF THERMOPHYSICS AND HEAT ENGINEERING» will be taken 

place in Kyiv, Ukraine October 26 - 27, 2021 

Further information on Conference can be found in the attached files or find on 

Web-site: www.ittf.kiev.ua/conference-21 

 

Sincerely, 

Organizing Committee 
________ 

 

XІI INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE «PROBLEMS OF THERMOPHYSICS AND 

HEAT ENGINEERING» dokumentai. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

904/629-V-2-1 priedas 2021-06-28.zip). 

mailto:plir@ittf.kiev.ua
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:jean-luc.poget@eastern-advisory.com
mailto:vsednin@mail.ru
mailto:sednin@bntu.by
mailto:kbuinevicius@gmail.com
mailto:tomi@clairion.com
mailto:nihaohao.133@qq.com
mailto:meller1806@i.ua
mailto:yuxinyuxin88@sina.com
mailto:87943400@qq.com
http://www.ittf.kiev.ua/conference-21
http://www.ittf.kiev.ua/conference-21
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IS-904/629-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. LNŠGA modelis dėl Kauno pajėgumų 

 
From: Valdas Lukoševičius  

Sent: Wednesday, June 23, 2021 13:20 
To: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt>; 

a.pupininkas@kaunoenergija.lt; Arūnas Žilys <arunas.zilys@ignitis.lt>; Evaldas Šmaukšta 

<evaldas.smauksta@vert.lt>; m.jonuska@idexbaltic.lt; martynas@nagevicius.lt; Rasa Valatkevičienė 

<rasa.valatkeviciene@vert.lt>; Romualdas Rutka <r.rutka@ekopartneris.lt>; Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt>; 

meras@mazeikiai.lt; Vilma Kubilienė <vilma.kubiliene@klenergija.lt>; Vilmantas Markevičius 

<vilmantas.markevicius@enmin.lt>; Vilma Skinderytė <v.skinderyte@kaunoenergija.lt>; Žiedūnė RAMONAITĖ 

<ziedune.ramonaite@chc.lt>; Vida Dzermeikiene <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt> 

Cc: Šilumos tarybos darbo grupė <stdgr@enmin.lt> 

Subject: RE: LNŠGA modelis dėl Kauno pajėgumų 

 

Sveiki, 

 

Siunčiame LŠTA pastabas ir pasiūlymus pasvarstymui darbo grupėje. 

 
Pagarbiai, 

dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 

Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 
 
From: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, June 23, 2021 11:09 

To: Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt>; a.pupininkas@kaunoenergija.lt; Arūnas Žilys <arunas.zilys@ignitis.lt>; 

Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt>; m.jonuska@idexbaltic.lt; martynas@nagevicius.lt; Rasa 

Valatkevičienė <rasa.valatkeviciene@vert.lt>; Romualdas Rutka <r.rutka@ekopartneris.lt>; Tomas Kropas 

<tomas.kropas@enmin.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; meras@mazeikiai.lt; Vilma Kubilienė 

<vilma.kubiliene@klenergija.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt>; Vilma Skinderytė 

<v.skinderyte@kaunoenergija.lt>; Žiedūnė RAMONAITĖ <ziedune.ramonaite@chc.lt>; Vida Dzermeikiene 
<Vida.Dzermeikiene@enmin.lt> 

Cc: Šilumos tarybos darbo grupė <stdgr@enmin.lt> 

Subject: FW: LNŠGA modelis dėl Kauno pajėgumų 

 

Laba diena, 

Persiunčiu LNŠGA/IDEX pasiūlymus Šilumos tarybos darbo grupės įvertinimui. 

Tuo pačiu primenu, kad 

1. Iki 06-23 d. visi darbo grupės nariai gali atsiųsti savo alternatyvius variantus, pagrįstus 

skaičiavimais ir apibrėžtomis prielaidomis. 

2. 06-28 d. 10:30 val. organizuojamas sekantis darbo grupės pasitarimas, iki kurio visi darbo 

grupės nariai būtų susipažinę su siūlomomis alternatyvomis. 

 
Pagarbiai 

Karolis ŠVAIKAUSKAS 

Energetikos konkurencingumo grupės vadovas 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

tel. (8 5) 203 4474 (papild. 1)  

karolis.svaikauskas@enmin.lt | www.enmin.lrv.lt  

mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:a.pupininkas@kaunoenergija.lt
mailto:arunas.zilys@ignitis.lt
mailto:evaldas.smauksta@vert.lt
mailto:m.jonuska@idexbaltic.lt
mailto:martynas@nagevicius.lt
mailto:rasa.valatkeviciene@vert.lt
mailto:r.rutka@ekopartneris.lt
mailto:tomas.kropas@enmin.lt
mailto:meras@mazeikiai.lt
mailto:vilma.kubiliene@klenergija.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:v.skinderyte@kaunoenergija.lt
mailto:ziedune.ramonaite@chc.lt
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:stdgr@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:a.pupininkas@kaunoenergija.lt
mailto:arunas.zilys@ignitis.lt
mailto:evaldas.smauksta@vert.lt
mailto:m.jonuska@idexbaltic.lt
mailto:martynas@nagevicius.lt
mailto:rasa.valatkeviciene@vert.lt
mailto:r.rutka@ekopartneris.lt
mailto:tomas.kropas@enmin.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:meras@mazeikiai.lt
mailto:vilma.kubiliene@klenergija.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:v.skinderyte@kaunoenergija.lt
mailto:ziedune.ramonaite@chc.lt
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:stdgr@enmin.lt
mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enmin.lrv.lt%2F&data=04%7C01%7CD.Jasiene%40kn.lt%7C758180271d564e599c0a08d93020dde0%7C129b9e200f2d40068c11ddc49de0c4eb%7C0%7C0%7C637593739986542613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LmadLf6YgL7zs8Oqx5XMqAAgiN0TcmT3HnZN9euo%2B7c%3D&reserved=0
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From: Mantas Jonuska <m.jonuska@idexbaltic.lt>  
Sent: 2021 m. birželio 22 d., antradienis 18:35 

To: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Cc: martynas@nagevicius.lt 

Subject: LNŠGA modelis dėl Kauno pajėgumų 

 

Laba diena, Karoli. 

Siunčiu modelį su Kauno šilumos gamybos, kainų ir pajėgumų poreikio analize 2019-2020 

metų šildymo sezono metu. Jame vertiname tikėtinas šilumos gamybos kainas bei šilumos kainas 

vartotojams, jeigu esantys gamybos pajėgumai Kaune būtų įvairiomis proporcijomis alokuojami 

baziniam šilumos gamybos aukcionui, o liekanti dalis dalyvautų balansavimo aukcione.  

Taip pat, remdamiesi VERT naudojamu šilumos gamybos palyginamųjų sąnaudų modeliu, 

vertinome kokias sąnaudas ir kokia apimtimi gamintojai padengtų iš uždirbamų šilumos pajamų 

kiekvienu variantu. 

Vienas komentaras dėl ankstesnėse diskusijose minėtų 30/70 proporcijų - pirminiam idėjos 

siūlymui skaičiavom preliminariai, ir naudojom tokį supaprastintą įvardinimą, nes Kauno 

kogeneracinė jėgainė Kauno rinkoje pridėjo papildomai apie 30% naujų pajėgumų (t.y. +30% "į 

viršų"). Tačiau matematiškai, skaičiuojant nuo dabar esančių pajėgumų, į buvusią situaciją būtų 

sugrįžta pajėgumus ribojant 20% (t.y. -20% "žemyn"). Bet kokiu atveju modelyje yra jautrumas 

pajėgumus ribojant nuo -5% iki -70% nuo dabartinio lygio, dėl to galima diskutuoti kuris scenarijus 

iš tiesų būtų optimalus. 

 

 

Mantas Jonuška, CFA 

Finansų direktorius / CFO 

Mob: +370 615 20 459 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fenmin.lrv.lt%2F&data=04%7C01%7CD.Jasiene%40kn.lt%7C758180271d564e599c0a08d93020dde0%7C129b9e200f2d40068c11ddc49de0c4eb%7C0%7C0%7C637593739986552581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8LBwwI0vZbCECpaikWX2c9rZHLPTdFLHYrZ%2FxxOlwnk%3D&reserved=0
mailto:m.jonuska@idexbaltic.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:martynas@nagevicius.lt
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LŠTA pažyma 2021-06-23 

 

DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO TVARKOS 

 

Konkurencija „pilnais kaštais“ šilumos gamyboje Lietuvos CŠT sektoriuje buvo įvesta 2018 metais ir buvo realiai taikoma nuo 2019 metų. 

Tikros konkurencijos dėl to neatsirado, nes visi konkuruojantys šilumos gamintojai galėjo parduoti savo pagamintą šilumą už kainą panašią kaip CŠT 

įmonėse dujiniais katilais gaminamos šilumos kainą. Realiai konkuruotų dujiniai katilai su kietąjį kurą (biokurą ir komunalines atliekas) deginančiais 

katilais. Tokia „konkurencija“ neatneštų naudos šilumos vartotojams žiemos mėnesiais, nes šilumos gamybos kainos galimai pabrangtų. Juk CŠT 

įmonės norėdamos gauti pajamų už dujomis pagamintą šilumą ir apmokėti visas išlaidas turėtų dar pridėti „sudeginamų“ CO2 išmetimo leidimų (ATL) 

piniginę vertę. Jeigu CŠT nedalyvautų su dujiniais katilais šilumos gamybos aukcionuose, tai visi kietojo kuro katilai žiemos mėnesių aukcionuose 

galėtų siūlyti labai aukštas kainas ir taip surinkti nepagrįstai dideles pajamas, kompensuodami ir šiltuoju laikotarpiu prarastas pajamas (kai realiai tenka 

konkuruoti, nes tais mėnesiais aukciono dalyvių galia didesnė negu CŠT sistemos poreikis). Metinės išlaidos šilumos energijai dėl tokios 

„konkurencijos“ tik pabrangtų.  

Siekiant sumažinti šias galimybes VERT įvedė aukcionų dalyviams ribojimą – aukcionuose kainos neturi viršyti palyginamųjų šilumos 

gamybos kainų. Tai naujos biokuro katilinės pavyzdžiu sumodeliuotas metinis šilumos sąnaudų biudžetas, padalintas iš šilumos kiekio, kuris būtų 

pagaminamas per 4000 val. darbo laiką dirbant nominalia galia. Į šią ribojančią kainų kartelę įskaičiuota turto vertė (330 000 EUR/MW), nuo 

kurios skaičiuojamos nusidėvėjimo sąnaudos (1/16 turto vertės) ir įskaičiuojama investicijų grąža – t.y. dalis turto vertės (RAB), paskaičiuota kaip 

vidutinė svertinė kapitalo kainas (WACC) – apie 4 %. Tokia metodologija įnešė didelį skirtumą tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šilumos 

gamintojų veiklos ir sukūrė skirtingas sąlygas jų konkuravimui.   

Pavyzdžiui, Kauno miesto CŠT sistemoje veikia apytiksliai suminės 150 MW galios reguliuojamų šilumos gamintojų (tiek CŠT įmonių, tiek ir 

NŠG) ir dar apie tiek nereguliuojamų. Reguliuojami šilumos gamintojai (ŠG) yra gavę investicinę ES paramą (paprastai apie 50 %), o nereguliuojami 

gamintojai (NŠG) objektus statė tik nuosavomis ir skolintomis lėšomis. Reguliuojami ŠG turi teisę per metus uždirbti tik investicinę grąžą ne 

didesnę kaip WACC nuo faktinės veikloje naudojamo turto (RAB) vertės, o nereguliuojamų NŠG pelnas gali būti neribotas, o jų sąnaudos, 

skirtingai negu reguliuojamų ŠG, neatskleidžiamos. Iki 2020/2021 metų šildymo sezono visuose Lietuvos miestuose iš esmės bent tris šalčiausius 

mėnesius visi šilumos gamintojai galėjo parduoti savo šilumą už kainas, artimas palyginamųjų sąnaudų „kartelei“. Tačiau reguliuojamų ŠG pelną 

kontroliavo VERT, o nereguliuojamų NŠG pelnas nėra kontroliuojamas. Pastariesiems iš esmės metinį pelną riboja tik palyginamųjų sąnaudų 

„kartelė“. Modeliuodami tokios „reguliuojamos konkurencijos“ situaciją pagal Kauno m. pavyzdį, gautume duomenis, pateikiamus 1 lentelėje.  

Užsiduodant, kad vidutinė WACC reikšmė per aukcionuose dalyvaujančių katilų buhalterinio nusidėvėjimo laikotarpį (16 metų) yra 4 %, 

galima įvertinti kiek metinio pelno (investicijų grąžą) galėtų uždirbti reguliuojami ir nereguliuojami šilumos gamintojai, kurių galia priimta po 150 

MW (gali kisti laiko perspektyvoje). Akivaizdu, kad reguliuojamų ŠG leistina grąža kasmet mažėja dėl buhalterinėje apskaitoje nusidėvinčio turto 

(RAB) vertės. Po 16 metų ji taps 0, jeigu tie įrenginiai dar vis dirbs ir nebus atnaujinti. Tuo tarpu nereguliuojamų NŠG tikėtina teorinė grąža, kurią 

riboja tik palyginamųjų sąnaudų „kartelė“, išlieka ta pati ir gali siekti 1,98 mln. EUR/m. Svarbu gauti realias pajamas. Tokia situacija būtų buvusi ir 

toliau jeigu 2020/2021 metų sezoną Kaune nebūtų pradėjusi veikti galinga Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ), kuri lėmė, kad nuo tada jau net ir 
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žiemos mėnesiais į šilumos gamybos rinką aukciono dalyviai „nebetelpa“ ir tenka konkuruoti tikrai „veiksmingai“ – gerokai žemesnėmis kainomis. 

Kaune veikiantys nereguliuojami NŠG pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kad dėl realios konkurencijos nebesurenka investicijų grąžos ir todėl reikia 

keisti konkurencijos reguliavimą.   

 

1 lentelė „Reguliuojamos konkurencijos“ modeliavimas Kauno CŠT sistemoje.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Reguliuojamo turto vertė su parama, RAB 165 tūkst. Eur/MW 165 155 144 134 124 113 103 93 83 72 62 52 41 31 21 10 0

Reguliuojama investicijų grąža be paramos, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 6.6 6.2 5.8 5.4 5.0 4.5 4.1 3.7 3.3 2.9 2.5 2.1 1.7 1.2 0.8 0.4 0.0

Nerguliuojama turto vertė 330 tūkst. Eur/MW 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Reguliuojamo turto vertė be paramos 330 tūkst. Eur/MW 330 309.38 288.75 268.13 247.5 226.88 206.25 185.63 165 144.38 123.75 103.13 82.5 61.875 41.25 20.625 0

Nereguliuojama investicijų grąža, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

Reguliuojama investicijų grąža, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 13.2 12.375 11.55 10.725 9.9 9.075 8.25 7.425 6.6 5.775 4.95 4.125 3.3 2.475 1.65 0.825 0

150 MW galios - reguliuojamų RAB tūkst. Eur 24750 23203 21656 20109 18563 17016 15469 13922 12375 10828 9281 7734 6188 4641 3094 1547 0

150 MW galios - nereguliuojamų RAB tūkst. Eur 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500

150 MW galios reguliuojamos  katilinės turto grąža tūkst. Eur 990 928 866 804 743 681 619 557 495 433 371 309 248 186 124 62 0

150 MW galios nereguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Suminė investicijų grąža tūkst. Eur 2970 2908 2846 2784 2723 2661 2599 2537 2475 2413 2351 2289 2228 2166 2104 2042 1980

Įtaka šilumos kainai ct/kWh 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

150 MW galios - reguliuojamų RAB tūkst. Eur 24750 23203 21656 20109 18563 17016 15469 13922 12375 10828 9281 7734 6188 4641 3094 1547 0

150 MW galios - nereguliuojamų RAB tūkst. Eur 49500 46406 43313 40219 37125 34031 30938 27844 24750 21656 18563 15469 12375 9281 6188 3094 0

150 MW galios reguliuojamos  katilinės turto grąža tūkst. Eur 990 928 866 804 743 681 619 557 495 433 371 309 248 186 124 62 0

150 MW galios nereguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 1980 1856 1733 1609 1485 1361 1238 1114 990 866 743 619 495 371 248 124 0

Suminė investicijų grąža tūkst. Eur 2970 2784 2599 2413 2228 2042 1856 1671 1485 1299 1114 928 743 557 371 186 0

Įtaka šilumos kainai ct/kWh 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Vartotojų permokėta investicijų grąža tūkst. Eur 0 124 248 371 495 619 743 866 990 1114 1238 1361 1485 1609 1733 1856 1980

300 MW galios reguliuojamos  katilinės turto grąža tūkst. Eur 1980 1856.3 1732.5 1608.8 1485 1361.3 1237.5 1113.8 990 866.25 742.5 618.75 495 371.25 247.5 123.75 0

300 MW galios nereguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960

Visi reguliuojami

Dabartinis reguliavimas

Metai

 
 

Tarptautinė patirtis ir Lietuvos ekspertų perspėjimai ne kartą liudijo, kad reali savaiminė konkurencija uždaroje ir labai netolygioje šilumos 

gamybos rinkoje „pilnais kaštais“ negalima, nes arba dalyvių veiksmingai konkurencijai bus per mažai arba jiems atsiradus jie neišliks, nes 

neįmanoma per 1-3 mėnesius užsidirbti visiems metams. Neapibrėžtumai ir rizika per didelė. Na nebent „konkurencija“ būtų palaikoma dirbtinai. 

Tačiau tai didintų bendruosius šilumos gamybos kaštus.  

Paprasčiausias tokios problemos sprendimas būtų visus šilumos gamintojus, kurie užtikrina mažiausius šilumos gamybos kaštus atskiroje CŠT 

sistemoje, padaryti reguliuojamais. Tokiu atveju jie gautų protingą ir stabilią investicijų grąžą ir galėtų toliau dalyvauti veikloje. Tačiau, kaip ir 

visiems reguliuojamiems gamintojams pelną reikėtų skaičiuoti ne nuo virtualios turto vertės, bet nuo faktinės. Toks scenarijus Kauno pavyzdžiu 

sumodeliuotas 1 lentelėje „visi reguliuojami“.  Šilumos vartotojai kasmet sutaupytų 0,5-2,0 mln. EUR. Biokuro katilinės išliktų, šiluma būtų „žalia“ 
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ir būtų užtikrinamas, minimalus finansinis gyvybingumas, kaip ir kitoms reguliuojamos įmonėms. Deja, toks scenarijus investuotojų netenkina, nes 

tokį modelį reikėtų įgyvendinti ir kituose Lietuvos miestuose, kur nereguliuojamų NŠG pelningumas kol kas aukštas, kadangi nėra pakankamo 

kieko konkuruojančių šilumos gamintojų. Pažymėtina, kad daugelis anksčiau pastatytų nereguliuojamų NŠG objektų yra didele dalimi ar pilnai 

atsipirkę ir jiems labai netikslinga tapti reguliuojamais, nes tokiu atveju labai sumažėtų pelningumas, jeigu jis būtų skaičiuojant nuo faktinės turto 

vertės.                             

Vietoje to, kai kurių nereguliuojamų NŠG atstovų pasiūlytas „konkurencijos“ modelis, kaip Kaune sumažinti konkurencijos intensyvumą ir 

toliau gauti gerą pelną, galimai išstumiant iš rinkos reguliuojamus šilumos gamintojus. Tokio modelio esmė: 

1. BAZINIS AUKCIONAS, kuriame dalyvauja 70% visų konkuruojančių įrenginių galios (atliekos / biokuras); 

2. BALANSAVIMO AUKCIONAS, kuriame dalyvauja tie patys gamintojai (ir kiti?) su likusia 30% įrenginių galios (atliekos / biokuras / 

dujos)  

Kauno CŠT sistemos pavyzdžiu atlikti bandomieji skaičiavimai, siekiant įvertinti tokio modelio poveikį suminiams šilumos gamybos kaštams. 

Akivaizdu, kad šilumos aukcionui siūlant ne 100 %, o tik 70 % galios CŠT sistemos poreikis bent tris šalčiausius mėnesius būtų didesnis negu 

konkuruojančių kietąjį kurą deginančių įrenginių bendroji galia. Tai reiškia, kad šiuos tris mėnesius 70 proc. gaminamos šilumos būtų galima 

parduoti iš esmės už kainą prilygstančią palyginamųjų sąnaudų “kartelės” dydžiui. Tuo tarpu dėl likusių 30 proc. šilumos pardavimo tektų 

konkuruoti ir jos kaina greičiausiai būtų kaip ir dabar konkuruojant atskirais mėnesiais. Su tokiomis prielaidomis padaryti modeliavimai Kauno CŠT 

sistemoje praėjusio šildymo sezono gruodžio, sausio ir vasario mėnesiams pateikiami tolimesnėse lentelėse.   

Pateikiami duomenys gauti vertinant, kad 70 proc. galios įrenginiai pagamintų 85 proc. mėnesinio šilumos poreikio.  Suvestiniai skaičiavimų 

rezultatai (trijų mėnesių) rodo (3 lentelė), kad pagal siūlomą modelį vien per tris žiemos mėnesius šilumos gamyba pabrangtų apie 5,2 mln. EUR. 

Tikėtina, kad dėl sumažėjusio konkurencinio spaudimo ir kitais mėnesiais vidutinės šilumos kainos padidėtų, lyginant su dabartine situacija, kai 

konkuruojama pilna (100 proc.) galia. Skaičiavimų rezultatai rodo, kad išlaidos aukcionuose perkamai šilumai pagal modelį „70+30“  vien per tris 

žiemos mėnesius galėtų padidėti iki 14,4 mln. EUR - tai yra būtų gerokai didesnės negu šiuo metu. Analogiškas aukcionuose perkamos šilumos 

kiekis praėjusį šildymo sezoną kainavo 9,2 mln. EUR.  

LNŠGA siūlomas modelis leistų gerokai didesne kaina (1,5-2,2 karto) parduoti 70 % galia gaminamos šilumos šalčiausius tris mėnesius. Šis 

aukcione perkamos šilumos kainų padidėjimas Kaune įvertinamas kaip santykis palyginamųjų sąnaudų kartelės ir svertinės kainos pasiūlytos 

aukcionuose tris žiemos mėnesius. Tai reikšmingai padidintų šilumos kainas Kauno mieste šildymo sezono metu. Žinoma, tai padidintų pajamas ir 

reguliuojamiems šilumos gamintojams, tačiau jiems leistina (ribojama) investicijų grąža vis tiek liktų žema ir kasmet artėtų į „0“ dėl reguliuojamo 

(ribojamo) leistino pelno, kuris skaičiuojamas nuo faktinės turto vertės (RAB). Po 16 metų šis pelnas (investicijų grąža) taptų lygus nuliui, kad ir 

kokia būtų  didelė WACC reikšmė. Tuo tarpu nereguliuojamų NŠG kainas ir pelną ribotų tik palyginamųjų sąnaudų „kartelė“, kuri stabili ir pamečiui 

dar didės dėl infliacijos ir kitų faktorių įvertinimo skaičiuojant šią „kartelę“. Tačiau neįmanoma įvertinti kokį tai sugeneruotų faktinį pelną 

nereguliuojamiems NŠG, nes jų valdomų objektų sąnaudos nekontroliuojamos ir neatskleidžiamos.  

Akivaizdu, kad LNŠGA siūlomas „reguliuojamos konkurencijos 70 %“ modelis, kaip ir dabartinis 100 % modelis, orientuotas tik į 

nereguliuojamų NŠG pelno didinimą, tačiau nesprendžia jokių sisteminių problemų, atsiradusių šilumos gamybos srityje, pradėjus taikyti 

reguliuojamą konkurenciją „pilnais kaštais“.  CŠT vartotojams reikalingų šilumos gamintojų ekonominį gyvybingumą būtų galima užtikrinti kitais 

būdais ir mažesnėmis vartotojų išlaidomis, nustatant protingą investicijų grąžą.      
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2 lentelė. Konkurencija pagal NŠGA pasiūlymą. 
2020-12 31

Svertinė kaina 1.28 ct/kWh

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 2.80 ct/kWh

Numatomas šilumos poreikis 180134 MWh

Prioriteto 

Nr.
Pasiūlymo teikėjas, šilumos gamybos įrenginys

Superkam

as kiekis, 

MWh

Pasiūlyta 

kaina, 

ct/kWh

Pasiūlyta

s kiekis, 

MWh

Dirbta 

galia, 

MW

Siūlyta 

galia, 

MW

Panaudoj

imo 

laipsnis

Supirkta, 

tūkst.Eur

70 %

Galia, 

MW

70% 

galios 

max 

gamyba, 

MWh

Supirktas 

70% 

kiekis 

palygnam

ąja kaina, 

tūkst. Eur

Supirktas 

30% 

kiekis 

konkuren

cine 

kaina, 

tūkst. Eur

NŠG 

siūlymo 

sąnaudos

, tūkst. 

Eur

5 Kauno kogeneracinė jėgainė UAB, Kombinuotas kogeneracinis įrenginys52068 1.37 52080 70.0 70.0 100% 713 49 36456 1021

2 AB "Kauno energija", Petrašiūnų elektrinės biokuro Katilas Nr.3 (VHB 12000) Katilas Nr.4 (VHB 12000) KDE (CEB 6000)22320 0.95 22320 30.0 30.0 100% 212 21 15624 437

7 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 2 16654 1.45 19120.8 22.4 25.7 87% 241 18 13385 375

10 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 1 9118 1.52 19120.8 12.3 25.7 48% 139 18 13385 375

9 UAB "Foksita", Elektrinė 11723 1.51 16368 15.8 22.0 72% 177 15 11458 321

1 AB "Kauno energija", Inkaro katilinės Katilas Nr.1 (VHB 8000 P1329) Katilas Nr.2 (VHB 8000 P1330) KDE  CEB 400014880 0.92 14880 20.0 20.0 100% 137 14 10416 292

4 Idex Taikos elektrinė UAB, Taika elektrinė 14880 1.3 14880 20.0 20.0 100% 193 14 10416 292

13 Idex Taika UAB, Taika 0 2.7 14880 0.0 20.0 0% 0 14 10416 292

11 UAB "Aldec General", vandens šildymo katilai 1715 1.82 14260 2.3 19.2 12% 31 13 9982 279

3 AB "Kauno energija", Šilko katilinės biokuro Katilas Nr.5 (AK-8000 P1) Katilas Nr.6 (HHB 9000) KDE (D1200 4 MW)14136 0.97 14136 19.0 19.0 100% 137 13 9895 277

8 UAB "Petrašiūnų katilinė", vandens šildymo katilai 10640 1.47 14136 14.3 19.0 75% 156 13 9895 277

6 UAB "Ekopartneris", vandens šildymo katilai 12000 1.44 12648 16.1 17.0 95% 173 12 8854 248

12 UAB "Lorizon Energy", biokuro katilas 0 1.95 6696 0.0 9.0 0% 0 6 4687 131

Total 180134 235526 242 317 76% 2310 164868 4616 196 4812

15266

Sumokėtų daugiau 2502  
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2021-01 31

Svertinė 

kaina 1.77 ct/kWh

Palyginam

osios 

šilumos 

gamybos 

sąnaudos 2.76 ct/kWh

Numatomas šilumos poreikis207271 MWh

Prioriteto 

Nr.

Pasiūlymo 

teikėjas, 

šilumos 

gamybos 

įrenginys

Superkam

as kiekis, 

MWh

Pasiūlyta 

kaina, 

ct/kWh

Pasiūlyta

s kiekis, 

MWh

Dirbta 

galia, 

MW

Siūlyta 

galia, 

MW

Panaudoj

imo 

laipsnis

Supirkta, 

tūkst.Eur

70 %

Galia, 

MW

70% 

galios 

max 

gamyba, 

MWh

Supirktas 

70% 

kiekis 

palygnam

ąja kaina, 

tūkst. Eur

Supirktas 

30% 

kiekis 

konkuren

cine 

kaina, 

tūkst. Eur

NŠG 

siūlymo 

sąnaudos

, tūkst. 

Eur

2 Kauno kogeneracinė jėgainė UAB, Kombinuotas kogeneracinis įrenginys53568 1.4 53568 72.0 72.0 100% 750 50 37498 1035

10 AB "Kauno energija", Petrašiūnų elektrinės biokuro Katilas Nr.3 (VHB 12000) Katilas Nr.4 (VHB 12000) KDE (CEB 6000)15847 1.71 22320 21.3 30.0 71% 382 21 15624 431

5 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 119056 1.49 19120.8 25.6 25.7 100% 285 18 13385 369

3 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 219120.8 1.45 19120.8 25.7 25.7 100% 277 18 13385 369

6 UAB "Foksita", Elektrinė16183.2 1.5 16368 21.8 22.0 99% 246 15 11458 316

7 AB "Kauno energija", Inkaro katilinės Katilas Nr.1 (VHB 8000 P1329) Katilas Nr.2 (VHB 8000 P1330) KDE  CEB 400014340 1.5 14880 19.3 20.0 96% 223 14 10416 287

11 Idex Taika UAB, Taika9038 1.73 14880 12.1 20.0 61% 257 14 10416 287

1 Idex Taikos elektrinė UAB, Taika elektrinė14880 1.4 14880 20.0 20.0 100% 208 14 10416 287

12 UAB "Aldec General", vandens šildymo katilai6031 1.87 14260 8.1 19.2 42% 267 13 9982 276

9 AB "Kauno energija", Šilko katilinės biokuro Katilas Nr.5 (AK-8000 P1) Katilas Nr.6 (HHB 9000) KDE (D1200 4 MW)11114 1.66 14136 14.9 19.0 79% 235 13 9895 273

4 UAB "Petrašiūnų katilinė", vandens šildymo katilai14136 1.47 14136 19.0 19.0 100% 208 13 9895 273

8 UAB "Ekopartneris", vandens šildymo katilai11210 1.56 12648 15.1 17.0 89% 197 12 8854 244

13 UAB "Lorizon Energy", biokuro katilas2747 1.89 6820 3.7 9.2 40% 129 6 4774 132

Total 207271 237137.6 278.6 318.7 87% 3664 165996 4581 730 5311

41275

Sumokėtų daugiau 1647  
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2021-02 28

Svertinė kaina 1.80 ct/kWh

Palyginamosios 

šilumos gamybos 

sąnaudos 2.55 ct/kWh

Numatomas šilumos poreikis207271

Prioriteto 

Nr.

Pasiūlymo 

teikėjas, šilumos 

gamybos 

įrenginys

Superkam

as kiekis, 

MWh

Pasiūlyta 

kaina, 

ct/kWh

Pasiūlyta

s kiekis, 

MWh

Dirbta 

galia, 

MW

Siūlyta 

galia, 

MW

Panaudoj

imo 

laipsnis

Supirkta, 

tūkst.Eur

70 %

Galia, 

MW

70% 

galios 

max 

gamyba, 

MWh

Supirktas 

70% 

kiekis 

palygnam

ąja kaina, 

tūkst. Eur

Supirktas 

30% 

kiekis 

konkuren

cine 

kaina, 

tūkst. Eur

NŠG 

siūlymo 

sąnaudos

, tūkst. 

Eur

2 AB "Kauno energija", Inkaro katilinės Katilas Nr.1 (VHB 8000 P1329) Katilas Nr.2 (VHB 8000 P1330) KDE  CEB 400013440 1.43 13440 20.0 20.0 100% 192 14 9408 240

9 AB "Kauno energija", Petrašiūnų elektrinės biokuro Katilas Nr.3 (VHB 12000) Katilas Nr.4 (VHB 12000) KDE (CEB 6000)14148 1.58 20160 21.1 30.0 70% 319 21 14112 360

5 AB "Kauno energija", Šilko katilinės biokuro Katilas Nr.5 (AK-8000 P1) Katilas Nr.6 (HHB 9000) KDE (D1200 4 MW)12320 1.47 12320 18.3 18.3 100% 181 13 8624 220

7 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 116053.6 1.49 17270.4 23.9 25.7 93% 257 18 12089 308

4 Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 217270.4 1.45 17270.4 25.7 25.7 100% 250 18 12089 308

8 Idex Taika UAB, Taika 11021 1.55 13440 16.4 20.0 82% 208 14 9408 240

1 Idex Taikos elektrinė UAB, Taika elektrinė13440 1.4 13440 20.0 20.0 100% 188 14 9408 240

3 Kauno kogeneracinė jėgainė UAB, Kombinuotas kogeneracinis įrenginys48384 1.44 48384 72.0 72.0 100% 697 50 33869 864

12 UAB "Aldec General", vandens šildymo katilai3994 1.7 12880 5.9 19.2 31% 219 13 9016 230

10 UAB "Ekopartneris", vandens šildymo katilai7182 1.58 11424 10.7 17.0 63% 180 12 7997 204

6 UAB "Foksita", Elektrinė14784 1.49 14784 22.0 22.0 100% 220 15 10349 264

13 UAB "Lorizon Energy", biokuro katilas535 1.85 6160 0.8 9.2 9% 114 6 4312 110

11 UAB "Petrašiūnų katilinė", vandens šildymo katilai6595 1.59 12908 9.8 19.2 51% 205 13 9036 230

Total 179167 213880.8 266.6 318.3 84% 3232 149717 3818 531 4349

29450

Sumokėtų daugiau 1117  
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3 lentelė.     

 

Column1 Column2

Superkam

as kiekis, 

MWh

Vidutinė 

svertinė 

kaina, 

ct/kWh

Pasiūlyta

s kiekis, 

MWh

Supirkta, 

tūkst.Eur

70% 

galios 

max 

gamyba, 

MWh

Supirktas 

70% 

kiekis 

palygnam

ąja kaina, 

tūkst. Eur

Supirktas 

30% 

kiekis 

konkuren

cine 

kaina, 

tūkst. Eur

NŠG 

siūlymo 

sąnaudos

, tūkst. 

Eur

Skirtumas 

tarp 

dabar ir 

NŠG 

siūlomo 

varianto 

Tik žiemos mėnesiai 566572 1.62 686544 9206 480581 13016 1457 14472 5266

85%  
 

Kokybiškas valstybinis reguliavimas turi derinti šilumos vartotojų ir gamintojų interesus ilguoju laikotarpiu. Tai yra, kai realiai neįmanoma 

veiksminga konkurencija tai rinkos dalyvių pelningumas turi būti reguliuojamas. Tuo tikslu atlikti skaičiavimai (4 lentelė), kurie rodo kokia būtų 

investicijų grąža (atitinkamai išlaidos šilumos vartotojams) per metus investicijų grąžą nustatant trimis skirtingais būdais.  Skaičiavimų rezultatai rodo, 

kad priimant WACC vidutinę reikšmę 4 proc.,  metinė investicijų grąža, net visiems šilumos gamintojams ją skaičiuojant nuo naujo turto vertės 

(330 000 EUR/MW) būtų apie 4,2 mln. EUR. Skaičiuojant nuo faktinės turto vertės galimai sudarytų apie 2,9 mln EUR/m. ir kasmet mažėtų dėl 

turto vertės mažėjimo. Tuo tarpu vykdant reguliuojamą konkurenciją pagal LNŠGA siūlomą modelį išlaidos šilumos gamybai vien per tris žiemos 

mėnesius padidėtų apie 5,3 mln. EUR, lyginant su dabartine situacija. Kadangi konkurencijos intensyvumas sumažėtų ir kitais šildymo sezono 

mėnesiais, tai šilumos gamybos kainos ir atitinkamai išlaidos šildymui padidėtų ir kitais mėnesiais.       

4 lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad reguliuojama investicijų grąža laikotarpio, kai pradėta taikyti „reguliuojama konkurencija pilnais 

kaštais“, pradžioje Kaune būtų buvusi apie 4,2 mln. EUR/m., skaičiuojant visiems šilumos gamintojams nuo VERT taikomos apibendrintos RAB 

vertės (330 000 EUR/MW). Jeigu investicijų grąža būtų skaičiuojamas nuo „spėjamos“ faktinės RAB vertės (pagal objektų įvedimo į eksploataciją 

metus ir įvertinus buhalterinį nusidėvėjimą) tai suminė aukcionuose dalyvaujančių šilumos gamintojų norminė (pagal VERT principus) skaičiuojama 

investicijų grąža būtų apie 2,9 mln. EUR. Tai yra skirtumas būtų tik apie 1,3 mln. EUR/m. Šis skirtumas įvertinant AB „Kauno energija“ reguliuojamų 

metinių pajamų apimtį sudarytų apie 2 % galutinėje šilumos kainoje, tačiau kasmet ši kainos dedamoji mažėtų. Jeigu investicijų grąža būtų 

reguliuojama ir skaičiuojama nuo faktinės turto vertės ir visi šilumos gamintojai reguliuojamą investicijų grąžą iš tikrųjų gautų, tai būtų 

užtikrinamas jų ekonominis gyvybingumas vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, kaip ir kituose reguliuojamuose energetikos sektoriuose, kur 

nėra veiksmingos konkurencijos. Tačiau sąžininga reguliacinė investicijų grąža laikoma per maža ir netenkina kai kurių investuotojų ir jie nesutinka 

būti reguliuojamais. Tuomet skirstymas gamintojų į reguliuojamus ir nereguliuojamus ir skirtingų kainodaros principų taikymas to paties technologinio 

tipo įrenginiams sukuria prielaidas vienų pasipelnymui, o kitų nuostolingai veiklai. O tai iškraipo sąžiningos konkurencijos sąlygas.             
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4 lentelė. Investicijų grąža pagal tris scenarijus.  
2021 m. WACC

Taip Naujo RAB 330 tūkst.Eur/MW 4%

ŠGĮ
Reguliavi

mas

Pradėjo 

veikti

Nominali 

galia, MW

Naujo 

įrenginio 

RAB 

vertė, 

tūkst. Eur.

Faktinė 

įrenginio 

RAB 

vertė, 

tūkst. Eur.

Naujo 

įrenginio 

RAB 

vertė, 

tūkst.Eur/

MW

Faktinė 

RAB 

vertė, 

tūkst.Eur/

MW

Investicijų 

grąža nuo 

naujo 

RAB 

vertės

Investicijų 

grąža nuo 

faktinio 

RAB

Investicijų 

grąža 

pagal 

dabartinį 

reguliavi

ma

Investicijų 

grąža nuo 

fakto

AB "Kauno energija", Inkaro katilinė Taip 2015 20 6600 4125 330 206 264 165 165 4%

AB "Kauno energija", Petrašiūnų elektrinė Taip 2015 30 9900 6188 330 206 396 248 248 4%

AB "Kauno energija", Šilko katilinė Taip 2015 18 6050 3781 330 206 242 151 151 4%

Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 1 Ne 2016 26 8481 5831 330 227 339 233 339 6%

Idex Biruliškių UAB, Biruliškių Nr. 2 Ne 2016 26 8481 5831 330 227 339 233 339 6%

Idex Taika UAB, Taika Ne 2013 20 6600 3300 330 165 264 132 264 8%

Idex Taikos elektrinė UAB, Taika elektrinė Taip 2016 20 6600 4538 330 227 264 182 182 4%

Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Ne 2020 72 23760 22275 330 309 950 891 950 4%

UAB "Aldec General", vandens šildymo katilai Ne 2014 19 6325 3558 330 186 253 142 253 7%

UAB "Ekopartneris", vandens šildymo katilai Taip 2015 17 5610 3506 330 206 224 140 140 4%

UAB "Foksita", Elektrinė Taip 2016 22 7260 4991 330 227 290 200 200 4%

UAB "Lorizon Energy", biokuro katilas Ne 2013 9 3025 1513 330 165 121 61 121 8%

UAB "Petrašiūnų katilinė", vandens šildymo katilai Taip 2014 19 6339 3566 330 186 254 143 143 4%

Total 318 105031 73001 4201 2920 3495

6564 4563

REG 147

NEREG 172  
 

Įvertinant 3 metų „reguliuojamos konkurencijos“ taikymo patirtį Lietuvos CŠT sistemose, siūlomi principai, kurie svarstytini nagrinėjant 

alternatyvas ir ruošiant ŠŪĮ koncepcijos projektą. Šiais pasiūlymais siekiama išlaikyti šilumos gamybos rinkoje efektyviausius šilumos gamybos 

objektus, užtikrinant mažiausias šilumos gamybos sąnaudas ilguoju laikotarpiu.  

A – Reguliacinė alternatyva. Visi šilumos gamintojai atskleidžia savo sąnaudas ir dalyvauja galios aukcione siekdami būti reguliuojamais, 

gaunant patikimą efektyvių sąnaudų apmokėjimą ir protingą investicijų grąžą. Nepatekę į reguliuojamųjų sąrašą šilumos gamintojai dalyvauja gamybos 

aukcionuose kintamųjų sąnaudų ribose.       

B- Dviejų aukcionų alternatyva.  

1. Galios aukciono būdu turėtų būti nustatomi pigiausi prieinami šilumos gamybos šaltiniai mažiausiai vienerių metų laikotarpiui. Visi 

atskiroje CŠT sistemoje veikiantys šilumos gamybos įrenginiai tiek priklausantys NŠG, tiek ir CŠT įmonei, gali dalyvauti metiniame 
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šiluminės galios aukcione, kuriame siūlo nuolat prieinamą šilumos gamybos įrenginių galią ir planuojamą vidutinę šilumos gamybos kainą 

(ŠGK), paskaičiuotą pagal formulę: 

  

ŠGK =  (TS + IG)/Q  +  (SPS/Q + KS + KK),      EUR/MWh 

 

TS –   pageidaujamos turto metinės sąnaudos, tačiau neviršijančios VERT nustatyto palyginamojo jų dydžio (pavyzdžiui, 

paskaičiuotos pagal naujos biokuro katilinės vertę, EUR/m.) 

IG   - pageidaujama investicijų grąža, EUR/m. 

Q –  metinė šilumos gamybos apimtis (8600 h/m. x 0,45 x siūloma parengtoji galia, MW), MWh/m.   

SPS – patiriamos sąlygiškai pastoviosios sąnaudos, neviršijančios VERT nustatytos lyginamojo rodiklio (EUR/MWh) ribos, EUR/m. 

KS - kintamųjų sąnaudų koeficientas (priedas prie kuro kainos, įvertinantis techninį efektyvumą, elektros sąnaudas ir t.t.), 

neviršijantis VERT nustatytos lyginamojo rodiklio (EUR/MWh) ribos, EUR/MWh. 

KK –  kuro arba kitų išteklių kaina, iš anksto žinoma arba vieninga visiems dalyviams, EUR/MWh. 

 

2. Pagal pasiūlytą mažiausią planuojamos šilumos kainos kriterijų suformuojamas šilumos gamintojų „portfelis“ iš CŠT ir NŠG įrenginių, 

kurie užtikrina mažiausias metines šilumos gamybos kainas ateinantį reguliacinį periodą.         

3. Pagal galios aukciono rezultatus suformuojamas efektyviausių šilumos gamintojų komplektas iš NŠG ir CŠT pigiausią šilumos kainą 

(EUR/MWh arba ct/kWh) pasiūliusių įrenginių ir į reguliuojamas šilumos gamybos kainas įskaičiuojami šių įrenginių nusidėvėjimo 

sąnaudos (TS) ir investicijų grąža (IG).  

4. Tiek CŠT, tiek NŠG galios aukcione konkuruojantys įrenginiai negali viršyti pagrįstų VERT nustatytų turto sąnaudų bei investicijų grąžos 

lyginamųjų rodiklių. Turto sąnaudos ir investicijų grąža įskaičiuojami į reguliuojamas šilumos kainas ir išmokami galios aukciono 

laimėtojams kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui.  

5. Trūkstamą šiluminio galingumo poreikį, įvertinus galios aukciono rezultatus, užtikrina reguliuojamas šilumos tiekėjas.  

6. Tiek laimėję galios aukcioną, tiek nelaimėję arba nauji šilumos gamintojai kiekvieną mėnesį dalyvauja šiluminės energijos gamybos 

aukcione, konkuruodami dėl faktinės energijos gamybos apimčių ir dėl galimybės padengti pastoviąsias eksploatacines sąnaudas bei 

užsidirbti papildomą pelną, jeigu šiluma gaminama mažesnėmis sąnaudomis negu buvo siūlyta pagal formulę galios aukcione (antroji 

dalis). 

7. Energijos aukcione efektyvūs šilumos gamintojai savo pasiūlymuose negali viršyti galios aukcionui siūlyto suminio pastoviųjų sąnaudų 

dedamosios (SPS) ir kintamosios dedamosios (KS+KK), kurioje įskaičiuota vidutinė laikotarpio kuro kaina, dydžio.  

 

C- Neribojamos konkurencijos alternatyva pagal B modelį, bet  be VERT taikomų ribojimų atskiriems rodikliams. Šiuo atveju ribojantis 

reguliavimas turėtų būti taikomas tik CŠT sistemose, kur konkuruojančių subjektų galia nepakankama veiksmingai konkurencijai susiformuoti.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Reguliuojamo turto vertė su parama, RAB 165 tūkst. Eur/MW 165 155 144 134 124 113 103 93 83 72 62 52 41 31 21 10 0

Reguliuojama investicijų grąža be paramos, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 6.6 6.2 5.8 5.4 5.0 4.5 4.1 3.7 3.3 2.9 2.5 2.1 1.7 1.2 0.8 0.4 0.0

Nerguliuojama turto vertė 330 tūkst. Eur/MW 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Reguliuojamo turto vertė be paramos 330 tūkst. Eur/MW 330 309.38 288.75 268.13 247.5 226.88 206.25 185.63 165 144.38 123.75 103.13 82.5 61.875 41.25 20.625 0

Reguliuojama investicijų grąža, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

Nereguliuojama investicijų grąža, WACC= 4% tūkst. Eur/MW 13.2 12.375 11.55 10.725 9.9 9.075 8.25 7.425 6.6 5.775 4.95 4.125 3.3 2.475 1.65 0.825 0

150 MW galios - reguliuojamų RAB tūkst. Eur 24750 23203 21656 20109 18563 17016 15469 13922 12375 10828 9281 7734 6188 4641 3094 1547 0 Suma Vidurkis

150 MW galios - nereguliuojamų RAB tūkst. Eur 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500

150 MW galios reguliuojamos katilinės amortizacija tūkst. Eur 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 0 24,750             

150 MW galios nereguliuojamos katilinės amortizacija tūkst. Eur 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 52,594             

150 MW galios reguliuojamos  katilinės turto grąža tūkst. Eur 990 928 866 804 743 681 619 557 495 433 371 309 248 186 124 62 0 8,415               495          

150 MW galios nereguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 33,660             1,980       

Suminis RAB tūkst. Eur 74250 72703 71156 69609 68063 66516 64969 63422 61875 60328 58781 57234 55688 54141 52594 51047 49500 Suma Vidurkis

Suminė amortizacija tūkst. Eur 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 3094 77,344             

Suminė investicijų grąža tūkst. Eur 2970 2908 2846 2784 2723 2661 2599 2537 2475 2413 2351 2289 2228 2166 2104 2042 1980 42,075             2,475       

3184.7
Suminės SPS (3185 Eur/MW - VERT)

tūkst. Eur 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
16,242             955          

10 Suminės KK (10 Eur/MWh) tūkst. Eur 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 217,530          

Amortizacija+Pelnas+SPS+KK tūkst. Eur 21362 21300 21238 21176 21114 21053 20991 20929 20867 20805 20743 20681 20619 20558 20496 20434 18825 353,191          

Suminiai pastovūs kaštai (IG + Amortizacija + SPS) tūkst. Eur 8566 8504 8442 8380 8319 8257 8195 8133 8071 8009 7947 7885 7824 7762 7700 7638 6029 135,661          7,980       

Santykiniai pastovūs kaštai (IG + Amortizacija + SPS) ct/kWh 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.47 0.62         

Šilumos gamybos kaina aukcione ct/kWh 1.67 1.66 1.66 1.65 1.65 1.65 1.64 1.64 1.63 1.63 1.62 1.62 1.61 1.61 1.60 1.60 1.47 1.62         

150 MW galios - reguliuojamų RAB tūkst. Eur 24750 23203 21656 20109 18563 17016 15469 13922 12375 10828 9281 7734 6188 4641 3094 1547 0 Suma Vidurkis

150 MW galios - nereguliuojamų RAB tūkst. Eur 49500 46406 43313 40219 37125 34031 30938 27844 24750 21656 18563 15469 12375 9281 6188 3094 0

150 MW galios reguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 990 928 866 804 743 681 619 557 495 433 371 309 248 186 124 62 0 8,415               495

150 MW galios nereguliuojamos katilinės turto grąža tūkst. Eur 1980 1856 1733 1609 1485 1361 1238 1114 990 866 743 619 495 371 248 124 0 16,830             990

150 MW galios reguliuojamos katilinės amortizacija tūkst. Eur 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 0 24,750             1456

150 MW galios nereguliuojamos katilinės amortizacija tūkst. Eur 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 0 49,500             2912

Suminis RAB tūkst. Eur 74250 69609 64969 60328 55688 51047 46406 41766 37125 32484 27844 23203 18563 13922 9281 4641 0 Suma Vidurkis

Suminė amortizacija tūkst. Eur 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 4641 0 74,250             

Santykinė amortizacija ct/kWh 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.34

Suminė investicijų grąža tūkst. Eur 2970 2784 2599 2413 2228 2042 1856 1671 1485 1299 1114 928 743 557 371 186 0 25,245             1485
Santykinė investicijų grąža ct/kWh 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 0.12

3184.7
Suminės SPS (3185 Eur/MW - VERT)

tūkst. Eur 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955
16,242             

Santykiniai SPS (3185 Eur/MW - VERT) ct/kWh 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

10 Suminės KK (10 Eur/MWh) tūkst. Eur 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 12796 217,530          

Suminiai pastovūs kaštai (IG + Amortizacija + SPS)
tūkst. Eur 8566 8380 8195 8009 7824 7638 7452 7267 7081 6895 6710 6524 6339 6153 5967 5782 955

115,737          6808

Santykiniai pastovūs kaštai (IG + Amortizacija + SPS) ct/kWh 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.07 0.53

Suminiai kaštai (Amortizacija+Pelnas+SPS+KK) tūkst. Eur 21362 21176 20991 20805 20619 20434 20248 20063 19877 19691 19506 19320 19134 18949 18763 18578 13751 333,267          1485

Šilumos gamybos kaina aukcione ct/kWh 1.67 1.65 1.64 1.63 1.61 1.60 1.58 1.57 1.55 1.54 1.52 1.51 1.50 1.48 1.47 1.45 1.07 1.53

Metai

Visi reguliuojami

Dabartinis reguliavimas

 
 

Kauno miesto pavyzdžiu atlikti skaičiavimai rodo, kad į efektyvių šilumos gamintojų sąrašą patektų visos kietojo kuro katilinės ir elektrinės, o 

jų nusidėvėjimo ir investicijų grąžos apytikslės sąnaudos aukcionų šilumos vidutinėje kainoje neviršytų 0,6 ct/kWh ir kasmet mažėtų. Taip būtų 

užtikrinamas visiems gamintojams tolygus ekonominis gyvybingumas mažiausiomis vartotojams sąnaudomis. Antrinis konkuravimas energijos 

gamybos aukcionuose kintamųjų sąnaudų ribose, neuždarytų kelio šilumos supirkimui iš neprognozuojamų jos šaltinių ir nepažeistų efektyviausių 

stabiliai veikiančių šilumos gamintojų ekonominio gyvybingumo pagrindo.     
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IŠVADOS ir PASIŪLYMAI 

 

1. Pasitvirtino perspėjimai, kad veiksminga ir tvari konkurencija „pilnais kaštais“ uždaroje ir netolygioje šilumos gamyboje rinkoje iš 

esmės negalima. 

2. LNŠGA siūlomas „reguliuojamos konkurencijos 70+30“ modelis laikinai sugeneruotų kai kuriems šilumos gamintojams gerokai aukštesnį 

pelningumą, tačiau pabrangintų gaminamą šilumą ir galutines šilumos kainas vartotojams (Kauno pavyzdžiu). Sumažėjus šilumos 

realizacijai arba atsiradus daugiau šilumos šaltinių uždaroje CŠT sistemoje šis modelis taptų vėl neveiksmingas (netvarus).  

3. Kadangi reguliuojamų ŠG leistinas pelnas (investicijų grąža) kasmet sistemiškai mažėja, o nereguliuojamų NŠG stabilus, pastarieji turi 

finansinį potencialą laikinai mažinti šilumos kainas iš rinkos išstumiant reguliuojamus šilumos gamintojus.  

4. Nesant prielaidų tvariai ir ilgalaikei konkurencijai šilumos gamyboje svarstytinas siūlymas įvesti visų šilumos gamintojų reguliavimą, 

taip užtikrinant minimalią investicijų grąžą ir ekonominį gyvybingumą ilguoju laikotarpiu. Kasmėnesiniuose šilumos gamybos 

aukcionuose atsirastų galimybė užsidirbti papildomą pelną. Tačiau tik efektyviau gaminant šilumą, bet ne dėl reguliacinio manipuliavimo.  

5. „Reguliuojamos konkurencijos pilnais kaštais“ taikymo patirtis rodo, kad šilumos gamybos organizavimą reikia nagrinėti iš esmės 

sistemiškai ir visapusiškai, o ne tik atsižvelgiant į atskirų subjektų finansinius interesus. 
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IS-904/629-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. Planuojami pirmadienio webinarai_reikia patvirtinimo 

 

LŠTA pirmadienio webinaras_IGLU lietuviškas geoterminiu šilumos siurbliu gamintojas 

pirmadienis 2021 m. liepa 12 14:00-15:00 

2021 liepos 12 d. (pirmadienis) 14 val. LŠTA šilumos tiekėjų ir ekspertų nuotolinis 

susitikimas, kurio metu Lietuvos šilumos siurblių gamintojo IGLU TECH atstovai pristatys savo 

įmonę, produktus, paslaugas, inovacijas, aktualias šilumos tiekėjams. 

- IGLU geoterminiai šilumos siurbliai (pranešėjai: Saulius Tijūnaitis, Mindaugas 

Vilčinskas) 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

Planuoju tokius artimiausius mokymus nariams: 

1) Asmenų (klientų) aptarnavimo aktualijos: kanalų ir emocijų įvairovės valdymas 

(https://www.countline.lt/renginys/klientu-aptarnavimo-pradmenu-mokymai/) Kaina 900 eur 

. Data: rugpj. 2 d. 

2) Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje: 

https://www.countline.lt/renginys/nepinigine-motyvacija-ir-motyvuojantys-pokalbiai-su-

darbuotojais-viesajame-sektoriuje-3/ Kaina 900 eur . Data: rugpj. 9 d. 

3) Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai 

verslui: https://www.countline.lt/renginys/naujausi-aplinkos-apsaugos-reikalavimai-verslui/ 

Kaina 900 eur . Data: dar derinama 

4) Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos:  

https://www.countline.lt/renginys/mokesciu-ir-apskaitos-naujoves-ir-praktines-

rekomendacijos/#vidiniai_mokymai_sia_tema Kaina 1200 eur . Data: dar derinama 

5) Kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų įgyvendinimas praktikoje (Kibernetinio saugumo 

reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje - Mokymų 

klubas (mokymuklubas.lt)) Dėl kainos ir datos dar laukiu tiesioginio atsakymo iš lektoriaus. 

 

Ar galiu patvirtinti pirmus 2 webinarus (kaina prieinama      ) 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYwYWRkN2MtMDk4Yy00YzgzLWIxYmMtYzJjNDI2MDhkOWI3%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_ZWYwYWRkN2MtMDk4Yy00YzgzLWIxYmMtYzJjNDI2MDhkOWI3@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://www.countline.lt/renginys/klientu-aptarnavimo-pradmenu-mokymai/
https://www.countline.lt/renginys/nepinigine-motyvacija-ir-motyvuojantys-pokalbiai-su-darbuotojais-viesajame-sektoriuje-3/
https://www.countline.lt/renginys/nepinigine-motyvacija-ir-motyvuojantys-pokalbiai-su-darbuotojais-viesajame-sektoriuje-3/
https://www.countline.lt/renginys/naujausi-aplinkos-apsaugos-reikalavimai-verslui/
https://www.countline.lt/renginys/mokesciu-ir-apskaitos-naujoves-ir-praktines-rekomendacijos/#vidiniai_mokymai_sia_tema
https://www.countline.lt/renginys/mokesciu-ir-apskaitos-naujoves-ir-praktines-rekomendacijos/#vidiniai_mokymai_sia_tema
https://mokymuklubas.lt/seminaras/kibernetinio-saugumo-reikalavimai-imonems-ir-organizacijoms-reikalavimu-igyvendinimas-praktikoje/
https://mokymuklubas.lt/seminaras/kibernetinio-saugumo-reikalavimai-imonems-ir-organizacijoms-reikalavimu-igyvendinimas-praktikoje/
https://mokymuklubas.lt/seminaras/kibernetinio-saugumo-reikalavimai-imonems-ir-organizacijoms-reikalavimu-igyvendinimas-praktikoje/
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IS-904/629-VI-3 priedas 

 

INFO_www_paslaugų teikimas vieni kitiems 

TN: tn 

 

Informuojame, jog LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt (prisijungus prie uždaros narių 

zonos), sukurta atskira skiltis „SIŪLO/IEŠKO_paslaugos vieni kitiems“, kur rasite sąrašą šiuo metu 

kai kurių įmonių siūlomų teikti paslaugų kitiems šilumos tiekėjams. Kviečiame peržiūrėti, o radus 

aktualią paslaugą, susisiekite tiesiogiai lentelėje nurodytais kontaktais. 

Tiesioginė nuoroda: Nariams -> SIŪLO/IEŠKO_paslaugos vieni kitiems,  

Jeigu pageidaujate paskelbti ir savo įmonės paslaugas, atsiųskite informaciją el.p. 

ramune@lsta.lt   

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

TN: tn  

SIŪLO/IEŠKO_paslaugos vieni kitiems 
SIŪLO paslaugas 

Nr. 
Įmonės 

pavadinimas 
Siūloma paslauga Orientacinė kaina 

Kontaktaktinis 

asmuo 
Kontaktai 

1 

UAB 

“Šilutės 

šilumos 

tinklai” 

Parduodamas nenaudotas garo 

katilas. E-25-1,4 ГМ-3. 

Pardavimo forma – metalo laužas. 

Kaina sutartinė 
Saulius 

Vytuvis 

saulius.vytuvis@silutesst.lt 

844145618 

2 
AB “Kauno 

energija” 

Absorbcinių šilumos siurblių 

katilinėse pritaikymo 

konsultavimas arba analizės 

rengimas. 

Vizitų į veikiančius AB „Kauno 

energija“ objektus organizavimas 

(paslauga nemokama) 

1000 – 10000 Eur. 

Laimonas 

Narbutas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 698 50231 

l.narbutas@kaunoenergija.lt 

3 
AB “Kauno 

energija” 

Katilinių arba atskirų katilų darbo 

efektyvumo įvertinimas: 

santykinės kuro sąnaudos 

tne/MWh, elektros sąnaudos 
kWh/MWh, rekomendacijos 

darbo optimizavimui. 

1000 – 10000 Eur. 

Laimonas 

Narbutas 

Technologijų 

ir inovacijų 
skyrius 

+370 698 50231 

l.narbutas@kaunoenergija.lt 

4 
AB “Kauno 

energija” 

Naujų technologijų įdiegimo 

techninis, ekonominis įvertinimas: 

technologijos parinkimas, 
investicijų nustatymas ir 

ekonominių rodiklių įvertinimas 

(atsipirkimo laikas, vidinė grąžos 

norma) investicijų pagrindimui ir 

suderinimui su VERT. 

Tai gali apimti biokuro katilų 

įrengimą, šilumos siurblių 

įrengimą, tinklo renovacijas, 

vartotojų prijungimo prie CŠT, ar 

atjungimo ir keitimo kitais 

šilumos aprūpinimo būdais 

įvertinimus. 

1000 – 10000 Eur. 

Laimonas 

Narbutas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 698 50231 

l.narbutas@kaunoenergija.lt 

5 AB “Kauno Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 300-500 Eur Tomas  

https://lsta.lt/siulo-iesko_paslaugos_vieni_kitiems/
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/siulo-iesko_paslaugos_vieni_kitiems/
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/siulo-iesko_paslaugos_vieni_kitiems/
mailto:saulius.vytuvis@silutesst.lt
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energija” išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitos parengimas. 

Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

6 
AB “Kauno 

energija” 

Konsultacija ir pagalba aplinkos 
oro taršos, vandens išgavimo, 

nuotekų nuvedimo 

aplinkosauginių ataskaitų 

parengimo klausimais. 

50 – 100 Eur. 

Tomas 
Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

7 
AB “Kauno 

energija” 

Konsultacija ir pagalba rengiant 

taršos leidimų ir taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų 

paraiškas. 

1000 – 2000 Eur. 

Tomas 
Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

8 
AB “Kauno 

energija” 

Konsultacija ir pagalba dėl  

atliekų apskaitos sistemos GPAIS 

naudojimo. 

50 – 100 Eur. 

Tomas 

Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

9 
AB “Kauno 

energija” 

Konsultacija ir pagalba rengiant 

išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų stebėsenos 

planus ir ataskaitas. 

300 Eur. 

Tomas 

Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

10 
AB “Kauno 

energija” 

Iš stacionarių aplinkos oro taršos 

šaltinių išmetamų teršalų 

laboratoriniai tyrimai 

100 – 200 Eur. 

Tomas 

Vilkickas 

Technologijų 

ir inovacijų 

skyrius 

+370 614 96885 

t.vilkickas@kaunoenergija.lt 

11 
AB “Kauno 

energija” 

Mobilių siurblių su generatoriais 

nuoma tinklo hidrauliniams 

bandymams atlikti. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Audrius 

Pupininkas 

Tinklo 

valdymo 

skyrius 

 

+370 682 61 889 

a.pupininkas@kaunoenergija.lt 

12 
AB “Kauno 

energija” 

PUR vamzdžių gedimų kontrolės 

sistemos patikra ir matavimai. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Audrius 

Pupininkas 

Tinklo 

valdymo 

skyrius 

+370 682 61 889 

a.pupininkas@kaunoenergija.lt 

13 
AB “Kauno 

energija” 

Įvadinių šilumos apskaitos 

prietaisų nuotolinio duomenų 

nuskaitymo ir stebėjimo įrangos 

diegimas ir priežiūra. Paraiškos 

paruošimas valstybinei paramai 

gauti. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Tomas 

Janušas 

+370 614 78626 

t.janusas@kaunoenergija.lt 

14 
AB “Kauno 

energija” 

Šilumos apskaitos prietaisų 

duomenų, šilumos vartojimo bei 

šilumos punktų monitoringo 

sistemos ir analizės paslauga. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Tomas 

Janušas 

+370 614 78626 

t.janusas@kaunoenergija.lt 

15 
AB “Kauno 

energija” 

Beinvazinio šilumos kiekio ar 

srauto matavimo, disbalanso 

nustatymo paslauga. Prietaiso 

nuoma arba matavimo paslauga. 

100 – 200 Eur. 
Tomas 

Janušas 

+370 614 78626 

t.janusas@kaunoenergija.lt 

16 
AB “Kauno 

energija” 

Karšto (šalto) vandens 

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 

nuotolinio duomenų nuskaitymo 

infrastruktūros (apskaitos prietaisų 

ir LoraWAN nuskaitymo tinklo) 

diegimo  poreikių vertinimo, 

pirkimo dokumentų rengimo, 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Tomas 

Janušas 

+370 614 78626 

t.janusas@kaunoenergija.lt 
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infrastruktūros diegimo ir 

priežiūros vykdymo konsultacinė 

paslauga. 

17 
AB “Kauno 

energija” 
Pastatų termovizinė analizė. 100 Eur. 

Tomas 

Janušas 

+370 614 78626 

t.janusas@kaunoenergija.lt 

18 
AB “Kauno 

energija” 

Mobilios katilinės nuoma. 0,48 

MW suskystintų dujų/gamtinių 

dujų konteinerinė mobili katilinė, 

0,60 MW dyzelino konteinerinė 

mobili katilinė. Katilinės 

sumontuotos standartiniame 

jūriniame konteineryje 

(6,0×2,6×2,6 m). Pajungimas 

lanksčiomis specializuotomis 
žarnomis į trasas, vamzdyną, 

pastato šilumos punktą ar pan. 

Atvežimas, 

pajungimas 

objekte, personalo 

apmokymas 300-

500 Eur. 
(priklauso nuo 

techninių 

galimybių ir 

situacijos 

sudėtingumo). 

Nuomos kaina už 

parą 50-80 Eur 

(priklauso nuo 

nuomos 

laikotarpio). 

Suvartotas kuras, 
elektra – susimoka 

vartotojas. 

Papildomas 

atvažiavimas, 

konsultacija 50-

150 Eur 

(priklausomai nuo 

objekto, atstumo, 

sudėtingumo). 

Mantas 

Karčiauskas 

Gamybos 

skyrius 

+370 615 54192 

m.karciauskas@kaunoenergija.lt 

19 
AB “Kauno 

energija” 

Drono nuoma tinklų defektų ir 

avarijų identifikavimui. Tyrimo 

ataskaitos parengimas. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Paulius 

Jaselskis 

Techninio 

aptarnavimo 

skyrius 

 

+370 686 52719 

p.jaselskis@kaunoenergija.lt 

20 
AB “Kauno 

energija” 

Ratinio ekskavatoriaus paslaugos 

su operatoriumi. 

Pagal individualų 

susitarimą. 

Paulius 

Jaselskis 

Techninio 

aptarnavimo 

skyrius 

+370 686 52719 

p.jaselskis@kaunoenergija.lt 
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IS-904/629-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. District Heating collaboration in the Baltic Sea region 

 

Paraišką patvirtino-turėsim galimybių artimiau pabendraut su kolegomis iš LV, EST, SE  

 

From: Henrik Bristav <henrik.bristav@ri.se>  

Sent: Tuesday, June 22, 2021 11:47 AM 

To: Valdis Vītoliņš <valdis.vitolins@jurmalassiltums.lv>; Ramunė Gurklienė – LŠTA 

<ramune@lsta.lt>; Siim Umbleja <Siim.Umbleja@epha.ee>; reljo.saarepera@eesti.ee 

Subject: District Heating collaboration in the Baltic Sea region 

 

Dear all, 

 

I am happy to announce that our application for seed funding has been granted. We can now start to 

plan the upcoming activities during the fall.  The project will start in October. 

 

I will get back to you in August about the plans for the kick-off. Hopefully we can all meet 

physically if the corona situation will continue to decline. Let´s hope for the best. 

 

Kind Regards, 

 
          

Henrik Bristav 

Project Manager 

Built Environment 

Department System Transition and Service Innovation 

Unit Resources from Waste 

 

D: +46 10 516 57 02 |  M: +46 70 622 71 83 

henrik.bristav@ri.se 

 

RISE Research Institutes of Sweden | ri.se 

Storgatan 65, Umeå, Sweden | Storgatan 65, SE-903 30, UMEÅ, SWEDEN 

 

 

mailto:henrik.bristav@ri.se
mailto:valdis.vitolins@jurmalassiltums.lv
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:Siim.Umbleja@epha.ee
mailto:reljo.saarepera@eesti.ee
mailto:henrik.bristav@ri.se
http://ri.se/
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IS-904/629-VI-5 priedas 

 

INFO_LSTA webinaro medžiaga_ 2021-06-21 d._VilniusTechn atlikto tyrimo rezultatai apie 

šilumos suvartojimą A, A+, A++ daugiabučiuose 

 

Pirmadienį (birželio 21 d.) LŠTA webinaro metu, VilniusTECH Pastatų energetikos 

katedros doc. Dr. Violeta Motuzienė pristatė įgyvendinto mokslo projekto „Projektinių ir faktinių 

pastato gyvavimo ciklo energijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką“ 

rezultatus. Projekto metu buvo analizuoti 64 daugiabučiai A, A+, A++ klasės namai 5 Lietuvos 

miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje). Pridedame pranešimo skaidres. 

Webinaro apibendrinimai:  

- Praktikoje atsiranda naujas terminas - energinio efektyvumo spraga (angl. Energy 

Performance Gap). Nors pastatai projektuojami A, A+, A++ klasėms atsiranda  

įrodymų, kad šildymui sunaudoja 1,5-2,5 karto daugiau energijos nei prognozuota. 

Tendencija būdinga ne tik LT bet ir kitose ES šalyse. 

- Vartotojų elgsena gali įtakoti apie 50 proc gautinio energijos suvartojimo  

- Tyrimai parodė, kad žemesnės energinio naudingumo klasės pastati turi neigiamą 

energinio efektyvumo spragą, o aukštesnės klasės – teigiamą (spragos svyruoja nuo –

101 % iki +77%. ) 

- realybėje A+ klasės pastatų suvartojimai yra netgi prastesni nei A klasės. 

- „ant popieriaus“ (sertifikate) energijos poreikiai šildymui yra ženkliai mažesni nei 

leistini maksimalūs, tačiau faktai rodo, jog suvartojimai (KWh/m2) daug didesni ir kai 

kuriais atvejais ženkliai viršija leistinas ribas (neatitinka numatytų prognozių) 

- Tokie nesutapimai nuvilia ir kelia abejonių pastatų savininkams priimant sprendimus 

dėl investicijų į renovaciją. 

- Tyrimo rezultais bus siekiama peržiūrėti nacionalinę sertifikavimo metodiką ir tikslinti 

skaičiavimo prielaidas, taip pat daugiau dėmesio skiriant pastatų užimtumo grafikams.  

- Vilnius Tech mokslininkai šiuo metu atlieka komercinių pastatų stebėjimo tyrimus- 

esant poreikiui galima visada kreiptis. 

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti (neplatinti!) čia : 

  LŠTA pirmadienio webinaras_VilniusTech_Projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo 

energijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos įtaką-20210621_140135-Meeting 

Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

2021-06-21 webinaro pristatymas *.pdf formatu (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-904/629-VI-5-1 priedas 2021-06-28.pdf). 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EYAH-h3Awi9CljxzmgdH_C0BFCp1dNWGf-MhmdlzT_9r7Q?e=0k7DZw
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EYAH-h3Awi9CljxzmgdH_C0BFCp1dNWGf-MhmdlzT_9r7Q?e=0k7DZw
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EYAH-h3Awi9CljxzmgdH_C0BFCp1dNWGf-MhmdlzT_9r7Q?e=0k7DZw
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EYAH-h3Awi9CljxzmgdH_C0BFCp1dNWGf-MhmdlzT_9r7Q?e=0k7DZw
http://www.lsta.lt/

