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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-905/630 

2021-07-01/2021-07-05 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021 06 28 pranešimas. Vyriausybė nusprendė: Lietuvoje nuo liepos 1 d. galios 

ekstremalioji situacija, TN: tn, 

• LRV 2021-06-28 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

• LRV 2021-07-01 pranešimas Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemonės, 

TN: tn,  

• LRV 2021-06-28 nutarimas Nr. 506 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO TN: tn, 

(projektas)TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-2 priede pateikiama: 

• EM 2021 06 28 pranešimas. Supaprastinta degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų tvarka, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-3 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-389 DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 

PRIEMONĖS „ĮMONIŲ, NEDALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE, TECHNOLOGINIŲ 

PROCESŲ ATNAUJINIMAS PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS 

IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-4 priede pateikiama: 

• LVAT 2021 m. birželio 2 d. nutartis, Administracinė byla Nr. eA-2217-629/2021, TN: tn, 

Ginčas dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo 

praktikos. 

KOMENTARAS: Apibendrinant į tai kas išdėstyta nutartyje, galima atkreipti dėmesį, kad 

skundžiama valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos veiksmai, dėl to, kad pareiškėjas turėjo 

pretenzijų dėl duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo jo atžvilgiu, tačiau inspekcija peržiūrėjo, kad 

neteismingas skundas t. y. adresuotas iškart ne tam teismui, bet visai neperžiūrėjo skundo esmės ir 

LAT nusprendė bylą perduoti nagrinėti iš naujo Vilniaus apylinkės teismui. Jei bus nustatyti kokie 

pažeidimai dėl duomenų apsaugos reglamento pažeidimo, tuomet bus galima grįžti prie 

konkretesnės apžvalgos, tačiau iš šios nutarties, šiuo metu neįžvelgiu mums aktualios informacijos.   

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-5 priede pateikiama: 

• LVAT 2021 m. birželio 16 d. nutartis, Administracinė byla Nr. eA-1460-756/2021, TN: tn, 

Ginčas dėl teisės aktų taikymo praktikos, skiriant kompensacijas už patalpų šildymą ir 

karštą vandenį. 

KOMENTARAS: Apžvelgus LAT nutartį, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja skundžia tai, kad 

negavo kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį. Bylos esmė, kad pareiškėja susituokė su kitų 

asmeniu ir jų abiejų turto negalima laikyti kaip bendros nuosavybės, nes jų abiejų turimi turtai 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-nusprende-lietuvoje-nuo-liepos-1-d-galios-ekstremalioji-situacija
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c9b6260d8ce11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=c24147cb-8c73-4e17-b687-16720fe37093
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-degiuju-duju-aplinkoje-atliekamu-darbu-tvarka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c38bd250d8db11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ddaba0cd2a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10673f40d82a11eb9f09e7df20500045
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buvo įgyti iki judviejų santuokos, tačiau pagrindžiančių dokumentų per duotą laikotarpį taip ir 

nepateikė Kauno savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojams 

atsakingiems už tokios kompensacijos skyrimą. Pareiškėja nepateikė VĮ Registrų centro duomenų 

apie nekilnojamą turtą (praterminavo). Teismas atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįsta, o 

nutartis galutinė ir neskundžiama. Minėta nutartis neturi aktualumo šilumos ūkio perspektyvoje 

nagrinėjamais klausimais. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-6 priede pateikiama: 

• TA įsigaliojantys nuo 2021-07-01 susiję su GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS įstatymo 

įgyvendinimu: 

o LR GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS įstatymo Suvestinė redakcija nuo 2021-07-

01 iki 2021-12-31 TN: tn, Suvestinė redakcija (nuo 2022-01-01) TN: tn, 

o ŽŪM 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-420 DĖL GEODEZIJOS IR 

KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 

1:01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO 

IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o ŽŪM 2021  m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-422 DĖL GEODEZIJOS IR 

KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 

3.01:2020 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ 

ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o ŽŪM 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-421 DĖL GEODEZIJOS IR 

KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 

2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ 

ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ 

PATVIRTINIMO, TN: tn, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-I-6-1 priedas 

2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-7 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMAS (titulinis) Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31 TN: tn, 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMAS Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31 TN: tn, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-01-01 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-905/630-I-7-1 priedas 2021-07-05.doc). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-I-8 priede pateikiama: 

• VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS Viršininko 

įsakymo DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO REKVIZITŲ PATVIRTINIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2021-07-01 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-07-01 posėdžio: „2. Dėl AB „Šiaulių energija“ 2020–2023 metų 

investicijų“; „4. Dėl ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/JcxmntOEkc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/pxHjOhHnbx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/pxHjOhHnbx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-01/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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modelio formavimo metodinių gairių projekto derinimo“ dokumentai TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-II-1-1 

priedas 2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-06-30 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo, TN: tn, 

o KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ 

ATSKYRIMO METODIKA (nauja redakcija) 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-905/630-II-2-1 priedas 2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2021 07 01 pranešimas. Tobulinama finansavimo tvarka už pasiektus energijos 

sutaupymus, TN: tn, 

• AM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 

9 D. ĮSAKYMO NR. D1-417 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

ĮGYVENDINIMAS PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS“ TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Projekto lyginamasis variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA 2021-07-01 raštas VERT Nr. 62 DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2021-07-08 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-07-08 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos 

darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo“; „2. Dėl VšĮ „Nauja kvalifikacija“ 

energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos elektros energetikos sektoriaus 

darbuotojų atestavimo programos papildymo“; „5. Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų 

nustatymo metodikos“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-II-5-1 priedas 2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2021 07 02 pranešimas. Neįdiegusieji taršai mažinti skirtų priemonių negalės pradėti 

ūkinės veiklos, TN: tn, 

o PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ 

EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠO 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-905/630-II-6-1 priedas 2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-II-7 priede pateikiama:  

• Baltpool 2021-07-02 teikimas EM, VERT, LITBIOMA, LŠTA, LNŠGA, EPS dalyviams 

Nr. SD- 210137 DĖL PREKYBOS BIOKURO PRODUKTAIS IR BIOKURO TIEKIMO 

TIPINIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO, 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-01/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-30/viesoji-konsultacija-del-kogeneraciniu-jegainiu-silumos-ir-elektros-energijos-sanaudu-atskyrimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7643f482d97811eb866fe2e083228059
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/tobulinama-finansavimo-tvarka-uz-pasiektus-energijos-sutaupymus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d3cef660d97111eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d43c294-ee07-4b86-bfa9-9fe506ad8923
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-08/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-08/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/neidiegusieji-tarsai-mazinti-skirtu-priemoniu-negales-pradeti-ukines-veiklos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ae169811da2a11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d79d4294-3537-4673-b35d-34e6b42e10de
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o Prekybos biokuro produktais sąlygų pakeitimo projektas ir Biokuro tiekimo tipinių 

sąlygų pakeitimo projektas persiųsti e-paštu. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-II-7-1 priedas 2021-07-05.zip). 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-06-29 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2021-06-28 pranešimas. VERT: vartotojams didėja elektros energijos tiekėjų 

pasirinkimas, TN: tn, 

o ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO RINKOS APŽVALGA TN: tn ir Nepriklausomo 

elektros energijos tiekimo licencijas/leidimus turinčios įmonės TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-III-2-1 priedas 

2021-07-05.zip). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-06-29 raštas EM Nr. 60 DĖL 2021-2027 ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

PARAMOS PASTATŲ ŠILUMOS PUNKTAMS IR ĮRENGINIAMS PRIJUNGIANT 

PRIE CŠT SISTEMŲ, 

• LŠTA INFO. Dėl esamų idividualiai besišildančių namų ūkių pajungimo prie CŠT sistemų 

potencialo 

• AM INFO. Pasiūlymai priemonei „PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS 

(DAUGIABUČIAI IR INDIVIDUALŪS NAMAI) PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRINIŲ 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ“, 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl informacijos pateikimo EM apie neefektyvias CŠT sistemas, 

• Hidrauliškai vientisų CŠT sistemų, neatitinkančių „Efektyvios CŠT sistemos*“ apibrėžimo 

sąrašas. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-06-29 raštas EM Nr. 61 DĖL ŠILUMOS PUNKTŲ SĄNAUDŲ 

PADENGIMO. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-07-01 raštas EM, VERT, AB „Kauno energija“ Nr. 63 DĖL MOBILIOSIOS 

KATILINĖS TEISINIO REGULIAVIMO. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-7 priede pateikiama  

• VERT 2021-07-01 pranešimas. VERT patvirtino Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo 

sąnaudų apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitą, TN: tn, 

• Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo 

metodinių gairių ataskaita TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-905/630-III-7-1 priedas 2021-07-05.pdf). 

 

https://www.baltpool.eu/lt/naujienos/biokuro-naujienos/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-28/vert-vartotojams-dideja-elektros-energijos-tiekeju-pasirinkimas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-28/vert-vartotojams-dideja-elektros-energijos-tiekeju-pasirinkimas.aspx
https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-01/vert-patvirtino-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-01/vert-patvirtino-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
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Šio skyriaus IS-905/630-III-8 priede pateikiama  

• VERT 2021-07-02 pranešimas. AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidė šilumos supirkimo 

tvarką, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-III-9 priede pateikiama  

• Energetikos ir darnios plėtros komisija: vartotojai turi galimybę pasirinkti nepriklausomą 

elektros tiekėją ir taip užsitikrinti palankiausią kainą. 2021 m. birželio 30 d. pranešimas 

žiniasklaidai, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-1 priede pateikiama:  

• ŠILDYMO SISTEMŲ RENOVACIJA: VIENU ŠŪVIU – KELI ZUIKIAI, diena.lt inf. 

2021-06-28 (https://www.diena.lt), TN: tn. 

• HIDRAULINIAI BANDYMAI IR DIENOS BE KARŠTO VANDENS – ATGYVENA AR 

NEIŠVENGIAMYBĖ? 2021-06-20 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2021 06 28 pranešimas. Nacionalinio miškų susitarimo pamatinis tikslas apima 

devynias kryptis, TN: tn, 

• Nacionalinio miškų susitarimo pamatinis tikslas (projektas). TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-3 priede pateikiama 

• DIDĖJANČIOS DUJŲ IR ELEKTROS KAINOS VERČIA NERIMAUTI DĖL 

BRANGSIANČIŲ PASLAUGŲ IR LĖČIAU AUGSIANČIŲ ATLYGINIMŲ, Edgaras 

Savickas 2021 m. birželio 29 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

• 1,4 MLRD. EURŲ SKELIA PERPUS: VIENA DALIS NEPRIKLAUSOMYBEI NUO 

RYTŲ, KITA – NUO IŠKASTINIO KURO, Edgaras Savickas 2021 m. birželio 30 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-4 priede pateikiama 

• ARVYDAS SEKMOKAS. EKONOMINĖS SANKCIJOS BALTARUSIJAI IR 

NELIEČIAMA ELEKTRA IŠ ASTRAVO, Arvydas Sekmokas, buvęs energetikos ministras 

2021.06.29 www.lrt.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-5 priede pateikiama 

• EUROPOS ŠANSAI IŠVENGTI DUJŲ KRIZĖS ATEINANČIĄ ŽIEMĄ PRIKLAUSO 

NUO RUSIJOS, Isis Almeida, Vanessa Dezem, Anna Shiryaevskaya, Bloomberg 2021 m. 

birželio 28 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-6 priede pateikiama 

• POPANDEMINIO BIURO TENDENCIJOS: VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 

ATSISAKO 30% FIZINIŲ DARBO VIETŲ, 2021-06-28 Agnė Vareikaitė-Mills„Verslo 

žinios“ www.vz.lt, TN: tn, 

• PIRMĄKART LIETUVOJE: VILNIUJE VYKSTA ŽEMOS TEMPERATŪROS TINKLO 

BANDYMAI, KLIENTAI SUTAUPYS, O APLINKA BUS ŠVARESNĖ, AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ 2021-06-30 pranešimas. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-IV-7 priede pateikiama 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-02/ab-vilniaus-silumos-tinklai-pazeide-silumos-supirkimo-tvarka.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277323
https://www.diena.lt/
https://www.diena.lt/print/1031627
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/20/hidrauliniai-bandymai-ir-dienos-be-karsto-vandens--atgyvena-ar-neisvengiamybe#ixzz6zMADBkSy
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-misku-susitarimo-pamatinis-tikslas-apima-devynias-kryptis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-misku-susitarimo-pamatinis-tikslas-apima-devynias-kryptis
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/didejancios-duju-ir-elektros-kainos-vercia-nerimauti-del-brangsianciu-paslaugu-ir-leciau-augsianciu-atlyginimu.d?id=87580403
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/1-4-mlrd-euru-skelia-perpus-viena-dalis-nepriklausomybei-nuo-rytu-kita-nuo-iskastinio-kuro.d?id=87588623
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1441579/arvydas-sekmokas-ekonomines-sankcijos-baltarusijai-ir-nelieciama-elektra-is-astravo
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/europos-sansai-isvengti-duju-krizes-ateinancia-ziema-priklauso-nuo-rusijos.d?id=87551605
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/verslo-valdymas/2021/06/28/popandeminio-biuro-tendencijos-vilniaus-silumos-tinklai-atsisako-30-fiziniu-darbo-vietu
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/pirmakart-lietuvoje-vilniuje-vyksta-zemos-temperaturos-tinklo-bandymai-klientai-sutaupys-o-aplinka-bus-svaresne:559
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• SVARBIAUSI POKYČIAI VERSLUI NUO LIEPOS 1-OSIOS, 2021-07-01 Eglė 

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

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-905/630-V-1 priede pateikiama 

• VERT INFO. VERT teisės aktų projektų pristatymą 2021-07-07, 

• VERT 2021-07-01 raštas Nr. R2-(ŠGK)-4410 DĖL TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-07-01 ketvirtadienis_15 val, 

• LŠTA narių 2021-07-01 pasitarimo apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-2 priede pateikiama 

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

o Smart Asset Management – DH Distribution Networks. IT Support for asset 

management. Ingo Kropp, 3S Consult GmbH (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-VI-2-1 priedas 2021-07-05.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-3 priede pateikiama 

• Tv3 paklausimas. Kaip atvėsinti gyvatuką, naujienų portalas tv3.lt,  

• LŠTA 2020-06-19 pranešimas. 2020-06-19. Gyvatukas (rankšluosčių džiovintuvas) per 

karštas? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-4 priede pateikiama 

• DĖL SAVIVALDYBIŲ (SOCIALINIO) BŪSTO NUOMININKŲ SKOLŲ ŠILUMOS 

TIEKĖJAMS, LŠTA pažyma 2021-06-29 (projektas). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-5 priede pateikiama 

• LEA 2021-06-30 pranešimas. LIETUVOS PAŽANGA SIEKIANT ENERGIJOS 

VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ 2019 METAIS, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ PAŽANGOS SIEKIANT NACIONALINIŲ 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ ATASKAITA TN: tn, (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-VI-5-1 

priedas 2021-07-05.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-6 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021 07 01 pranešimas. NUO LIEPOS PABRANGUS DUJOMS IR 

ELEKTRAI, ŠILUMOS KAINA KAUNE SUMAŽĖJO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-905/630-VI-7 priede pateikiama 

• Lietuvos standartizacijos departamento 2021-06-30 pranešimai. Išleistas dvyliktasis 2021 m. 

Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris. Išleistas LST Naujienlaiškis 2021 m. 

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

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/07/01/svarbiausi-pokyciai-verslui-nuoliepos-1-osios?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&0ZJcj
https://lsta.lt/aktualijos/lsta-pranesimas-2020-06-19-gyvatukas-ranksluosciu-dziovintuvas-per-karstas/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-pazanga-siekiant-energijos-vartojimo-efektyvumo-tikslu-2019-metais/
https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-pazanga-siekiant-energijos-vartojimo-efektyvumo-tikslu-2019-metais/
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/nuo-liepos-pabrangus-dujoms-ir-elektrai-silumos-kaina-kaune-sumazejo/
https://www.lsd.lt/index.php?738899146
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susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-

VI-7-1 priedas 2021-07-05.zip). 
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  



 

 

 

IS-905/630-I-1 priedas 
 

LRV 2021 06 28 pranešimas. Vyriausybė nusprendė: Lietuvoje nuo liepos 1 d. galios 

ekstremalioji situacija 

TN: tn  

 

 
 

Šiandien Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas nuo 2021 m. liepos 1 d. palikti tik 

paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo 

grėsmės. 

Posėdyje buvo nustatyti ir laikini valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatant atvejus, kai 

užsieniečiams neleidžiama atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Paslaugos gali būti teikiamos 

viešose prekybos vietose, laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigose, restoranuose, 

kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose ir kitose pasilinksminimo vietose, tačiau būtina užtikrinti 

visus saugumo reikalavimus. Kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai turi būti organizuojami ir 

vykdomi laikantis žmonių srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės 

sveikatos saugos, higienos bei asmens apsaugos priemonių naudojimo sąlygų. Privalomas bilietų 

platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas bei kontroliuojamas 

žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio vietą. Taip pat uždarose erdvėse organizuojamuose 

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

organizuojamos gyvūnų parodos), gali būti užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų. 

Uždarose ir atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir (ar) 

dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų, žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, tačiau 

juose gali dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų: asmuo yra pasiskiepijęs viena iš 

šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

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

antrosios dozės; 

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

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

dozės suleidimo; 

• po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės; 

• 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; 

• arba jei asmuo 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). 

Išlieka apsauginių veido kaukių dėvėjimo reikalavimai ir rekomendacijos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytomis sąlygomis. 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, profesinis 

mokymas ir aukštojo mokslo studijos, neformalusis suaugusiųjų ir vaikų švietimas bei švietimo 

pagalba 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. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-nusprende-lietuvoje-nuo-liepos-1-d-galios-ekstremalioji-situacija


 

 

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. 

Siekiant išlaikyti gerėjančią epidemiologinę situaciją, būtina toliau aktyviai skiepytis ir 

skatinti visuomenę elgtis atsakingai, kad kuo greičiau būtų įgytas kolektyvinis imunitetas. 

 

LRV 2021-06-28 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 28 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. 

 

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA.  

 

Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo rasite čia. 

 

KARANTINO PRIEMONĖS (NUO LIEPOS 1 DIENOS – VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO 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. 

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/uploads/documents/files/Nutarimas%2006%2028.pdf
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/JWuyxEzRPU
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/JWuyxEzRPU


 

 

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. 

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; 
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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/JWuyxEzRPU
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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
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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. 

________ 

 

LRV 2021-07-01 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

  

Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 1 d.  

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. 

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO 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:  
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o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 

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 3.1.2.4.1.5 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. 

•  asmuo 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); 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – 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 vaikas iki 16 metų. 

• Galimybių pasas galioja organizuojant renginius. Jei renginyje dalyvauja tik asmenys, 

turintys Galimybių pasą:  

• uždarose ir atvirose erdvėse renginį galima stebėti ne tik iš sėdimų vietų; 

• uždarose erdvėse žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas. 

• Jei neformalaus vaikų švietimo veiklose uždarose erdvėse arba vaikų vasaros stovyklose 

dalyvauja tik Galimybių paso kriterijus atitinkantys asmenys, jų skaičius neribojamas. 

• Turint Galimybių pasą, leidžiama lankyti pacientus gydymo įstaigose, gavus įstaigos 

leidimą ir laikantis nustatytos lankymo tvarkos. 

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 

Renginiai atvirose erdvėse: 

• Dalyvių skaičius neribojamas. Renginiai be Galimybių paso gali vykti tik dalyviams / 

žiūrovams sėdint. 

• Renginiuose turi būti užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir 

(ar) dalyvių registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio 

vietą. 

• Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose. 

• Numatytos išimtys trumpos trukmės (iki 2 val.) nekomerciniams renginiams, vykstantiems 

atvirose viešose erdvėse: galima leisti dalyvauti renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir 

atmintinų dienų renginius, netaikant Galimybių paso ir registracijos reikalavimų. 

Renginiai uždarose erdvėse: 

• Renginiuose be Galimybių paso galima užpildyti iki 75 proc. erdvės. Renginiai be 

Galimybių paso gali vykti tik dalyviams / žiūrovams sėdint. 

• Renginiuose turi būti užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir 

(ar) dalyvių registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio 

vietą. 

• Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose. 
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• Renginiuose, vykstančiuose viešose uždarose erdvėse, privaloma dėvėti apsaugines veido 

kaukes. 

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. 

Apsauginės veido kaukės 

Darbo organizavimas 

Visi viešojo ir privataus sektorių darbuotojai gali grįžti į savo darbo vietas. 

Uždarose bendro naudojimo patalpose, taip pat organizuojant susirinkimus išlieka reikalavimas 

dėvėti apsaugines veido kaukes, kitais atvejais jų dėvėjimas turi būti nustatytas vidaus tvarkos 

taisyklėse. 

Ugdymas  

Gali būti atnaujinamas kontaktinis ugdymas. 

Neformalaus vaikų švietimo veiklos uždarose erdvėse ir vaikų vasaros stovyklos: 

• be Galimybių paso vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. 

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 

Draudžiama lankyti gydymo įstaigų pacientus, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės 

būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą ir kai pacientus lanko asmenys, turintys Galimybių 

pasą. 

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 

Lankant asmenis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir 

bendruomeninio gyvenimo namuose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. 

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. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

Kitose veiklose ribojimų nebelieka ir jos vyksta įprasta tvarka, išskyrus nustatytus kaukių 

dėvėjimo, saugaus atstumo ir kitus bendrus saugos reikalavimus (nustatomus atskiriems 

sektoriams operacijų vadovo sprendimais), taip pat pačių įstaigų ar organizacijų nustatytą 

tvarką. 

 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
http://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
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2021 m. birželio 28 d. Nr. 506 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

 

Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso 

(Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsnio 11, 19 punktais, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 

26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 10 

straipsniu, atsižvelgdama į 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl 

suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdžio pasiūlymą 

ir siekdama apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įvežimo 

ir išplitimo, taip pat išvengti naujo sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio 

šalies teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 

1. Paskelbti: 

1.1. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo grėsmės; 

1.2. antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį. 

2. Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas: 

2.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus: 

2.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj; 

2.1.2. Nida–Morskoje; 

2.1.3. Adutiškis–Moldevičiai; 

2.1.4. Krakūnai–Geranainys; 

2.1.5. Eišiškės–Dotiškės; 

2.1.6. Rakai–Petiulevcai; 

2.1.7. Norviliškės–Pickūnai; 

2.1.8. Latežeris–Pariečė; 

2.1.9. Švendubrė–Privalka; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c9b6260d8ce11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=c24147cb-8c73-4e17-b687-16720fe37093


 

 

2.1.10. Nida–Rybačij; 

2.1.11. Jurbarkas–Sovetskas; 

2.1.12. Rusnė–Sovetskas.  

2.2. Apribojamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus: 

2.2.1. automobilių kelių: 

2.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log; 

2.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys; 

2.2.1.3. Raigardas–Privalka; 

2.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje; 

2.2.1.5. Panemunė–Sovetsk; 

2.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka; 

2.2.1.7. Tverečius–Vidžiai; 

2.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir 

sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą); 

2.2.1.9. Šumskas–Loša;  

2.2.2. geležinkelio: 

2.2.2.1. Kena–Gudagojis; 

2.2.2.2. Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punktą; 

2.2.2.3. Stasylos–Benekainys; 

2.2.2.4. Kybartai–Nesterov; 

2.2.2.5. Pagėgiai–Sovetsk; 

2.2.3. tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus: 

2.2.3.1. Vilniaus; 

2.2.3.2. Kauno; 

2.2.3.3. Palangos; 

2.2.3.4. Šiaulių; 

2.2.4. jūrų uostų pasienio kontrolės punktus: 

2.2.4.1. Pilies; 

2.2.4.2. Malkų įlankos; 

2.2.4.3. Būtingės naftos terminalo; 

2.2.4.4. Molo. 

2.3. Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos 

Respubliką. Šis draudimas netaikomas: 

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės 

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako 

Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, 

įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės 

sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, 

sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims; 

2.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą 

ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė 

sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė 

pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi 

Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir 

užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi 

Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos 

partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 

seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba 

partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas; 

2.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą 

išduoti nacionalinę vizą; 



 

 

2.3.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos 

konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat 

pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui 

arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), 

globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos 

aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams; 

2.3.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos 

aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams; 

2.3.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose 

Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto 

priemonėmis, taip pat jūrininkams; 

2.3.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti 

sveikatos priežiūros paslaugų; 

2.3.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, 

varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo 

darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu 

rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose; 

2.3.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu 

dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui; 

2.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro 

leidimu; 

2.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką 

atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;  

2.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims: 

2.3.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę; 

2.3.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas; 

2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į 

Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos 

geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis; 

2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais 

tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;  

2.3.12.5. užsieniečiams, turintiems vienos iš visą Šengeno acquis taikančių Šengeno 

valstybių išduotą ilgalaikę nacionalinę vizą, vykstantiems į Šengeno valstybę, kuri išdavė ilgalaikę 

nacionalinę vizą; 

2.3.12.6. su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos piliečiais 

keliaujantiems ar prie jų prisijungiantiems jų šeimos nariams (sutuoktiniui, asmeniui, su kuriuo 

sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), jaunesniems nei 21 metų 

tiesioginiams palikuonims arba išlaikytiniams, įskaitant sutuoktinio arba registruoto partnerio 

palikuonis ar išlaikytinius, tiesiosios aukštutinės linijos išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, 

įskaitant atitinkamus sutuoktinio arba registruoto partnerio giminaičius); 

2.3.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems 

studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus 

reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi; 

2.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos 

institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio 

treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų 

kvietimą;  

2.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir 

inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 



 

 

4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti 

Lietuvos Respublikoje investicijas, ne mažesnes, nei nustatytos Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 

dalies 6 punkte; 

2.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių 

priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens pasiūlymas dėl šių užsieniečių 

atvykimo į Lietuvos Respubliką; 

2.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, 

partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo 

laidotuvėse; 

2.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su 

nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu; 

2.3.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį 

skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos 

skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 

Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, 

kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo 

buvo paskiepytas: 

2.3.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

2.3.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

2.3.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu; 

2.3.20. užsieniečiams iki 16 metų. 

2.4. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.3 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, 

nurodytus šio nutarimo 2.3.4, 2.3.5, 2.3.12 ir 2.3.18 papunkčiuose. 

2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš šalių, įtrauktų į 

sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių 

sąrašą, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir 

užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių 

Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne 

anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 

PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) 

atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 

tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas 

nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys 

ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir 

užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones 

nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo 

rezultato. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi: 

2.5.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo 

maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jeigu jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje 

laikas yra trumpesnis nei 72 valandos;  

2.5.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims; 

2.5.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į 

Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos 



 

 

sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos 

kalbų parengtą: 

2.5.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki 

grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką; 

2.5.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų 

sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, 

„COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, 

kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo 

buvo paskiepytas: 

2.5.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; 

2.5.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; 

2.5.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu; 

2.5.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID 

pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.3.1 ar 

2.5.3.2 papunktyje; 

2.5.4. asmenims iki 16 metų; 

2.5.5. oficialių delegacijų nariams; 

2.5.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.3.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka 

atvykę į Lietuvos Respubliką).  

2.6. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta 

tik per šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus. 

3. Nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo 

priemones: 

3.1. ūkinės veiklos apribojimo priemones:  

3.1.1. paslaugos, teikiamos kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos 

vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių 

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

veikla vykdoma, 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, išskyrus 

šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytus atvejus;  

3.1.2. 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 papunktyje 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: 

3.1.2.1. užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių 

registravimas bei kontroliuojamas žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimas į renginio vietą; 

3.1.2.2. uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose 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, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytu atveju; 



 

 

3.1.2.3. atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi 

tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), išskyrus šio nutarimo 

3.1.2.4 papunktyje nurodytu atveju; 

3.1.2.4. uždarose ir atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir (ar) 

dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų, žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, tačiau 

juose gali dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų: 

3.1.2.4.1. kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

3.1.2.4.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ 

vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 

papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.2.4.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės 

suleidimo; 

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

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

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

3.1.2.4.1.5. 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; 

3.1.2.4.2. asmuo 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); 

3.1.2.4.3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – 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; 

3.1.2.4.4. yra vaikas iki 16 metų; 

3.1.2.5. į žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių neįtraukiami atlikėjai, sportininkai, dalyvaujantys 

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

aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, varžybų teisėjai, antidopingo 

pareigūnai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas, taip pat šiems asmenims netaikomas 

reikalavimas atitikti 3.1.2.4 papunktyje nurodytą kriterijų; 

3.1.3. kita ūkinė veikla, nenurodyta šio nutarimo 3.1.1–3.1.2 papunkčiuose, vykdoma, 

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; 

3.2. viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones: 

3.2.1. švietimo veiklos organizavimo srityje: 

3.2.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, profesinis 

mokymas ir aukštojo mokslo studijos, neformalusis suaugusiųjų švietimas bei švietimo pagalba 

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;  

3.2.1.2. 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 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir 

darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.2.4.1–3.1.2.4.3 papunkčiuose nurodytą kriterijų; 

3.2.2. socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo srityje: 



 

 

3.2.2.1. lankant asmenis visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, 

grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;  

3.2.2.2. 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; 

3.2.3. sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, veiklos 

organizavimo srityje: 

3.2.3.1. užtikrinamas pacientų ir lankytojų srautų valdymas, infrastruktūros ir materialiųjų 

bei žmogiškųjų išteklių pasitelkimas ir valdymas; 

3.2.3.2. stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl COVID-19 ligos 

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

principu ir laikantis sveikatos apsaugos ministro ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo pagal kompetenciją nustatytų reikalavimų. Paslaugų dėl COVID-19 teikimą 

organizuoja sveikatos apsaugos ministro nurodytos paslaugų teikimą organizuojančios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojančios ASPĮ), kuriose yra infekcinėmis ligomis 

sergantiems pacientams gydyti skirti padaliniai arba žmogiškieji ištekliai infekcinių ligų plitimo 

stabdymui organizuoti ir kurios organizuoja ir koordinuoja paslaugų dėl COVID-19 teikimą 

sveikatos apsaugos ministro nustatytoje veikimo teritorijoje. Organizuojančios ASPĮ paslaugoms 

dėl COVID-19 teikti 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). Asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-

19 organizavimo tvarką pagal kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras ir valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas; 

3.2.3.3. organizuojančių ASPĮ paslaugų dėl COVID-19 teikimui koordinuoti valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas savo sprendimu paskiria organizuojančių ASPĮ veiklos 

koordinatorių (toliau – Koordinatorius), sudaro koordinacinę grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą. 

Koordinatorius paslaugų dėl COVID-19 teikimą organizuoja bendradarbiaudamas su savivaldybių 

merais ir administracijų direktoriais. Koordinatoriaus protokoliniai nurodymai privalomi 

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

3.2.3.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientai lankomi sveikatos apsaugos ministro 

nustatyta tvarka;  

3.2.3.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovai užtikrina, kad įstaigoje asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytus reikalavimus ir atitinka paciento interesus;  

3.2.3.6. įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento 

duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, 

siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per 

Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, 

kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų 

atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą; 

3.2.3.7. stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, veikla organizuojama taip: 

3.2.3.7.1. veikla perorganizuojama valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius 

bei žmogiškuosius išteklius; 

3.2.3.7.2. prireikus padidinti lovų skaičių ir (ar) asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti ir (ar) tam pasitelkti 

personalą, mažinama planinių stacionarinių ir (ar) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 



 

 

paslaugų apimtis ar šių paslaugų teikimas stabdomas, išskyrus pagalbą ir asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis 

arba labai pablogėtų paciento būklė; 

3.2.3.7.3. draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės 

būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą ir kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys bent 

vieną iš šio nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytą kriterijų, užtikrinant sveikatos apsaugos ministro 

nustatytos tvarkos laikymąsi;  

3.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos 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; 

3.2.5. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose viešosios ir 

administracinės paslaugos teikiamos 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.  

4. Rekomenduoti ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems 

viešojo administravimo subjektams reglamentuojant darbo organizavimo procesus numatyti 

nuostatas dėl nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų 

priemonių) dėvėjimo uždarose erdvėse. 

5. Nustatyti, kad asmenų atitiktis šio nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytiems kriterijams 

patvirtinama taip:  

5.1. asmenų atitiktis kriterijams patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatyta tvarka;  

5.2. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis 

fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima 

sprendimus dėl atitikties kriterijams šiame nutarime nurodytais atvejais, ir civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys gali tik 

peržiūrėti, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti. Jei kyla abejonių, civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys pareigūnai remiasi 

Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje 

tvarkomais asmens duomenimis; 

5.3. asmenų atitiktį kriterijams įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis 

šio nutarimo 5.2 papunktyje nurodyti asmenys peržiūri šiais tikslais: siekdami nustatyti asmens 

atitiktį kriterijams, sudarant galimybę asmenims šiame nutarime nurodytais atvejais naudotis teise 

neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis ir 

įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones. 

6. Nustatyti, kad, jeigu paskirtasis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovas negali atlikti operacijų vadovo funkcijų dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar 

atostogų, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo funkcijas atlieka jį 

pavaduojantis ministras.“ 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 

 



 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 506 

priedas 

 

PASLAUGŲ DĖL COVID-19 TEIKIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, JŲ VEIKIMO TERITORIJA IR 

PASITELKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų teikimą 

organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ 

1. Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė Kauno 

klinikos 

1. Kauno apskritis: 

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė; 

1.2. VšĮ Kėdainių ligoninė; 

1.3. VšĮ Jonavos ligoninė; 

1.4. VšĮ Raseinių ligoninė; 

1.5. VšĮ Prienų ligoninė; 

1.6. VšĮ Kaišiadorių ligoninė. 

2. Marijampolės apskritis: 

2.1. VšĮ Marijampolės ligoninė; 

2.2. VšĮ Vilkaviškio ligoninė; 

2.3. VšĮ Šakių ligoninė. 

3. Tauragės apskritis: 

3.1. VšĮ Jurbarko ligoninė 

2. VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninė Santaros klinikos 

1. Vilniaus apskritis: 

1.1. Nacionalinis vėžio institutas; 

1.2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika; 

1.3. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; 

1.4. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė;  

1.5. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė; 

1.6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai; 

1.7. VšĮ M. Marcinkevičiaus ligoninė; 

1.8. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras; 

1.9. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Medicinos centras; 

1.10. VšĮ Ukmergės ligoninė; 

1.11. VšĮ Trakų ligoninė; 

1.12. VšĮ Švenčionių rajono ligoninė; 

1.13. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė; 

1.14. VšĮ Elektrėnų ligoninė. 

2. Alytaus apskritis: 

2.1. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė; 

2.2. VšĮ Druskininkų ligoninė; 

2.3. VšĮ Varėnos ligoninė; 

2.4. VšĮ Lazdijų ligoninė 

3. VšĮ Klaipėdos universitetinė 

ligoninė 

1. Klaipėdos apskritis:  

1.1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė; 

1.2. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė; 

1.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė; 

1.4. VšĮ Šilutės ligoninė; 

1.5. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė; 

1.6. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninė. 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugų teikimą 

organizuojanti ASPĮ 

Veikimo teritorija ir pasitelkiamos ASPĮ 

2. Tauragės apskritis: 

2.1. VšĮ Tauragės ligoninė; 

2.2. VšĮ Šilalės rajono ligoninė 

4. VšĮ Respublikinė Šiaulių 

ligoninė 

1. Šiaulių apskritis: 

1.1. VšĮ Kelmės ligoninė; 

1.2. VšĮ Radviliškio ligoninė; 

1.3. VšĮ Joniškio ligoninė; 

1.4. VšĮ Pakruojo ligoninė; 

1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė. 

2. Telšių apskritis: 

2.1. VšĮ Mažeikių ligoninė; 

2.2. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė; 

2.3. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė 

 

5. 

VšĮ Respublikinė Panevėžio 

ligoninė 

1. Panevėžio apskritis: 

1.1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė; 

1.2. VšĮ Pasvalio ligoninė; 

1.3. VšĮ Biržų ligoninė; 

1.4. VšĮ Kupiškio ligoninė; 

1.5. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė. 

2. Utenos apskritis: 

2.1. VšĮ Utenos ligoninė; 

2.2. VšĮ Visagino ligoninė; 

2.3. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė; 

2.4. Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė; 

2.5. VšĮ Ignalinos rajono ligoninė; 

2.6. VšĮ Molėtų ligoninė 

 

–––––––––––––––––––– 
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IS-905/630-I-2 priedas 

 

EM 2021 06 28 pranešimas. Supaprastinta degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų tvarka 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo tobulinamos degiųjų dujų 

aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės. Tad įmonėms bus lengviau užtikrinti darbų saugą bei 

organizuoti darbus.  

„Taisyklių pakeitimai sudarys sąlygas efektyviau organizuoti ir atlikti energetikos įrenginių 

eksploatavimo darbus degiųjų dujų aplinkoje bei užtikrinti darbų atlikimo saugą, panaudojant 

šiuolaikines komunikacijas ir darbų technologijų galimybes. Tai prisidės prie verslo sąlygų 

gerinimo, nes siūlomos priemonės pagerins ne tik energetikos įmonių, organizuojančių ir 

atliekančių energetikos įrenginių dujų aplinkoje eksploatavimo darbus, bet ir šios veiklos priežiūrą“, 

– sako energetikos viceministras Albinas Zananavičius.  

Atnaujintose taisyklėse vietoje šiuo metu esančių 6 pavojingų darbų kategorijų bus 

pereinama prie darbų skirstymo į 3 kategorijas. Taip pat struktūrizuoti ir aiškiau išdėstyti bendrieji 

darbų organizavimo reikalavimai, atskirti dujotiekio prapūtimo ir išdujinimo darbų reikalavimai. 

Taisyklėse numatyti saugaus darbo organizavimo principai, ne tik tais atvejais, kai darbus atlieka 

dujų įrenginių savininkas, bet ir juos atliekant kitoms įmonėms. Tai leis užtikrinti visapusiškai 

saugų darbų organizavimą.  

Energetikos įmonės bus įgalintos pagal nustatytas gaires, saugumo reikalavimus, 

eksploatuojamų įrenginių specifiką, naudojamas technologijas, vykdomų darbų sudėtingumą bei 

darbų vykdymo metu kylančius rizikos veiksnius pasitvirtinti konkrečius atliekamų darbų sąrašus 

bei pasirengti saugumo tvarkas. Taip pat numatytos išimtys, kokiais atvejais, įmonėms nereikės 

rengti konkrečių darbų klasifikavimo pagal kategorijas sąrašų. 

Įmonės galės nusistatyti darbuotojų, atliekančių darbus, skaičių, bus mažinama 

administracinė našta darbų įforminimui. Tai leis paprasčiau ir mažesniais kaštais energetikos 

įmonėse pritaikyti informacines sistemas (IT), optimizuojančias darbų dujų aplinkoje organizavimą.  

Bus galima patvirtinti dokumentus ir elektroniniu būdu (pvz., elektroniniu parašu), jeigu 

įdiegto tam būtinos elektroninės priemonės, leidžiančios identifikuoti pasirašančius asmenis ir 

patvirtinti duomenų autentiškumą. 

Numatyta, kad įsakymas įsigalios 2021 m. lapkričio 1 d., tad įmonės turės laiko pasiruošti ir 

atnaujinti vidaus teisės aktus, įsigyti IT sistemų tobulinimo paslaugas, su pokyčiais supažindinti 

savo ir rangovų darbuotojus. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-degiuju-duju-aplinkoje-atliekamu-darbu-tvarka
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ, NEDALYVAUJANČIŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE, 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS 

ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMOS 

PATVIRTINIMO 

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. D1-389 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

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

aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 

m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 47 punkto nuostatas, 

t v i r t i n u  Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių, nedalyvaujančių Europos 

Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, technologinių procesų atnaujinimas 

panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schemą (pridedama). 

 

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c38bd250d8db11eb9f09e7df20500045


 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2021 m. birželio 29 d.  

įsakymu Nr. D1-389 
 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ĮMONIŲ, NEDALYVAUJANČIŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE, 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ATNAUJINIMAS PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS 

ENERGIJOS IŠTEKLIUS“ VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai 

elementai 

Paaiškinimas 

1.  Teisinis pagrindas Schema parengta vadovaujantis: 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo 
tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant 

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Bendrasis bendrosios išimties 

reglamentas), I skyriaus nuostatomis, 14 straipsnio nuostatomis, su 
paskutiniais pakeitimais;  

2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje, patvirtintoje 

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

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos 
patvirtinimo“ priemonei numatytu finansavimu; 

2021 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos 

detalizuojančio plano priemonei 1.2.5.4 „Įmonių, nedalyvaujančių Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, technologinių 

procesų atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ 

numatytu finansavimu ir paramos kriterijais;  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 

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

patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). 

2.  Planuojama skirti 

finansavimo suma 
4 mln. Eur (keturi milijonai eurų) Klimato kaitos programos lėšos. 

3.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija 

4.  Schemos galiojimo 
trukmė 

Investicijos pagal šią schemą bus vykdomos Bendrojo bendrosios išimties 
reglamento taikymo laikotarpiu, t. y. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Jei bus 

priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą, arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento galiojimas bus 
pratęstas, ar būtų pratęstas Lietuvos Respublikos 2014–2020 m. regioninės 

pagalbos žemėlapio galiojimas arba priimtas naujas Lietuvos Respublikos 

regioninės pagalbos žemėlapis, investicijų teikimas pagal šią schemą gali būti 

pratęstas.  

5.  Vartojamos 

sąvokos 

Vartojamos sąvokos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamente ir 

Tvarkos apraše įtvirtintas sąvokas. 

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

mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis 

aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas 
(jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos 

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

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

perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų 
atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos 



 

6 

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

(arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, 
leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, 

taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo.  

Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip: vėjo energija, saulės 
energija, aeroterminė energija; geoterminė energija, hidroterminė energija, 

vandenynų energija, hidroenergija, biomasė (mediena ir jos atliekos, žemės 

ūkio atliekos, bioetanolis ir kt.), biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų 

perdirbimo įrenginių dujas ir biometaną, biogeninės pramoninės atliekos, 
maisto atliekos, elektros energija, pagaminta iš AEI (turinti tvarumo 

sertifikatą ar patvirtinimą), vandenilis, pagamintas iš AEI (turintis tvarumo 

sertifikatą ar patvirtinimą). 
Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 14 straipsnio nuostatomis.  

Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės 
pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su 

modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius 

metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos 

finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto 
balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).  
Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti 

pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 

dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui 

įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti. 

7.  Paraiškų 

(finansuotinų 

projektų) 
atrinkimas  

Paraiškas priima, vertina ir atrenka APVA per atvirą, skaidrų procesą, 

užtikrindama laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą traktavimą. Projektus 

vertina, atrenka ir prižiūri APVA vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir 
susijusiais teisės aktais. 

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

skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Pasibaigus 

skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas. Paraiškas APVA priima nuo kvietime 
nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę. Einamaisiais metais 

pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal paskelbtą kvietimą tai pačiai 

priemonei.  
Su paraiška APVA privaloma pateikti: 

7.1. preliminarūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) 

sutaupymo skaičiavimai, kiek bus sutaupoma ŠESD įgyvendinus projektą, 
atsižvelgiant į sutaupytą energiją, žaliavas, kurą ir pan., skaičiuojama pagal 

priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos 

Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose 

įmonėse“; 
7.2. apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais; 

7.3. sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) 

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

projekto įgyvendinimui pagal 

2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę); 

7.4. planuojamo diegti sprendimo aprašymas, technologinė schema, 
paskirtis, analizė, pagrindimas, veikimo principas, siekiama nauda; 

7.5. pareiškėjas pateikia įrodymus ar dokumentus apie planuojamo 

technologinio proceso atnaujinimo atitikimą Europos Sąjungos 
informaciniuose dokumentuose esantiems geriausiems prieinamiems 

gamybos būdams; 

7.6. kiti APVA kvietime teikti paraiškas nurodyti dokumentai. 
Paraiškos vertinimo metu APVA gali prašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą 
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informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją 

ir (arba) dokumentus per APVA nustatytą terminą. Jei teikiami dokumentai, 
ne lietuvių kalba, turi būti pateikti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. 

9.  Subsidijų gavėjai 

(pareiškėjai) 

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta 

į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo 
veiklų sąrašą 

10.  Remiamas 

sektorius 

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 

nedalyvaujančios įmonės. 

11.  Finansavimo dydis 

vienam pareiškėjui 

Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis 

vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų. 
Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus (0,15 Eur 

vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento) netaikomas. 

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį 

laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo 
vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas), pagal priemonę „Taršių 

technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. 
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų (keturi 

milijonai eurų).   

12.  Projektų priežiūra 
(administravimas) 

Projektų priežiūrą, administravimą ir atsiskaitymo tvarką nustato ir vykdo 
APVA vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir susijusiais teisės aktais. 

13.  Pagalbos 

sumavimas, 
suteikimo kontrolė 

ir stebėsena 

Investicijoms iš Klimato kaitos programos taikomos Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento 14 straipsnio nuostatos. 
APVA vykdo pagalbos skaičiavimus, suteikimo kontrolę ir stebėseną, 

saugo išsamius duomenis ir dokumentus apie suteiktą pagalbą 

vadovaudamasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 8 ir 12 straipsnio 
nuostatomis. Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 

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

mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos APVA skelbia Europos Komisijos 
valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos interneto tinklalapyje 

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

14.  Tinkamos 
finansuoti išlaidų 

kategorijos 

ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems Europos Sąjungos 
informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos 

būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus 

kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos 

procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo 
gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir 

pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, 

šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; 
kompresoriai ir kt.);  

technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir 

(ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir 
susijusios išlaidos. 

15.  Netinkamos 

investicijos 

Netinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos investicijos, nurodytos 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 
straipsnyje ir Tvarkos aprašo 66 punkte. 

Pagal Valstybės pagalbos schemą finansavimas neteikiamas: 

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

straipsnio 4 punkto c papunktį leidžiama teikti valstybės pagalbą 
pareiškėjams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. 

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

- pareiškėjui, kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos 
ekonominėje erdvėje per dvejus metus, prieš teikdamas paraišką gauti 

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

nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, kuriai 
prašoma pagalbos, pabaigos; 

- pareiškėjui, kuris negrąžino anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri 

Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus 
rinka. 

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika1, nauja 

valstybės pagalba negali būti teikiama, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta 

valstybės pagalba. 

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

tokiai įrangai ir įrenginiams taikomas normas ir standartus. 

17. Informacijos ir 

dokumentų 

saugojimas 

Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos teikimu, saugomi ne 

trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos.  

 

 

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

GmbH v Vokietija.  
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IS-905/630-I-4 priedas 

 

TN: tn  
Administracinė byla Nr. eA-2217-629/2021 

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00136-2020-7 

Procesinio sprendimo kategorija 41 

(S)  

 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2021 m. birželio 2 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos 

Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės (pranešėja), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. spalio 20 d. 

sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovui Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 
 

Teisėjų kolegija 

 

n u s t a t ė : 

 

I. 

 

1. Pareiškėjas J. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – ir atsakovas, Inspekcija) 2019 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. 2R-

6000(2.13.) „Dėl Jūsų 2019-12-16 skundo“ (toliau – ir Raštas); 2) įpareigoti Inspekciją J. K. 2019 m. gruodžio 16 d. 

skundą dėl Inspekcijos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 3R-944(2.12-1.) „Dėl J. K. 2018-11-12 skundo“ (toliau – ir 

Sprendimas) administracinio nusižengimo byloje kartu su byla siųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui.  
2. Pareiškėjas paaiškino, kad su 2018 m. lapkričio 12 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas: 1) atlikti 

tyrimą ir skundą pripažinti pagrįstu; 2) surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems 

asmenims pripažįstant J. K. administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiuoju dėl jam neturtinės žalos padarymo 

nurodant J. K. reikalavimą dėl 4 000 Eur dydžio neturtinės žalos priteisimo ir administracinio nusižengimo bylos 

nagrinėjimą perduoti teismui; 4) uždrausti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vilniaus energija“, akcinei 

bendrovei (toliau – ir AB) „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“ tvarkyti J. K. asmens duomenis ir įpareigoti juos 

sunaikinti; 4) UAB „Vilniaus energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“ skirti administracinę baudą 

pagal Reglamento (ES) 2016/679 83 straipsnį; 5) UAB „Vilniaus energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB 

„Sergel“ įpareigoti solidariai atlyginti (priteisti) J. K. 4 000 Eur nematerialinę (neturtinę) žalą; 6) skundo nagrinėjimui 

išreikalauti iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“ siunčiamą 2018 m. rugpjūčio 13 d. dokumentą SD-4881 „Dėl informacijos 

pateikimo“, kurio pareiškėjas negavo. Atsakovas Sprendimu pareiškėjo skundą atmetė ir išaiškino, kad Sprendimas 
skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka.  

3. Pareiškėjas nurodė, kad dėl to, jog atsakovo prašė surašyti administracinio nusižengimo protokolą 

pažeidimą padariusiems asmenims (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ir 

ADTAĮ) 12 str. 4 d., 22 str. ir kt.), pagal suformuotą teismų praktiką, pareiškėjas dėl Sprendimo (nutarimo) pateikė 

2019 m. gruodžio 16 d. skundą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) nustatyta 

tvarka Vilniaus miesto apylinkės teismui per instituciją priėmusią nutarimą, kaip tai nustatyta ANK 622 straipsnio 2 

dalyje. Tačiau atsakovas Raštu Sprendimo nepasinaikino (kaip nustatyta ANK 625 str.), pats išnagrinėjo pareiškėjo 

2019 m. gruodžio 16 d. skundą ir priėmė sprendimą skundo su visa bylos medžiaga nepersiųsti Vilniaus miesto 

apylinkės teismui ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00ddaba0cd2a11eba2bad9a0748ee64d
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4. Pareiškėjas teigė, kad Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar 

administraciniam teismui klausimams spręsti 2016 m. birželio 21 d. nutartyje (teismingumo byla Nr. T-30/2016) ir 2016 

m. rugsėjo 14 d. nutartyje (teismingumo byla Nr. T-81/2016) išaiškino, kad, kai yra keliamas administracinio teisės 

pažeidimo klausimas, sprendimas atmesti pareiškėjo skundą yra nutarimas atsisakyti pradėti administracinio teisės 

pažeidimo bylos teiseną, todėl skundus dėl tokių Inspekcijos priimtų sprendimų / nutarimų Administracinių teisės 

pažeidimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Kadangi pareiškėjas 2018 m. lapkričio 

12 d. skundu Inspekcijos prašė surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims, 

atsakovo Sprendimas yra nutarimas administracinio nusižengimo byloje, dėl kurio skundų nagrinėjimas yra priskirtas 
išimtinai apylinkės teismų kompetencijai. Tačiau iš Rašto matyti, kad Inspekcija, nesutikusi su skundu, pati Sprendimo 

(nutarimo) nepasinaikino (ANK 625 str.), bet ėmėsi apylinkės teismo funkcijos ir pati išnagrinėjo pareiškėjo 2019 m. 

gruodžio 16 d. skundą, o jį persiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui atsisakė, nors pagal įstatymą privalėjo (ANK 622 

str. 2 d.). Inspekcija tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 

8 straipsnio ir 14 straipsnio 8 dalies bei ANK 622 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Raštas yra be antspaudo, todėl jis 

naikintinas ir kaip neatitinkantis VAĮ 8 straipsnio 3 dalies reikalavimų. 

5. Atsakovas Inspekcija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.   

6. Atsakovas paaiškino, kad Inspekcijoje gautas pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundas dėl galbūt 

padaryto jo asmens duomenų tvarkymo pažeidimo buvo nagrinėjamas ADTAĮ nustatyta tvarka. Buvo priimtas 

Sprendimas, kaip tai numatyta ADTAĮ 31 straipsnyje. Bendrosios kompetencijos teismams yra skundžiami nutarimai, 

priimti ANK 619 straipsnio tvarka, o šiuo atveju toks nutarimas nebuvo priimtas. Atsakovo nuomone, Sprendimas gali 

būti skundžiamas tik Vilniaus apygardos administraciniam teismui, todėl pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą 
persiųsti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui nebuvo teisinio pagrindo. Inspekcija yra viešojo administravimo 

subjektas, o skundus dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų nagrinėja administraciniai teismai. 

7. Atsakovas nurodė, kad nei ADTAĮ, nei kitame teisės akte nėra numatyta teisė Inspekcijai panaikinti savo 

sprendimą, todėl šis pareiškėjo prašymas negalėjo būti įgyvendintas. Pareiškėjas prašė Inspekcijos panaikinti 

Sprendimą, o ANK 625 straipsnyje yra suteikiama teisė institucijai panaikinti savo nutarimą. Pareiškėjas, Sprendimą 

vertindamas kaip nutarimą administracinio nusižengimo teisenos prasme, netinkamai taiko ANK normas, Inspekcijos 

priimtas Sprendimas negali būti vertinamas kaip nutarimas, numatytas ANK. Sprendimas galėjo būti skundžiamas ne 

ANK, o ABTĮ nustatyta tvarka (ADTAĮ 31 str. 5 d.). Kadangi Sprendimas yra viešojo administravimo subjekto 

sprendimas, pareiškėjo skundas negalėjo būti persiųstas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. ANK 626 

straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad yra persiunčiamas skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo, o šiuo atveju 

administracinio nusižengimo teisena negalėjo būti pradėta ir nutarimas nebuvo priimtas, kadangi ANK straipsnis, 
numatęs atsakomybę už ADTAĮ pažeidimus, kurio pagrindu pareiškėjas prašė pradėti tyrimą, galiojo iki 2018 m. liepos 

16 d., t. y. nustojo galioti dar iki pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją. 

II. 

 

8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. spalio 20 d. sprendimu pareiškėjo J. K. skundą 

tenkino iš dalies, t. y. panaikino Inspekcijos 2019 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 2R-6000 (2.13.) „Dėl Jūsų 2019-12-16 

skundo“ priimtą sprendimą; įpareigojo Inspekciją iš naujo įvertinti pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą; priteisė 

pareiškėjui iš Inspekcijos 652,73 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. 

9. Teismas nustatė, kad 2018 m. lapkričio 12 d. Inspekcijoje gautas pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. 

skundas, kuriame pareiškėjas Inspekcijos prašė: atlikti tyrimą ir skundą pripažinti pagrįstu; surašyti administracinio 

nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims, pripažįstant J. K. administracinio nusižengimo byloje 
nukentėjusiuoju dėl jam neturtinės žalos padarymo, nurodant J. K. reikalavimą dėl 4 000 Eur dydžio neturtinės žalos 

priteisimo ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą perduoti teismui; uždrausti UAB „Vilniaus energija“, AB 

„Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“ tvarkyti J. K. asmens duomenis ir įpareigoti juos sunaikinti; UAB „Vilniaus 

energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“ skirti administracinę baudą pagal Reglamento (ES) 2016/679 

83 straipsnį; UAB „Vilniaus energija“,  AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Sergel“ įpareigoti solidariai atlyginti 

(priteisti) J. K. 4 000 Eur nematerialinę (neturtinę) žalą. Inspekcija 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 3R- 944(2.13-1.) 

pareiškėjo skundą atmetė.  

10. Pareiškėjas Inspekcijai pateikė 2019 m. gruodžio 16 d. skundą (adresuotą Vilniaus miesto apylinkės 

teismui), kuriame Inspekcijos prašė sutikus su jo skundu, panaikinti priimtą Sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas 

atmestas, pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju ir byloje atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, o nesutikus, skundą 

su visa bylos medžiaga persiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 

Inspekcija 2019 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 2R-6000(2.13.) pareiškėjui išaiškino, kad ANK 82 straipsnis, numatęs 
atsakomybę už ADTAĮ pažeidimus, galiojo iki 2018 m. liepos 16 d., todėl administracinė teisena dėl galimo ANK 82 

straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo negali būti pradėta. 

11. Teismas, aptaręs aktualias VAĮ, ANK 622 straipsnio 1 ir 2 dalių, 625 straipsnio nuostatas, pažymėjo, kad 

nustatyta, jog pareiškėjas 2018 m. lapkričio 12 d. su skundu kreipėsi į Inspekciją, kuriame be kitų pareikštų reikalavimų 

prašė surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims pripažįstant pareiškėją 

administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiuoju dėl jam neturtinės žalos padarymo nurodant pareiškėjo reikalavimą 

dėl 4 000 Eur dydžio neturtinės žalos priteisimo ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą perduoti teismui. 

Inspekcija Sprendimu, be kita ko, pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą atmetė. Taip pat byloje esantys duomenys 

patvirtina, jog pareiškėjas 2019 m. gruodžio 16 d. su skundu kreipėsi į Inspekciją, nurodydamas, jog Inspekcija 
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Sprendime nepasisakė dėl ADTAĮ ir ANK 83 bei kituose straipsniuose padarytų administracinių nusižengimų ir 

neišnagrinėjo jo reikalavimo, nors privalėjo, bei pareiškėjo administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiuoju dėl jam 

neturtinės žalos padarymo nepripažino (Reglamento (ES) 2016/679 82 str.), taip pat pareiškėjo reikalavimo dėl 4 000 

Eurų dydžio neturtinės žalos priteisimo administracinio nusižengimo bylos nagrinėti teismui neperdavė. Atsižvelgiant į 

tai, pareiškėjas 2019 m. gruodžio 16 d. skundu, kurį siuntė per Inspekciją, prašė Inspekciją, sutikus su skundu, 

pasinaikinti Sprendimą (nutarimą), o nesutikus, skundą su visa bylos medžiaga pasiųsti Vilniaus miesto apylinkės 

teismui, vadovaujantis ANK 622 straipsnio 2 dalimi, o Vilniaus miesto apylinkės teismo prašė panaikinti Inspekcijos 

Sprendimą (nutarimą), J. K. pripažinti nukentėjusiuoju, o bylą grąžinti Inspekcijai administracinio nusižengimo tyrimui. 
Inspekcija Raštu išnagrinėjo pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą bei nurodė, jog administracinė teisena dėl ANK 

82 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo, pagal pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą Inspekcijai, negalėjo būti 

pradėta.  

12. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė, jog pareiškėjas dėl 

Sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus taip pat kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 

(toliau – ir VAAT), kuris 2020 m. kovo 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI2-1779-535/2020 pareiškėjo 

skundą atmetė kaip nepagrįstą. Iš Inspekcijos Sprendimo turinio matyti, jog Inspekcijos Sprendime nebuvo nagrinėta 

pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundo dalis dėl ankščiau nurodyto pareiškėjo reikalavimo, susijusio su 

administracinio nusižengimo teisenos pradėjimu.  

13. Teismas nurodė, kad pagal ANK XXXIV skyriaus nuostatas apylinkės teismui gali būti skundžiami ne 

teismo tvarka administracinių nusižengimų bylose priimti nutarimai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo 2018 m. lapkričio 

12 d. skundo reikalavimas dėl administracinio nusižengimo teisenos pradėjimo nebuvo išnagrinėtas ir administracinio 
nusižengimo teisena nebuvo pradėta, t. y. nebuvo surašytas nei ANK protokolas, nei priimtas nutarimas ANK nustatyta 

tvarka, o ginčijamu Raštu pareiškėjas buvo iš esmės informuotas, kad pagal pareiškėjo skundo reikalavimą 

administracinė teisena dėl galimo ANK 82 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo negalėjo būti pradėta, o pradėtoji 

turėjo būti nutraukta.  

14. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas 2019 m. gruodžio 16 d. skundą teikė Vilniaus miesto apylinkės 

teismui ANK XXXIV skyriaus nustatyta tvarka dėl neišspręsto jo reikalavimo pradėti administracinio nusižengimo 

teiseną. Inspekcija, gavusi pareiškėjo skundą, adresuotą Vilniaus miesto apylinkės teismui, pareiškėjo neišnagrinėto 

2018 m. lapkričio 12 d. skundo reikalavimo ANK nustatyta tvarka neišnagrinėjo bei 2019 m. gruodžio 16 d. jo skundo 

nepersiuntė bendros kompetencijos teismui, kaip tai numato 622 straipsnis, o tik ginčijamu Raštu informavo pareiškėją 

dėl administracinio nusižengimo bylos nepradėjimo.  

15. Teismas konstatavo, kad ginčijamas Raštas yra iš esmės neteisėtas, prieštaraujantis VAĮ 14 straipsnio 8 
daliai, ANK 622 straipsnio 2 daliai, kurios imperatyviai nustato viešojo administravimo subjektui pareigą gavus asmens 

skundą, susijusį su administracinio nusižengimo teisenos (ne) pradėjimu, pagal kompetenciją jį persiųsti nagrinėti 

bendrosios kompetencijos teismui. Tai atitinka ir aktualią teismų praktiką, pvz., Vilniaus apygardos teismo 2019 m. 

spalio 10 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-456-935/2019. Teismas vertino, jog pareiškėjo 

skundo argumentai laikytini pagrįstais bei atitinkančiais aktualią teismų praktiką. 

16. Teismas pažymėjo, kad iš ginčijamo Rašto turinio matyti, jog jis yra pasirašytas viešojo administravimo 

subjekto vadovo, t. y. Inspekcijos direktoriaus, tačiau nėra patvirtintas antspaudu. Pagal VAĮ 8 straipsnio 3 dalį, 

ginčijamas Raštas turi būti ne tik pasirašytas, bet ir patvirtintas antspaudu, jei jis nėra pateikiamas naudojantis valstybės 

informacinėmis sistemomis. Raštas nebuvo priimtas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, todėl 

vadovaujantis VAĮ 8 straipsnio 3 dalimi, turėjo būti ne tik pasirašytas direktoriaus, bet ir patvirtintas antspaudu. Tačiau  

nustačius, jog Raštas nėra teisėtas ir pagrįstas, kad jo pateikimas pareiškėjui pažeidžia įstatymų reikalavimus, teismas 
nevertino jo formos atitikimo įstatymo nustatytiems reikalavimams. 

17. Teismas sprendė, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Inspekciją pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. 

skundą dėl Sprendimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla siųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui nėra 

tinkamas ABTĮ 88 straipsnio prasme. Teismas negali įpareigoti viešojo administravimo subjekto priimti tam tikro 

sprendimo. Pareiškėjas iš esmės siekia, kad Inspekcija iš naujo įvertintų 2019 m. gruodžio 16 d. skundą pagal jame 

pareikštus jo reikalavimus, atsižvelgiant į šiame sprendime nustatytas aplinkybes bei pateiktus išaiškinimus. Kadangi 

pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies panaikinant Inspekcijos Raštą, Inspekcija įpareigojama iš naujo įvertinti 

pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą. 

18. Teismas priteisė pareiškėjui iš Inspekcijos 652,73 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą:  450 Eur už 

skundo parengimą, 180 Eur už atskirojo skundo parengimą, 22,50 Eur žyminį mokestį ir 0,23 Eur bankinio pavedimo 

mokestį.  

 
III. 

 

19. Atsakovas Inspekcija apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

2020 m. spalio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.  

20. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino Inspekcijai Lietuvos ADTAĮ nustatytų 

teisių, išnagrinėjus skundą dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – ir BDAR), ADTAĮ ir kitų įstatymų, 

reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų. Skundų nagrinėjimo procedūra 
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reglamentuota specialiame teisės akte – ADTAĮ, kuri Inspekcijai yra privaloma. Skundo nagrinėjimo baigtis yra 

nustatyta ADTAĮ 31 straipsnio 1 dalyje, kuri numato, jog priežiūros institucija (šiuo atveju Inspekcija), baigusi skundo 

ar jo dalies nagrinėjimą, motyvuotai nusprendžia pripažinti skundą ar jo dalį pagrįsta arba atmesti skundą ar jo dalį. Tuo 

atveju, jei skundas yra pripažįstamas pagrįstu, Inspekcija vadovaudamasi ADTAĮ 31 straipsnio 2 dalies 1 ir (ar) 2 

punktais teikia duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir (ar) taiko kitas BDAR 58 

straipsnio 2 dalyje, ADTAĮ 33 straipsnyje ir kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų ir (ar) 

privatumo apsaugą, nurodytas priemones ir (ar) surašo administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiam 

fiziniam asmeniui. Tuo atveju, jei Inspekcija konstatuoja, kad skunde nurodytos aplinkybės nepasitvirtino, skundas yra 
atmetamas ir skundžiamam asmeniui jokios poveikio priemonės nėra taikomos. 

21. Atsakovas nurodo, kad Sprendimu pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą atmetė, todėl nebuvo 

pagrindo taikyti ADTAĮ 31 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir spręsti dėl administracinio nusižengimo teisenos pradėjimo – 

nebuvo pagrindo pradėti administracinės atsakomybės taikymo duomenų valdytojo atstovui procedūros, nes duomenų 

valdytojo atliekamame duomenų tvarkyme apskritai nebuvo nustatyta jokių pažeidimų. Net ir tuo atveju, jei skundas yra 

pripažįstamas pagrįstu, atsižvelgdama į padaryto pažeidimo pobūdį, mastą ir sunkumą, Inspekcija turi ne kartą teismų 

praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 

A822-2338/2012; 2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-313/2013; 2012 m. gruodžio 30 d. 

sprendimas administracinėje byloje Nr. IK-1059-365/2012) patvirtintą diskrecijos teisę pasirinkti, kokias poveikio 

priemones taikyti. Toks Inspekcijos sprendimu įformintas pasirinkimas (net ir tuomet, kai skundas yra pripažįstamas 

pagrįstu ir poveikio priemonė, pavyzdžiui, nurodymas, taikoma duomenų valdytojui (ADTAĮ 31 str. 2 d. 1 p.), o ne 

pasirenkama surašyti administracinio nusižengimo protokolą atsakingam duomenų valdytojo asmeniui (ADTAĮ 31 str. 2 
d. 2 p.)) turėtų būti skundžiamas ne bendrosios kompetencijos teismui, bet administraciniam teismui, kaip tai 

imperatyviai įtvirtinta ADTAĮ 31 straipsnio 5 dalyje. Tai atitinka ir ANK 590 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą 

reglamentavimą. Inspekcija, gavusi ADTAĮ 24 straipsnio reikalavimus atitinkantį skundą, kuris kartu gali būti laikomas 

pranešimu pagal ANK 590 straipsnio 2 dalį, visų pirma, specialaus teisės akto (ADTAĮ) nustatyta tvarka įvertina 

skundžiamų veiksmų atitiktį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, ir tik tuomet, vadovaujantis ADTAĮ 31 

straipsnio 2 dalimi, Inspekcijai nusprendus, kad už nustatytus pažeidimus turėtų būti taikoma ANK numatyta 

administracinė atsakomybė fiziniam asmeniui, vadovaujantis ANK 590 straipsnio 1 dalimi, pradedama administracinio 

nusižengimo teisena. 

22. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai pritaikė ANK 622 straipsnį, 

kuris reglamentuoja nutarimų, priimtų administracinio nusižengimo byloje pagal ANK 615 straipsnį apskundimo 

tvarką. ANK 615 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja šio 
kodekso 589 straipsnyje nurodytos institucijos, kurių pareigūnai atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir surašė 

administracinio nusižengimo protokolą. ANK 619 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ne teismo tvarka išnagrinėjęs 

administracinio nusižengimo bylą, pareigūnas priima vieną iš šių nutarimų: skirti administracinę baudą, nutraukti 

administracinio nusižengimo teiseną, motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas 

įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui. Nagrinėjamu atveju Inspekcija net nebuvo pradėjusi 

administracinio nusižengimo teisenos, nes skundas buvo atmestas ir nebuvo jokio teisinio pagrindo taikyti ADTAĮ 31 

straipsnio 2 dalies 2 punkto. Taigi nebuvo priimtas nei ANK 615 straipsnyje numatytas, nei ANK 619 straipsnyje 

numatytas nutarimas, todėl negalėjo būti taikomi ir ANK 622, 625 straipsniai, kuriais remiantis teismas padarė išvadą, 

jog Raštas yra iš esmės neteisėtas, prieštaraujantis VAĮ redakcijos, galiojusios iki 2020 m. lapkričio 1 d., 14 straipsnio 8 

daliai, ANK 622 straipsnio 2 daliai, kurios imperatyviai nustato viešo administravimo subjektui pareigą gavus asmens 

skundą, susijusių su administracinio nusižengimo teisenos (ne) pradėjimu, pagal kompetenciją jį persiųsti nagrinėti 
bendrosios kompetencijos teismui. 

23. Atsakovas teigia, kad teismas neįvertino, kad pareiškėjas J. K. nagrinėjamu atveju nebuvo subjektu, 

turinčiu teisę skųsti nutarimą, priimtą pagal ANK, nes teisę apskųsti nutarimą pagal ANK 621 straipsnį turi tik asmuo, 

dėl kurio nutarimas yra priimtas, nukentėjusysis, o ANK 592 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – ir prokuroras. J. 

K. nebuvo nė vienu iš ANK 621 straipsnyje numatytų subjektų.  

24. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai pripažino Sprendimą nutarimu atsisakyti pradėti ar nutraukti 

administracinio nusižengimo teiseną ir atitinkamai nepagrįstai pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą vertino kaip 

skundą pateiktą pagal ANK 622 straipsnį. Šiuo atveju pareiškėjas skundu iš esmės nesutiko su Inspekcijos vertinimu, 

jog skundžiamas asmuo apskritai nepažeidė ADTAĮ ir BDAR, o ne atsisakė pradėti administracinio nusižengimo 

teiseną. Sprendimas laikytinas viešojo administravimo subjekto sprendimu, kuris gali būti skundžiamas tik Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui, todėl pareiškėjas skundu negalėjo jo skųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui ir šis 

skundas negalėjo būti laikomas skundu pagal ANK 622 straipsnį. Atitinkamai, Inspekcija neturėjo teisinio pagrindo ir 
pareigos J. K. 2019 m. gruodžio 16 d. skundo persiųsti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Tiek Sprendimo, 

tiek Rašto priėmimo metu už pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skunde nurodytus veiksmus administracinė atsakomybė 

(pagal ANK) apskritai net nebuvo numatyta. ANK 82 straipsnis, numatęs atsakomybę už ADTAĮ (redakcija, galiojusi 

iki 2018 m. liepos 15 d.) pažeidimus, galiojo tik iki 2018 m. liepos 16 d., o ADTAĮ 31 straipsnio 2 dalies 2 punkte 

numatyta Inspekcijos galimybė pradėti administracinio nusižengimo teisena iš esmės yra apribota tik ANK 83 

straipsnyje nurodytais pažeidimais, t. y. už Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo pažeidimus. Priešingu 

atveju susidarytų situacija, kad tą patį Inspekcijos sprendimą atmesti skundą, priimtą pagal ADTAĮ 31 straipsnio 1 

dalies 2 punktą, priimtą dėl to paties dalyko, nagrinėtų skirtingi teismai – tiek administracinis teismas, tiek bendrosios 

kompetencijos teismas. Pareiškėjo skundą dėl Sprendimo, t. y. iš esmės dėl to, ar teisėtai Inspekcija atmetė J. K. skundą, 



 

13 

nagrinėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas, kuris 2020 m. kovo 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 

eI2-1779-535/2020 J. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

25. Atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad pagal VAĮ 8 straipsnio 3 dalį Raštas turi būti ne tik 

pasirašytas, bet ir patvirtintas antspaudu, jei jis nėra pateikiamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 3 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-907-809/2020 

konstatavo, kad Inspekcija, atsakydama pareiškėjui į jo prašymą pradėti administracinio nusižengimo teiseną paprastu 

raštu, nepažeidė teisės normų, toks raštas laikomas viešojo administravimo subjekto raštu, kuris skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui, o tokiu atveju, kai prašoma Inspekcijos atlikti veiksmus pagal ANK, Inspekcija 
pagrįstai atsisako tai padaryti atsakydama pareiškėjui raštu, o ne priimdama nutarimą. Todėl teismas netinkamai taikė 

teisės normas ir klaidingai įvertino Sprendimą ir, atitinkamai, J. K. 2019 m. gruodžio 16 d. skundą dėl jo, todėl buvo 

netinkamai įvertintas Rašto teisėtumas.  

26. Pareiškėjas J. K. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. 

27. Pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir pažymi, kad atsakovas apeliaciniame 

skunde iš esmės laikosi argumentų, išdėstytų atsiliepime į skundą. Pareiškėjo nuomone, atsakovas iš esmės siekia 

pateisinti Sprendimo teisėtumą, o tai kilusio ginčo kontekste neturi teisinės reikšmės. Raštas pagrįstai yra pripažintas 

neteisėtu, nes yra be motyvų, neatitinka VAĮ nustatytų reikalavimų.  

28. Pareiškėjas nurodo, kad atsisakymas pradėti administracinę teiseną ir jos nutraukimas nagrinėjamas bei 

skundžiamas ANK nustatyta tvarka nepriklausomai nuo skundžiamo dokumento formos ar klaidingai nurodytos 

apskundimo tvarkos. Todėl Sprendimas laikytinas nutarimu atsisakyti pradėti administracinio nusižengimo teiseną, o 

skundų dėl jų nagrinėjimas priskirtinas išimtinai bendrosios kompetencijos apylinkių teismams. Rašte motyvų dėl to, ar 
pareiškėjas yra ANK 621 straipsnyje numatytu subjektu, nėra, o tokią teisę spręsti turi tik skundą iš esmės išnagrinėjęs 

apylinkės teismas. Pareiškėjas 2018 m. lapkričio 12 d. skunde kėlė klausimą dėl galbūt jo atžvilgiu padaryto 

administracinio nusižengimo, todėl atitinka ANK 621 straipsnyje numatytą asmenį. Teismas, nustatęs, kad Raštas 

neteisėtas ir nepagrįstas, nevertino Rašto atitikimo VAĮ 8 straipsnio 3 dalies reikalavimams. 

 

Teisėjų kolegija 

 

k o n s t a t u o j a: 

 

IV. 

 
29. Byloje kilo ginčas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. gruodžio 20 d. rašto Nr. 2R-

6000(2.13.) „Dėl Jūsų 2019-12-16 skundo“ panaikinimo ir įpareigojimo Inspekciją J. K. 2019 m. gruodžio 16 d. skundą 

dėl Inspekcijos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 3R-944(2.12-1.) „Dėl J. K. 2018-11-12 skundo“ administracinio 

nusižengimo byloje kartu su byla siųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui.  

30. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo J. K. skundą tenkino iš dalies, t. y. panaikino Inspekcijos 2019 

m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 2R-6000 (2.13.) „Dėl Jūsų 2019-12-16 skundo“ priimtą sprendimą; įpareigojo Inspekciją iš 

naujo įvertinti pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą; priteisė pareiškėjui iš Inspekcijos 652,73 Eur bylinėjimosi 

išlaidų atlyginimą. Teismas konstatavo, kad ginčijamas Raštas yra iš esmės neteisėtas, prieštaraujantis VAĮ 14 

straipsnio 8 daliai, ANK 622 straipsnio 2 daliai, kurios imperatyviai nustato viešojo administravimo subjektui pareigą 

gavus asmens skundą, susijusį su administracinio nusižengimo teisenos (ne)pradėjimu, pagal kompetenciją jį persiųsti 

nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. 
31. Atsakovas apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė 

ADTAĮ ir ANK nuostatas, nepagrįstai pripažino Sprendimą nutarimu atsisakyti pradėti ar nutraukti administracinio 

nusižengimo teiseną ir atitinkamai nepagrįstai pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundą vertino kaip skundą pateiktą 

pagal ANK 622 straipsnį, o Raštas yra teisėtas ir pagrįstas. 

32. Nustatyta, kad pareiškėjas 2019 m. gruodžio 16 d. skundu, adresuotu Vilniaus miesto apylinkės teismui, 

paduodamas jį per Inspekciją, prašė: sutikus su skundu, panaikinti Inspekcijos Sprendimą, J. K. pripažinti 

nukentėjusiuoju ir byloje atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, o nesutikus, skundą su visa bylos medžiaga 

pasiųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui ANK 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 2019 m. gruodžio 16 d. skunde 

pareiškėjas Vilniaus miesto apylinkės teismo prašė panaikinti Inspekcijos Sprendimą, J. K. pripažinti nukentėjusiuoju, o 

bylą grąžinti Inspekcijai administracinio nusižengimo tyrimui atlikti. Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 16 d. skunde, be kita 

ko, nurodė, kad vadovaudamasis ANK 82, 83 ir 578 straipsniu 2018 m. lapkričio 12 d. skundu Inspekcijos prašė 

surašyti administracinio nusižengimo protokolą pažeidimą padariusiems asmenims, pripažinti pareiškėją 
administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiuoju dėl jam neturtinės žalos padarymo ir administracinio nusižengimo 

bylos nagrinėjimą perduoti teismui, tačiau Sprendimu Inspekcija dėl administracinių nusižengimų nepasisakė, 

administracinio nusižengimo bylos nagrinėti teismui neperdavė, o dėl administracinio nusižengimo joks tyrimas nebuvo 

atliekamas.  

33. Šioje byloje ginčijamame Rašte Inspekcija nurodė, kad ANK 82 straipsnis, numatęs atsakomybę už 

ADTAĮ (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 15 d.) pažeidimus, galiojo iki 2018 m. liepos 16 d. ANK 591 straipsnio 

6 punktas nustato, kad administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai 

panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas. Inspekcija nusprendė, kad administracinė teisena dėl galimo 
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ANK 82 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo pagal pareiškėjo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą Inspekcijai negalėjo 

būti pradėta. 

34. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo 

sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad ABTĮ 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, 

apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, 

neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas peržengia apeliacinio 

skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai 

pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio 
įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų. ABTĮ 146 straipsnio 2 dalies 1 punkte 

nurodytas sprendimo negaliojimo pagrindas – byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo arba pažeidžiant funkcinio 

priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles arba bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar 

administraciniam teismui taisykles. 

35. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skundo turinį, konstatuoja, kad pareiškėjas 

iš esmės siekė, jog, reaguojant į jo 2018 m. lapkričio 12 d. skundą būtų pradėta administracinio nusižengimo teisena 

pagal ANK 82 ir 83 straipsnius. Šioje byloje skundžiamu Raštu administracinio nusižengimo teiseną iš esmės atsisakyta 

pradėti. 

36.  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad institucijos pagal savo vykdomų 

funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo administravimo, tiek kaip administracinio nusižengimo tyrimo subjektai. 

Todėl administracinis teismas, svarstantis skundo priėmimo klausimą, turi įvertinti, ar pareiškėjo reikalavimai siejami 

su viešojo administravimo sritimi. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją dėl 
administracinio nusižengimo teisenos pradėjimo ir siekė inicijuoti administracinio nusižengimo teiseną, todėl šiuo 

atveju turėjo būti atliekama specialiųjų teisės aktų (ANK) reglamentuojama asmens pareiškimo dėl galimai įvykdyto 

administracinio nusižengimo nagrinėjimo procedūra ir priimtas procesinis sprendimas, kuriuo įforminamas pareiškėjo 

prašymo išnagrinėjimo rezultatas.  

37. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skunde suformuluotus ir pareikštus reikalavimus, konstatuoja, jog 

pareiškėjo 2019 m. gruodžio 16 d. skunde prašomi atlikti veiksmai ir skundžiamas Raštas nėra susiję su viešuoju 

administravimu, todėl skundas nepriskirtinas nagrinėti administraciniam teismui ir nagrinėtinas bendrosios 

kompetencijos teisme (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 str. 3 d.). Tokios pozicijos laikėsi Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas iš esmės analogiškose administracinėse bylose Nr. eAS-766-525/2020 ir Nr. eAS-773-968/2020 

(taip pat žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 19 d. nutartį Nr. T-77/2019; Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-549-822/2017; 2017 m. spalio 18 
d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-874-662/2017). 

38. Teisėjų kolegija pažymi, kad klausimą, ar pagrįstai nepradėta administracinio nusižengimo teisena, 

sprendžia bendrosios kompetencijos teismai (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 str. 3 d.). Todėl rūšinio 

teismingumo nustatymo klausimui neturi teisinės reikšmės atsakovo nurodyti argumentai, kad pagal ANK nuostatas 

pareiškėjas neturi teisės apskųsti Rašto.  

39. Vadovaujantis ABTĮ 18 straipsnio 1 dalimi, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra 

priskirtos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos 

arba kitiems specializuotiems teismams. 

40. Tikrinamu atveju pareiškėjo skundas buvo priimtas ir išnagrinėtas pažeidžiant bylų rūšinio teismingumo 

kompetenciją, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti pagal rūšinį 

teismingumą pagal nusižengimo padarymo vietą (ANK 572 str., ANK 622 str. 1 d., 628 str. 1 d.) Vilniaus miesto 
apylinkės teismui (ABTĮ 22 str. 1 d., 69 str. 1 d. 2 p., 146 str. 2 d. 1 p.). 

41. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos 

proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, 

144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a : 

 

Atsakovo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apeliacinį skundą atmesti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. spalio 20 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti 
pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui.  

Nutartis neskundžiama. 

 

 

Teisėjai      Arūnas Dirvonas 

Veslava Ruskan 

Milda Vainienė 
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Procesinio sprendimo kategorija 24.7 

(S) 

 
 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 
 

2021 m. birželio 16 d.  

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, 

Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), 

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. D. 

apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 26 d. sprendimo 

administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. D. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl 

sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 

 

Teisėjų kolegija 
 

n u s t a t ė: 

 

I. 

 

1. Pareiškėja L. D. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti atsakovo 

Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) Socialinės paramos skyriaus 2019 m. 

sausio 17 d. sprendimą Nr. 1064 (toliau – ir Sprendimas, ginčijamas sprendimas), įpareigoti atsakovą perskaičiuoti 

kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. per vieną 

mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir skirti pareiškėjai kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį. 

2. Pareiškėja skunde nurodė, kad: 
2.1. 2018 m. lapkričio 30 d. ji kreipėsi į Administraciją su prašymu gauti kompensaciją už būsto šildymą, 

karštą ir geriamąjį vandenį už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. Administracijos Socialinės 

paramos skyrius 2019 m. sausio 17 d. pranešimu Nr. 443 ją informavo, kad jos prašymas netenkintas, nes ji neatitiko 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 20 

straipsnio 6 dalies (laiku nepateikti reikalingi dokumentai) reikalavimų.  

2.2. Pareiškėjos nuomone, jai nebuvo paskirta kompensacija tik dėl to, kad ji sudarė santuoką su R. P. 

Tačiau pareiškėja ir jos sutuoktinis savo turtines teises yra sureguliavę 2017 m. kovo 22 d. vedybų (povedybine) 

sutartimi, kurioje yra numatyta, kad kiekvienas iš sutuoktinių turi savo atskirus namus ir juose gyvena, kartu bendrai 

praleisdami labai mažai laiko. Nuo 1990 m. liepos 11 d. ir iki šiol pareiškėjos sutuoktinis gyvena (duomenys 

neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, (duomenys neskelbtini) rajone. Savo gyvenamosios vietos 

nebuvo pakeitęs ir neketina to daryti ateityje. Tai reiškia, kad atsakovas neteisingai įvertino faktinę situaciją ir priėmė 

nepagrįstą bei neteisėtą sprendimą.  
3. Atsakovas atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti.  

4. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad: 

4.1. Pareiškėja, deklaravusi savo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), 

Kaune, 2018 m. lapkričio 30 d. pateikė prašymą–paraišką piniginei socialinei paramai gauti. Prašyme nurodė, kad 

pageidauja gauti būsto šildymo išlaidų, karšto vandens išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas už 2018 m. 

lapkričio, gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesius. Tačiau pareiškėja nepateikė dokumentų, pagrindžiančių jos pajamas: 

automobilių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) įsigijimo sutarčių, automobilio (duomenys neskelbtini)  

bei žemės sklypo, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys 

neskelbtini) g. 13, (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, (duomenys neskelbtini) rajono 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/10673f40d82a11eb9f09e7df20500045
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savivaldybėje, pardavimo sutarčių. Pareiškėjai išduotame informaciniame lapelyje nustatytas terminas iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. šiems dokumentams pateikti, tačiau iki termino pabaigos pareiškėja trūkstamų dokumentų nepateikė. 

Atsakovas Sprendime, vadovaudamasis Įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi (laiku nepateikti reikalingi dokumentai), 

konstatavo, jog pareiškėja neturi teisės į būsto šildymo, karšto vandens išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų 

kompensacijas už 2018 m. lapkričio, gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesius.  

4.2. Atsakovas negalėjo įvertinti pareiškėjos ir jos šeimos (arba bendrai gyvenančių asmenų) pajamų, nes ji 

iki nustatyto termino pabaigos nepateikė trūkstamų dokumentų – pirkimo–pardavimo sutarčių (kopijų). 

4.3. Administracija piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams teikia vadovaudamasi Įstatymu 
ir Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14, (toliau – ir Paramos teikimo 

aprašas), taip pat ginčo laikotarpiu galiojusiu Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-507, (toliau – ir Kompensacijų 

teikimo aprašas). 

4.4. Paramos teikimo aprašo 14 punkte numatyta, kad kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, 

prie prašymo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į 

piniginę socialinę paramą, būtina pateikti šiame punkte nurodytus dokumentus, tarp jų – ir dokumentą (pirkimo–

pardavimo, mainų ar dovanojimo sutartis), patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą. Aplinkybė, kad per paskutinius tris 

mėnesius nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos pareiškėjos šeimos turtinė padėtis galėjo pasikeisti, buvo 

nustatyta patikrinus jos šeimos duomenis valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinėse sistemose. Iš VĮ 
„Regitra“ duomenų bazės 2018 m. lapkričio 30 d. užklausos matyti, kad pareiškėjos sutuoktinio vardu 2018 m. rugsėjo 

7 d. įregistruotas automobilis „(duomenys neskelbtini)“, 2018 m. lapkričio 3 d. – „(duomenys neskelbtini)“, 2018 m. 

spalio 12 d. išregistruotas „(duomenys neskelbtini)“. Iš 2018 m. lapkričio 30 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro pažymos socialinei paramai gauti matyti, kad 2018 m. spalio 25 d. turto pirkimo–pardavimo sutartimi 

pareiškėjos sutuoktinis perleido žemės sklypą kitų asmenų nuosavybėn. 

4.5. Įstatymo 2 straipsnis nenumato sąlygos tam, kad asmenys būtų laikomi „bendrai gyvenančiais“ šio 

Įstatymo prasme, jog jie faktiškai gyventų kartu ar turėtų bendro turto; pakanka, jog jie būtų sutuoktiniai arba vestų 

bendrą ūkį, jei nėra sudarę santuokos. 

 

II. 

 
5. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. kovo 26 d. sprendimu pareiškėjos 

skundą atmetė kaip nepagrįstą. 

6. Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus 2019 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 1064, kuriuo pareiškėjai atsisakyta skirti būsto šildymo, karšto ir 

geriamojo vandens išlaidų kompensaciją už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., pagrįstumo ir 

teisėtumo. 

7. Teismas nurodė, kad bylos duomenys neginčijamai patvirtina, jog pareiškėja 2018 m. lapkričio 30 d. 

atsakovui pateikė prašymą-paraišką (reg. Nr. E0996109532) piniginei socialinei paramai gauti. Prašyme nurodė, kad 

pageidauja gauti būsto šildymo išlaidų, karšto vandens išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas už 2018 m. 

lapkričio, gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesius. Tačiau kartu su prašymu pareiškėja nepateikė dalies dokumentų, 

pagrindžiančių jos pajamas: automobilių „(duomenys neskelbtini)“ ir „(duomenys neskelbtini)“ įsigijimo sutarčių, 
automobilio „(duomenys neskelbtini)“ bei žemės sklypo, registro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys 

neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini) g. 13, (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, 

(duomenys neskelbtini) rajono savivaldybėje, pardavimo sutarčių. Informaciniame lapelyje pareiškėjai buvo nurodyti šie 

teisei į socialinę paramą atsirasti reikalingi trūkstami dokumentai ir nustatytas terminas trūkstamiems dokumentams 

pateikti – iki 2018 m. gruodžio 31 d. Iki nustatyto termino pabaigos pareiškėja minėtų dokumentų nepateikė, todėl 

atsakovas ginčijamu sprendimu nustatė, kad ji neturi teisės į būsto šildymo išlaidų, karšto vandens išlaidų ir geriamojo 

vandens išlaidų kompensacijas už 2018 m. lapkričio, gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesius, t. y. jos prašymo dėl šios 

kompensacijos skyrimo netenkino. Atsakovas informavo apie tai pareiškėją 2019 m. sausio 17 d. pranešimu Nr. 443. 

8. Teismas pažymėjo, kad piniginės socialinės paramos teikimo principus, finansavimo šaltinius, piniginę 

socialinę paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat piniginės socialinės paramos, teikiamos nepasiturintiems 

gyventojams, kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo 

sąlygas nustato Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Kauno miesto savivaldybės 
administracija piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams teikia vadovaudamasi taip pat Piniginės 

socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14, ir ginčo metu galiojusiu Būsto šildymo išlaidų, 

geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui 

atnaujinti, ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. 

sprendimu Nr. T-507, (nauja redakcija galioja nuo 2019 m. rugsėjo 10 d.). 

9. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos šeimos turtinė padėtis buvo nustatyta patikrinus jos šeimos 

duomenis valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinėse sistemose – iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės 2018 

m. lapkričio 30 d. užklausos Nr. 1302848 matyti, kad pareiškėjos sutuoktinio R. P. vardu 2018 m. rugsėjo 7 d. 
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įregistruotas automobilis „(duomenys neskelbtini)“, 2018 m. lapkričio 3 d. – „(duomenys neskelbtini)“, 2018 m. spalio 

12 d. išregistruotas „(duomenys neskelbtini)“. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 2018 m. lapkričio 30 d. 

pažymos socialinei paramai gauti matyti, kad 2018 m. spalio 25 d. turto pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. 8920 

pareiškėjos sutuoktinis perleido žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) kitų asmenų nuosavybėn. 

10. Teismas nurodė, jog Įstatymas nenumato sąlygos tam, kad asmenys būtų laikomi „bendrai 

gyvenančiais“ šio Įstatymo prasme, jog jie faktiškai gyventų kartu ar turėtų bendro turto. Pakanka, kad jie būtų 

sutuoktiniai arba vestų bendrą ūkį, jei nėra sudarę santuokos. Todėl šioje ginčo situacijoje nėra svarbūs pareiškėjos 

skundo motyvai, kad ji tik viena yra deklaravusi gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini), Kaune, o jos sutuoktinio 
deklaruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) rajone, taip pat, kad jie 2017 m. 

kovo 22 d. yra sudarę vedybų (povedybinę) sutartį, kuria, be kita ko, nustatytas sutuoktinių nekilnojamojo turto visiško 

atskirumo režimas. Teismas pažymėjo, kad šios sutarties sąlygos negali pakeisti ar leisti kitaip aiškinti Įstatymo 

nuostatų. 

11. Teismas apibendrino, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos skundo 

reikalavimas panaikinti minėtą Sprendimą yra atmetamas. Atmetus prieš tai paminėtą skundo reikalavimą, nėra 

pagrindo tenkinti išvestinius pareiškėjos skundo reikalavimus.  

 

III. 

 

12. Pareiškėja apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują 

sprendimą – jos skundą tenkinti.  
13. Pareiškėja apeliaciniame skunde nurodo, kad laiku pateikė atsakovui visus reikalingus duomenis, o savo 

sutuoktinio duomenų apie automobilius ir nekilnojamąjį turtą ji neturi, nes šis turtas yra jo asmeninė nuosavybė, kaip 

yra nustatyta jų sudarytoje povedybinėje sutartyje ir apie tai pažymėta teismo sprendime. Šilumos ir vandens tiekimo 

sąskaitose nurodytas vienas asmuo – pareiškėja, o jos sutuoktinis savo būstą šildo malkomis ir naudoja šulinio vandenį. 

Ši santuoka jiems yra antroji, sudaryta siekiant išvengti vienatvės, kad galėtų pabendrauti senyvame amžiuje 

((duomenys neskelbtini) m.), nes artimieji yra emigravę.  

14. Atsakovas atsiliepime prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo 

sprendimą palikti nepakeistą, nes jis yra teisėtas ir pagrįstas.  

 

Teisėjų kolegija 

 
k o n s t a t u o j a: 

 

IV. 

 

15. Byloje ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2019 m. 

sausio 17 d. sprendimo Nr. 1064, kuriuo pareiškėjai atsisakyta skirti būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų 

kompensaciją už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., pagrįstumo ir teisėtumo. Pareiškėja taip 

pat prašo įpareigoti atsakovą perskaičiuoti kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį už laikotarpį nuo 2018 m. 

lapkričio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir skirti pareiškėjai 

kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį. 

16. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė, sprendime konstatavęs, kad atsižvelgus į 
faktines bylos aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas nenumato sąlygos, kad tam, jog asmenys būtų 

laikomi „bendrai gyvenančiais“ šio Įstatymo prasme, jie turi faktiškai gyventi kartu ar turėti bendro turto. Teismo 

nuomone, pakanka, kad jie būtų sutuoktiniai arba vestų bendrą ūkį, jei nėra sudarę santuokos. Todėl šioje ginčo 

situacijoje nėra svarbūs pareiškėjos skundo motyvai, kad pareiškėja tik viena yra deklaravusi gyvenamąją vietą Kauno 

mieste, (duomenys neskelbtini), o jos sutuoktinio R. P. deklaruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini) kaimas, 

(duomenys neskelbtini) rajone, taip pat, kad L. D. ir R. P. 2017 m. kovo 22 d. yra sudarę Vedybų (Povedybinę) sutartį, 

kuria, be kita ko, nustatytas sutuoktinių nekilnojamojo turto visiško atskirumo režimas.  

17. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pareiškėja padavė apeliacinį skundą, kurį 

grindžia tuo, jog savo duomenis ji visus ir laiku pristatė Socialinės paramos skyriui, o sutuoktinio duomenų negali gauti, 

nes tai jo asmeninė nuosavybė, apibrėžta povedybine sutartimi. Šilumos tinklų ir vandentiekio sąskaitose nurodytas tik 

vienas asmuo – L. D. 
18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 

straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas tikrinamas 

neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, nurodytos ABTĮ 140 straipsnio 2 dalyje, t. y. 

aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos. 

19. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus 2019 m. sausio 17 d. sprendime nurodė, kad įvertinęs gyventojo prašyme-paraiškoje piniginei socialinei 

paramai gauti pateiktą ir iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų gautą informaciją, nustatė, 

jog teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. 

sausio 31 d. pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą: Kaunas, (duomenys neskelbtini), L. D. neturi. Prašymas 
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skirti būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nepatenkintas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi (laiku 

nepateikti reikalingi dokumentai). 

20. Piniginės socialinės paramos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad savivaldybės administracija 

gautą prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti užregistruoja prašymo-paraiškos pateikimo dieną ir prašymą-

paraišką pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie 

trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai 

pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei 
socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka (t. y. bendrai 

gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamos socialinei pašalpai gauti apskaičiuojamos pagal 

mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, pajamas, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno 

gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama 

socialinė pašalpa, yra gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė 

išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai 

gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) (toliau – vienkartinė išmoka) ar iš karto 

už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar 

vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis). Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos šio 

įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai 

pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku 

nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės 
socialinės paramos ir asmeniui grąžina jo pateiktus dokumentus. 

21. Pareiškėja prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui pateikė 2018 m. lapkričio 30 d., sutuoktiniu nurodytas R. P., kurio 

gyvenamoji vieta deklaruota (duomenys neskelbtini) r. sav., (duomenys neskelbtini) sen., (duomenys neskelbtini) k. 

Savivaldybės administracijos darbuotoja šiame dokumente įrašė, kad nepateikti dokumentai: mašinų (duomenys 

neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) pirkimo sutarčių kopijos, mašinos (duomenys neskelbtini) pardavimo sutarties 

kopija, žemės pardavimo sutarties kopija. Apie minėtų dokumentų nepateikimą pareiškėjai buvo įteiktas ir informacinis 

lapelis bei nurodyta dokumentus pateikti iki gruodžio 31 d. 

22. Pareiškėja atsakovo prašytų dokumentų nepateikė, skunde teismui tokį savo neveikimą motyvavo tuo, 

kad išvardinti kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai pagal sudarytą Vedybų (Povedybinę) sutartį priklauso jos 

sutuoktiniui R. P. asmeninės nuosavybės teise. 
23. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad pagal Piniginės socialinės paramos įstatymo 2 

straipsnio 2 dalį bendrai gyvenančiais asmenimis, be kita ko, yra įvardinti sutuoktiniai, nepriklausomai nuo jų sudarytos 

sutarties asmeninės nuosavybės klausimais. 

24. Ginčijamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimas 2019 

m. sausio 17 d. priimtas tik dėl to, kad pareiškėjai neįvykdžius Įstatyme nustatytos pareigos pateikti visus reikalingus 

duomenis – visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų teisę gauti piniginę socialinę paramą, 

atsakovas neturėjo galimybės įgyvendinti Įstatyme numatytos pareigos tinkamai įvertinti bendrai gyvenančių asmenų 

turtą ir pajamas bei nustatyti, ar bendrai gyvenantys asmenys turi teisę į socialinę paramą. 

25. Pagal Įstatymo 7 straipsnio 4 dalį asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios 

vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys 

gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos. 
Pareiškėja, pateikdama 2018 m. lapkričio 30 d. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti pasirinko būstą, 

kuriame ji yra deklaravusi gyvenamąją vietą, tačiau neįvykdė pareigos pateikti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui visus reikalingus dokumentus, todėl atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą 

sprendimą. 

26. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 

teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, tinkamai taikė ginčui aktualias materialinės 

teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra 

teisinio pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

teisėjų kolegija 

 

n u t a r i a: 
 

Pareiškėjos L. D. apeliacinį skundą atmesti. 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. 

Nutartis neskundžiama. 

 

Teisėjai Audrius Bakaveckas 

Rasa Ragulskytė-Markovienė 

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė 
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IS-905/630-I-6 priedas 

 

LŠTA INFO. TA įsigaliojantys nuo 2021-07-01 susiję su GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS 

įstatymo įgyvendinimu: 

1. LR GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS įstatymo Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 

iki 2021-12-31 TN: tn, Suvestinė redakcija (nuo 2022-01-01) TN: tn, 

2. ŽŪM 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-420 DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 1:01:2020 „TOPOGRAFINIŲ 

OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ 

SUDARYMO TVARKA“ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

3. ŽŪM 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-422 DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 3.01:2020 „IŠMATUOTŲ 

TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ 

RINKINYS“ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

4. ŽŪM 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-421 DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ 

TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ 

TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-I-6-1 priedas 

2021-07-05.zip). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/JcxmntOEkc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
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IS-905/630-I-7 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymas 

 

Priėmimo 
data: 

2011-05-12 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

07-01 - 
2021-

12-31 

Registravimo 

duomenys: 
Nr. 1111010ISTA0XI-1375  

Įstaigos 

suteiktas 
nr.: 

XI-1375 

Suvestinių 

redakcijų 

sąrašas pagal 

datą: 

 

Galioja   

Įsigalioja 2011-05-24 (Šio įstatymo 

3, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 32, 36, 39, 
41, 44, 48, 49 ir 50 straipsniai 

įsigalioja 2011 m. gruodžio 31 d., 45 

straipsnis įsigalioja 2012 m. gruodžio 
31 d.) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 
Seimas  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 

Valstybės 

žinios, 2011-
05-24, Nr. 62-

2936 

Eurovoc 
terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais:  

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31 TN: tn 
 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 62-2936, i. k. 1111010ISTA0XI-1375 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

ĮSTATYMAS  

 
2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375 

Vilnius 

________ 

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31 TN: tn, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-I-7-1 priedas 2021-

07-05.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FC7AB69BE291
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/pxHjOhHnbx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FC7AB69BE291
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC7AB69BE291/pxHjOhHnbx
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IS-905/630-I-8 priedas 

 

TN: tn 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19261 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 
data: 

2017-11-27 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-
07-01 -  

Registravimo 
duomenys: 

2017-12-01 

Nr. 2017-

19261  

Įstaigos 
suteiktas nr.: 

1V-154 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
 

Galioja   
Įsigalioja 
2017-12-18 

Priėmė: 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 
inspekcija prie Aplinkos 

ministerijos  

Pakeitimų 
projektai: 

Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: TAR, 2017-12-01, Nr. 19261 Eurovoc terminai:  
 

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

 
VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO REKVIZITŲ PATVIRTINIMO 

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-154 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 

D1-878, 60 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u  Statybos užbaigimo akto rekvizitus (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos  

prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-153 „Dėl Statybos 

užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 18 d. 

 

L. e. viršininko pareigas  Eglė Kuklierienė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/d30280e0d4e711e7910a89ac20768b0f
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Rekvizitai patvirtinti 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-154 

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 

2021 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.1V-60 redakcija) 

 

 

 
 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS 

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ____________; versijos Nr. ______ 

(data)   (reg. numeris) 

____________________ 

(vieta) 

 

 

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA. 

 

 

Tinkamą pabraukti: 

1. Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti 

etapais). 

2. Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti 

etapais). 

3. Atnaujintas (-i) (modernizuotas (-i)) pastatas (-ai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą 

numatyta užbaigti etapais). 

4. Atliktas statinio (-ių) kapitalinis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo šildymo 

ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame 

pastate ar jo dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo 

centralizuoto (-ų) šilumos tiekimo inžinerinio (-ų) tinklo (-ų))). 

5. Atliktas statinio (-ių) paprastasis remontas (pertvarkyta (-os) daugiabučio namo šildymo 

ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji (-sios) inžinerinė (-ės) sistema (-os) (visame 

pastate ar jo dalyje(-se), keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo 

centralizuoto (-ų) šilumos tiekimo inžinerinio (-ų) tinklo (-ų))). 
 

Paskirtis ______________________ , buvusi paskirtis 

______________________________ 

Pavadinimas ___________________ , buvęs pavadinimas ___________________________ 

Kategorija _____________________ , buvusi kategorija ____________________________ 

Unikalus Nr. _______________________________________________________________ 

Žemės sklypo kad. Nr. ______________________________________________________ 

Adresas (-ai)   ______________________________________________________________ 

 

 



 

23 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriuose atlikti statybos darbai, duomenys  

Unikalus Nr. ________________________________________________________________ 

Paskirtis  _____________________ , buvusi paskirtis _______________________________ 

Pavadinimas __________________ , buvęs pavadinimas _____________________________ 

 

Duomenys apie rangovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

_________________________________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_____________________________________________  

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________, mob. tel. _________________   

 

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ____________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_____________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________ , mob. tel. _______________   

 

Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us) 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas 
_______________________________________________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas ______________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)____________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. _____________________ , mob. tel. _______________ 

 

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ 

Pavadinimas _____________________________________________________________  

Parengimo metai _____________, numeris ____________________________________ 

 

Duomenys apie statytoją 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

_______________________________________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________ , mob. tel. ______________  

 

Duomenys apie statinio projektuotoją 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, 

kodas 

________________________________________________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _____________________________________________________________ 
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Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)___________________________________________  

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________ , mob. tel. _______________  

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys  

Pavadinimas _____________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)___________________________________________  

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________ , mob. tel. _______________  
 

Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas __________________________________ 

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys  

Pavadinimas _____________________________________________________________ 

Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas 

(tuo atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)___________________________________________ 

Kontaktinė informacija 

El. p.__________________ , tel. ____________________ , mob. tel. _______________ 

 

 

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ 

NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS 
 

Pastaba. Kiekvieno statinio ar jo dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai 

pildomi atskirai.  
 

Bendrųjų rodiklių 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmės 

pagal statinio projektą 
pagal kadastro bylos 

duomenis (faktiniai) 
    

    

 

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ 

 

Komisiją sudarė ___________________________________________   

Sudarymo data ______________, potvarkio Nr. __________________ 

 

Komisijos pirmininkas 

_________________________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 

Komisijos nariai  

 

 

Institucijos 

pavadinimas 

 

Pareigos 

 

Vardas ir pavardė 

 

Pritarimo data 
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STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA: 

 

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus 

dokumentus): 
1. Statinio projektas (data______________; Nr. _____________). 

2. Pažyma apie statinio atitiktį projektui (data______________; Nr. _____________). 

3. Statybą leidžiantis dokumentas (data______________; Nr. _____________). 

4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____________). 

5. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (data_; Nr. _) 

6. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, jų 

apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos (data______________; Nr. _____________). 

7. Statybos darbų žurnalas (data______________; Nr. _____________). 

8. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (data___________; Nr. _________). 

9. Panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos (data___; Nr. ____). 

10. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (data____; Nr. _________ 

11. Cheminių medžiagų (teršalų) matavimų dokumentai (data____; Nr. __________). 

12. Nejonizuojančiosios spinduliuotės matavimų dokumentai (data_________; Nr. _____). 

13. Triukšmo matavimų dokumentai (data______________; Nr. _____________). 

14. Infragarso ir žemo dažnio garsų matavimų dokumentai (data_____; Nr. _______). 

15. Vibracijos lygių matavimų dokumentai (data____________; Nr. ___________). 

16. Mikroklimato matavimų dokumentai (data_____________ ; Nr. ____________). 

17. Apšvietos matavimų dokumentai (data__________________;Nr. _____________). 

18. Kitų veiksnių matavimų dokumentai (data______________; Nr. _____________). 

19. Garso klasifikavimo protokolas (data__________________; Nr. ___________). 

20. Pastato (-ų) energinio naudingumo sertifikatas (-ai) (data_______;  Nr. _________). 

21. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data_________; Nr. _____________). 

22. Pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (data____; Nr. ____). 

23. Statinio (-ių) (jo (jų) dalies (-ių)) ekspertizės aktas (data________; Nr. __________). 

24. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams 

(data______________; Nr. ___________). 

25. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data___; Nr. ___). 

26. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (data______; Nr. _____). 

27. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopija (data_____;  Nr. _____________). 

28. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, 

įrodantys plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir 

sudėties atitiktį statinio projektui (data_______________; Nr._____________). 

29. Akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) 

dokumentas (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės) (data____; Nr.____). 

30. Neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre. 

31. Kiti dokumentai _______________ (data_______________; Nr._____________). 

 

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti 

etapais) atitinka statinio projekto sprendinius. 

 

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) 

bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*. 
 

* Pabraukti tinkamą. 
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Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, 

paveldėtojui) nuolat saugoti. 

 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data 
 

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai: 

1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Šiaulių / Panevėžio rūmams 

(pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka; 

2) per 1 metus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros 

departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų 

nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie 

Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka. 

__________________ 

 
Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-16, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-18, i. k. 2019-02548 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-60, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12709 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 

d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=88049530310511e9b66f85227a03f7a3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f417d2d0c2a011eba2bad9a0748ee64d
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IS-905/630-II-1 priedas 

 
Tarybos 2021-07-01 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 
1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ 2020 metų investicijų sąrašo derinimo. 

Pranešėjos – patarėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė, Šilumos 

gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 
Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

2. Dėl AB „Šiaulių energija“ 2020–2023 metų investicijų. 
Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus 

Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, AB „Šiaulių energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo. 
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistė Lina Daukantienė 

Dalyvauja: Molėtų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Molėtų šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
4. Dėl ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo 

metodinių gairių projekto derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas –Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos elektros energetikos 

asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, AB „Litgrid“, UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

5. Dėl vartojimo ginčo tarp gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Dvarionys“ ir uždarosios akcinės 

bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. 
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

6. Kiti klausimai. 
 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 
Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2021-07-01 posėdžio: „2. Dėl AB „Šiaulių energija“ 2020–2023 metų investicijų“; „4. Dėl 

ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių 

gairių projekto derinimo“ dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-905/630-II-1-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-01/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/pazyma_ignitis-gamyba_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/nutarimo_projektas_ignitis-gamyba_viesas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/siauliu-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/moletu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/lraic_skelbimui.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-01/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-905/630-II-2 priedas 

 

VERT 2021-06-30 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir 

elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia 

Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo 

projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki liepos 12 d. 

Esminiai pakeitimai: 

• Atsižvelgta į metodikos taikymo praktikoje iškylančias problemas, siekiant palengvinti 

visiems bendrame technologiniame cikle šilumą ir elektros energiją gaminantiems, 

šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – Kogeneracinės 

jėgainės) investicinių, šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų 

projektų rengimą.  

• Atlikti pakeitimai, kurie padės Kogeneracinėms jėgainėms nustatyti aiškesnę tvarką, 

atskiriant faktines sąnaudas, užtikrinti, kad sąnaudų apskaičiavimui naudojami rodikliai 

atitiktų aktualiausius duomenis, taip pat užtikrinti skaidresnį pajamų, sąnaudų ir turto 

paskirstymą veikloms. 

⁎⁎⁎ 

• 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 12 d. (imtinai). 

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

 

KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ 

ATSKYRIMO METODIKA (nauja redakcija) 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-905/630-II-2-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-30/viesoji-konsultacija-del-kogeneraciniu-jegainiu-silumos-ir-elektros-energijos-sanaudu-atskyrimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7643f482d97811eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7643f482d97811eb866fe2e083228059
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/7643f482d97811eb866fe2e083228059
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IS-905/630-II-3 priedas 

 

EM 2021 07 01 pranešimas. Tobulinama finansavimo tvarka už pasiektus energijos 

sutaupymus 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija kviečia rinkos dalyvius teikti pastabas ir pasiūlymus aplinkos 

ministro įsakymo projektui, kuris numato finansavimo tvarką įmonėms, įgyvendinusioms 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.  

Energetikos ministerijos iniciatyva šiemet atnaujintas įsakymo projektas numato 

patrauklesnį finansavimo mechanizmą bei ženkliai mažesnę administracinę naštą įmonėms, kurios 

planuoja pasinaudoti valstybės teikiama kompensacija diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir 

mažiau energijos vartojančias technologijas. Įsakymo projektas numato finansavimo tvarką 

įmonėms, kurios yra atlikusios energijos vartojimo auditus ir jau įsidiegę energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemones.  

Suderinus įsakymo projektą įmonės bus kviečiamos teikti paraiškas ir gauti paramą. 

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 

31 d. Šiai priemonei šiemet numatyta skirti 2 mln. Eur. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų 

energetikos srityje iki 2050 m. Lietuva siekia, kad nuo 2021 m. iki 2030 m. kiekvienais metais 

sutaupomas energijos kiekis, būtų bent 0,8 proc. metinio visos šalies suvartojamos galutinės 

energijos kiekio, o suminis galutinės energijos taupymas per artimiausią dešimtmetį būtų ne 

mažesnis nei 27 TWh.  

Tuo pačiu siekiama, kad nacionalinis energijos produktyvumo rodiklis, kuris parodo, kiek 

energijos reikalinga tiems patiems rezultatams pasiekti, nuosekliai artėtų prie Europos Sąjungos 

vidurkio. 

Energetikos ministerija nuolat ir nuosekliai įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo politikos priemones, taip siekiant sukurti palankias sąlygas, reikalavimus ar paskatas, 

kurie būtų palankūs tam, kad rinkos dalyviai imtųsi energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas.  

Ši priemonė ir įmonių skatinimas diegti aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos 

vartojančias technologijas prisidės prie nacionalinių energijos efektyvumo didinimo tikslų.  

Valstybės kompensacija gali būti skiriama juridiniams asmenims, kurie nuo šių metų 

sausio 1 d. modernizavo apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įrangą, 

įgyvendindami energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją. 

Siekiant nacionalinių energijos sutaupymo tikslų būtina toliau didinti energijos 

suvartojimo efektyvumą visose pagrindinėse Lietuvos ūkio srityse – pramonėje, transporte, žemės 

ūkyje, paslaugų ir namų ūkių sektoriuose.  

Su Įsakymo projektu galima susipažinti čia.  

________ 
 

TN: tn  

Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 9 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-417 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS 

„PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/tobulinama-finansavimo-tvarka-uz-pasiektus-energijos-sutaupymus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d3cef660d97111eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d43c294-ee07-4b86-bfa9-9fe506ad8923
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d3cef660d97111eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d43c294-ee07-4b86-bfa9-9fe506ad8923
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ĮGYVENDINIMAS PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS“ TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m.                         d. Nr. D1- 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos 

vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-417 „Dėl Klimato 

kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo 

įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Finansavimas privatiems juridiniams asmenims teikiamas pagal Klimato kaitos 

programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo 2020 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ Vyriausybės nutarimu (toliau – metinė 

sąmata), ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – 

metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos 

vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ (toliau – priemonė), 

siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“. 

2. Pakeičiu 5.10 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„5.10. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – galutinio projekto išlaidų 

kompensavimo prašymo patvirtinimo data, kai baigta visa projekto veikla ir patirtos visos su 

projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (išskyrus šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo išlaidas)“; 

3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos 

dydį pareiškėjui, nustatyti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 m. studijoje „Sutaupytos 

energijos kainos rodiklis pradinės baltųjų sertifikatų kainos nustatymui“  2021 m. gegužės 31 d. 

Europos socialinio fondo agentūros „Sutaupytos energijos kainos fiksuotųjų įkainių 

nustatymo tyrime“ yra šie: 

9.1. už sutaupytą elektros energiją – 9,7 Eur/MWh  57,22 Eur/MWh (su PVM); 

9.2. už sutaupytą šiluminę energiją – 5,56 Eur/MWh; 21,47 Eur/MWh (su PVM); 

9.3. už sutaupytas gamtines dujas – 4,49 Eur/MWh. 17,77 Eur/MWh (su PVM)“. 

3. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą. 

„10. Maksimalus vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis, skiriamas atsižvelgiant į 

aplinkosauginio efektyvumo kriterijų: finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam 

projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento“. 

4. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„11.1. nuo 2020 m. sausio 1 d. metų, kuriais paskelbtas kvietimas sausio 1 d. ir vėliau 

įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, 

įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją“; 

5. Pripažįstu netekusiu galios 11.3 papunktį. 

„11.3. per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų 

patvirtinimo“. 

6. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„13.2. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos 

vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti 

įdiegtos nuo 2020 m. sausio 1 d.; metų, kuriais paskelbtas kvietimas sausio 1 d.“. 

7. Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„19.4. užtikrina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigyta metų, kuriais paskelbtas kvietimas 

sausio 1 d. įsigyta ir įmonėje įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, 

įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones, padeda efektyviau vartoti energiją“; 

8. Pripažįstu netekusiu galios 19.11 papunktį. 

19.11. pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą per 

projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuotą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu 

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

pakeitimo“ 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo 

vertinimo metodiką; 

9. Pakeičiu 19.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„19.5. nurodo įdiegtas priemones ir sutaupytą energijos kiekį MWh: elektros energijos kiekį, 

šiluminės energijos kiekį, gamtinių dujų kiekį; planuojamą sumažinti išmetamą CO2 kiekį; 

10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

„20. Paraiškas  Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki tol, kol 

pakanka lėšų, skirtų priemonei (13 mln. eurų) (ne trumpiau kaip 3 darbo dienas), bet ne ilgiau kaip 

iki 2020 m. gruodžio 31 d. kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti paraiškas gruodžio 

31 d. Iš jų sudaromas pagrindinis sąrašas“. 

11. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip: 

„31. Agentūra per 10 darbo dienų nuo aplinkosauginio-techninio paraiškų vertinimo 

pabaigos, pateikia vertinimo rezultatus ir išvadas kartu su užpildyta Agentūros nustatyta projekto 

apibendrinimo forma Ministerijos Klimato politikos grupei. priima sprendimą skirti finansavimą. 

Sprendimas skirti finansavimą įforminamas aplinkos ministro Agentūros direktoriaus įsakymu“. 

12. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 

„32. Aplinkos ministras, atsižvelgiamas į Agentūros vertinimą, priima motyvuotą sprendimą 

dėl finansavimo. Apie priimtą spendimą dėl finansavimo Ministerija Agentūra per 5 darbo dienas 

nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Agentūrą  Ministeriją ir pareiškėją“. 

13. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip: 

„39. Pateikus tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo 

ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus Agentūra projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 

kalendorinių dienų nuo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo registravimo dienos ir atlikus projekto 

patikrą įgyvendinimo vietoje (jei taikoma). Pareiškėjas informuojamas apie mokėjimo prašymo 

patvirtinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio ir pervestą 

kompensacinės išmokos sumą“. 

14. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip: 

„41. Vidutinės apimties projektų atveju pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitą (toliau – ŠESD ataskaita), kurios 

formą tvirtina aplinkos ministras. ŠESD ataskaitoje turi būti nurodytas sutaupytas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis per vienerius metus ir kita susijusi informacija, kuri turi būti pagrįsta 

apskaitos prietaisų parodymais ir (ar) skaičiavimų rezultatais: 

41.1. praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už 

pirmus 12 mėnesių veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio 

pradžios. Pirmų metų ŠESD ataskaitas, parengtas pagal 41 punkte nustatytus reikalavimus, turi 

patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Nepriklausomų vertintojų patvirtintą ŠESD ataskaitą 

(ataskaitoje tikrinamas projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais) per 20 darbo dienų 

nuo jos gavimo datos Agentūra patikrina ir patvirtina arba priimamas sprendimas tikslinti 

kompensacinę išmoką pagal Tvarkos aprašo 44 punktą; 
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41.2. praėjus 27 mėnesiams po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už 

pirmus 24 mėnesius veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio 

pradžios pagal 41 punkte nustatytus reikalavimus. Antrųjų metų ŠESD ataskaitos nepriklausomi 

vertintojai netvirtina, informacija yra renkama stebėsenos tikslais; 

41.3. praėjus 39 mėnesiams po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už 36 

mėnesius veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžios. 

Trečiųjų metų ŠESD ataskaitos nepriklausomi vertintojai netvirtina, informacija yra renkama 

stebėsenos tikslais. 

41.4. nepriklausomo vertintojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos 

ataskaitoje, teikiamoje vadovaujantis 41.1 papunkčiu turi būti: 

41.4.1. nurodyta projekto informacija: projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, 

priemonės pavadinimas, išmokėta subsidijos suma, projekto finansavimo Klimato kaitos programos 

lėšomis, finansavimo sutarties Nr., projekto vertinamasis laikotarpis (t. y. bazinio ir projektinio 

scenarijų pradžia ir pabaiga); 

41.4.2. patvirtinimas, kad pareiškėjo pateikti skaičiavimai yra patikrinti ir teisingi; 

41.4.3. išvardinti dokumentai, kurių patikrinimą vertintojas atliko; 

41.4.4. patvirtinimas, kad pareiškėjo skaičiuotas projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas 

procentais yra teisingas; 

41.4.5. patikrintas naudojamų taršos faktorių teisingumas;  

41.4.6. vertinimo išvada. 

41. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą skaičiuoja Agentūra“.  

15. Pripažįstu netekusiais galios 44 ir 45 punktus. 

„44. Tais atvejais, kai nepasiektos finansavimo sutartyje nustatytos projekto rodiklių 

reikšmės, kompensacinė išmoka tikslinama tokia tvarka: 

44.1. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi ne mažiau kaip 95 procentais, – 

pareiškėjui priklauso 100 procentų kompensacinės išmokos; 

44.2. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 95 procentais, bet ne 

mažiau kaip 80 procentų, – pareiškėjui priklauso 90 procentų kompensacinės išmokos; 

44.3. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 80 procentų, bet ne 

mažiau kaip 65 procentais, – pareiškėjui priklauso 80 procentų kompensacinės išmokos; 

44.4. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 65 procentais, bet ne 

mažiau kaip 50 procentų, – pareiškėjui priklauso 70 procentų kompensacinės išmokos;  

44.5. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 50 procentų, – 

pareiškėjas privalo grąžinti visą išmokėtą kompensacinę išmoką. 

45. Projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais apskaičiuojamas palyginant 

paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius su faktiškai pasiektais aplinkosaugos rodikliais per 12 

mėnesių nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio. 

 

 

Aplinkos ministras 
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IS-905/630-II-4 priedas 

 

 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

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

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) parengtais ir viešajai konsultacijai pateiktais 

teisės aktų projektais: 

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

Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų 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, patvirtinto Tarybos 2019 

m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos 

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

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektas; 

• Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 

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

pakeitimo projektas; 

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

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

nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo projektas. 

 

Kaip nurodyta Tarybos lydraštyje, Taryba 2021 m. gegužės 21 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-3594 

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

nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo“ pateikė viešajai konsultacijai Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos  2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), pakeitimo projektą. Vienas iš 

esminių Supirkimo tvarkos pakeitimų yra tas, kad šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę 

vienai savaitei. Asociacija šiam pakeitimui kategoriškai prieštaravo ir savo argumentus Tarybai 

išdėstė savo 2021-06-10 rašte  Nr. 57.  

Įvertinus tai, kad derinami projektai susiję su Supirkimo tvarkos pakeitimais, kuriems tiek 

Asociacija, tiek kiti rinkos dalyviai, dalyvaujantys aukcionuose, kategoriškai prieštaravo, taip pat, 

kad visi išvardinti projektai ir jų pakeitimo tikslingumas Tarybos bus pristatytas tik liepos 7 d., 

Asociacija siūlo pastabų teikimo laiką pratęsti dar 14 dienų. Šio Asociacijos rašto pagrindinis 

siūlymas – neatlikinėti jokių pakeitimų, susijusių su šilumos aukcionų organizavimu kas savaitę, 

o detalesnes pastabas rinkos dalyviai pateiks po projektų pristatymo liepos 7 d. 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2021-07-01 Nr. 62 

Į 2021-06-18 Nr. R2-(ŠBK)-4203 

    

 

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS IR SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ 

PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 
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Savaitiniai aukcionai galėtų vykti tik tuo atveju, jeigu ilgalaikį aukcioną laimėję inertiški 

kietąjį kurą deginantys katilai būtų nuolat veikiantys ir tik koreguotų savo gaminamos šilumos 

kainą. Tačiau tam reikia keisti reguliuojamosios konkurencijos modelį iš esmės arba kitais 

principais organizuoti šilumos gamybą centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Kadangi šiuo metu 

rengiamas naujas Šilumos ūkio įstatymas, siūlome nepriiminėti skubotų ir galimai didelę sumaištį 

įnešiančių sprendimų, o šilumos supirkimo tvarką koreguoti iš esmės formuojant atitinkamas 

Šilumos ūkio įstatymo nuostatas.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-905/630-II-5 priedas 

 
Tarybos 2021-07-08 posėdis (nuotoliniu būdu) 10:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 
 

1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos darbuotojų sertifikavimo schemos derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Gruzdys 

Dalyvauja: VŠĮ Energetikų mokymo centro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl VšĮ „Nauja kvalifikacija“ energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos elektros 

energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos papildymo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: VšĮ „Nauja kvalifikacija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
3. Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ investicijų derinimo ir šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė 

Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“, UAB „Fortum Klaipėda“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Fortum Švenčionių energija“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo. 
Pranešėja – Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko 

Dalyvauja: Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB 

„Ignitis gamyba“, AB „Kauno energija“, AB „Šiaulių energija“, AB Vilniaus šilumos tinklų, UAB „Fortum 
Klaipėda“, UAB „Kirtimų katilinė“, UAB „Litesko“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Miesto energija“ pažeidimo. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 
Dalyvauja: UAB „Miesto energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

7. Dėl AB „Klaipėdos energija“ pažeidimo pagal 2021-04-28 pažeidimo protokolą Nr. K3-7. 
Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 

Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 
8. Dėl AB „Klaipėdos energija“ reguliuojamos veiklos pažeidimo pagal 2021-04-28 pažeidimo protokolą Nr. 

K3-8. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 

Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

9. Dėl UAB „Fortum Klaipėda“ reguliuojamos veiklos pažeidimo. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Jolita Jučienė 
Dalyvauja: UAB „Fortum Klaipėda“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

10. Kiti klausimai. 

 
Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 
rengėjus (pranešėjus). 

________ 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-08/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-08/energetiku_mokymo_centras.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-08/nauja-kvalifikacija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-08/fortum-klaipeda.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-08/fortum-svencioniu-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-08/silumos_kainu_metodika.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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VERT 2021-07-08 posėdžio: „1. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos darbuotojų 

sertifikavimo schemos derinimo“; „2. Dėl VšĮ „Nauja kvalifikacija“ energetikos darbuotojų 

kategorijų sertifikavimo schemos elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo programos 

papildymo“; „5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 

O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-II-5-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-08/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-905/630-II-6 priedas 

 

AM 2021 07 02 pranešimas. Neįdiegusieji taršai mažinti skirtų priemonių negalės pradėti 

ūkinės veiklos 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerijos siūlymu planuojama sugriežtinti planuojančiųjų vykdyti ūkinę veiklą 

įmonių ir fizinių asmenų, gavusių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) arba taršos 

leidimus aplinkosauginę kontrolę. Jie negalės pradėti ūkinės veiklos, jeigu neatitiks leidimuose 

nustatytų sąlygų, nebus įdiegę numatytų taršos mažinimo priemonių, privalomų iki veiklos 

pradžios. Tai numato ministerijos parengtas Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš 

eksploatavimo pradžią tvarkos projektas.  

Organizuoti patikrinimus planuojama pavesti Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA). AAA 

atstovai turės įvertinti, ar įmonė, fizinis asmuo planuojamame eksploatuoti ūkinės veiklos objekte 

sumontavo įrangą, atitinkančią aplinkosauginius reikalavimus, ar įgyvendino sprendime dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje 

nustatytas sąlygas, ar numatė priemones, skirtas neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ar 

kompensuoti.  

Tai leistų užtikrinti, kad būtų eksploatuojami tik aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys 

ūkinės veiklos objektai. Atsakingos institucijos iki šiol nebuvo įpareigotos organizuoti tokius 

patikrinimus. Todėl ne visuomet buvo laikomasi aplinkos kokybės normų, nustatytų reikalavimų 

oro taršai, kvapų, triukšmo sklaidai, dulkėtumui mažinti ir kt. Pasitaikydavo atvejų, kai pažeidimai 

būdavo aptinkami tik Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) tikrinant jau vykdantį veiklą ūkio 

subjektą arba kai gyventojai, bendruomenės imdavo skųstis. 

Numatyti du patikrinimo būdai – vykstant į ūkinės veiklos objektą ir nevykstant į jį, 

nustatomi kriterijai, kokiais atvejais jie taikomi. AAA į patikrinimą turės teisę kviesti AAD, kuris 

vėliau kontroliuos jau eksploatuojamą ūkinės veiklos objektą, taip pat Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą, kuris leidimuose nustato triukšmo ir kvapų valdymo sąlygas, be to, AAA galės 

informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą apie planuojamą ūkinės veiklos 

objekto eksploatavimo pradžią ir numatomą patikrinimą.  

AAA turės priimti sprendimą, ar ūkinės veiklos objektas atitinka leidime nustatytas sąlygas, 

ir tik tada įmonė ar fizinis asmuo galės pradėti ūkinę veiklą. Sprendimas bus priimamas, tik gavus 

kitų patikrinime dalyvavusių institucijų išvadas ir įsitikinus, kad įgyvendintos leidime nustatytos 

privalomos sąlygos. 

Minėtoji Tvarka parengta, atsižvelgus į Aplinkos apsaugos įstatymo pasikeitimus, kurie 

įsigalios rugpjūčio 1 d. Jais nustatyta, kad aplinkos ministro įgaliota institucija, prieš fiziniam ar 

juridiniam asmeniui pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, turi 

patikrinti, ar įgyvendintos iki ūkinės veiklos pradžios privalomos TIPK arba taršos leidime 

nurodytos sąlygos.  

Pastabas ir pasiūlymus dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš 

eksploatavimo pradžią tvarkos projekto galima teikti iki liepos 16 d. el. paštu 

dalia.zidonyte@am.lt. 

_________ 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO 

PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠO 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-905/630-II-6-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/neidiegusieji-tarsai-mazinti-skirtu-priemoniu-negales-pradeti-ukines-veiklos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ae169811da2a11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d79d4294-3537-4673-b35d-34e6b42e10de
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ae169811da2a11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d79d4294-3537-4673-b35d-34e6b42e10de
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IS-905/630-II-7 priedas 
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________ 

 

Prekybos biokuro produktais sąlygų pakeitimo projektas ir Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 

pakeitimo projektas persiųsti e-paštu. (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

905/630-II-7-1 priedas 2021-07-05.zip). 
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IS-905/630-III-1 priedas 

 

Baltpool 2021-06-29 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-06-29 

 
 

Vėliausio 2021-06-29 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 11 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
38 360 11.83 0.00 %  25 130 12.06 13.85 3 850 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
840 15.00 0.00 %  30 520 10.78 12.85 6 720 

M09-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  40 950 11.80 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  244 860 12.82 17.32 34 650 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  29 120 12.50 16.33 21 840 

https://www.baltpool.eu/lt/naujienos/biokuro-naujienos/
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WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  406 560 13.15 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
420 22.89 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 %  240 21.50 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 %  140 8.20 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

140 8.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

0 - 0.00 %  3 360 8.60 0.00 0 

 

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 
33 950 12.03 +2.24 %  12 460 12.10 14.00 350 

M08-2021  
Smulkinta 

mediena 
12 880 12.15 -23.46 %  22 400 10.69 0.00 0 

M09-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  5 950 11.20 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
6 930 14.10 +5.82 %  224 070 12.51 0.00 0 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  27 300 11.48 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
23 520 15.90 +23.27 %  223 440 12.79 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
230 20.14 -13.65 %  0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 %  240 21.50 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

WIN-2021  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

0 - 0.00 %  3 360 8.60 0.00 0 
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IS-905/630-III-2 priedas 

 
 

VERT 2021-06-28 pranešimas. VERT: vartotojams didėja elektros energijos tiekėjų 

pasirinkimas  

TN: tn  

 

2021 m. gegužės mėn. elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 25 nepriklausomi tiekėjai ir 1 

visuomeninis tiekėjas, arba vienu tiekėju daugiau, nei balandžio mėn. – skelbia Valstybinė 

energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengtoje elektros energijos tiekimo rinkos apžvalgoje 

(apžvalgą atsisiųskite). 

Elektros vartotojų skaičius gegužės mėn. padidėjo 2 257, iki 1 808 020 vartotojo, iš kurių 91 

proc. sudarė buitiniai vartotojai. 

Buitiniams vartotojams patiekta 29,3 proc. šio elektros kiekio (1,2 proc. mažiau, nei 

balandžio mėn.).  

2021 m. gegužės mėn. vartotojams patiekta 876 274,2 MWh elektros energijos, arba 8 

561,19 MWh (1,0 proc.) daugiau, nei balandžio mėn. 

Buitiniai vartotojai  

2021 m. gegužės mėn. buitinių vartotojų segmente veikė 10 tiekėjų, iš kurių 62,8 proc. 

rinkos užėmė visuomeninis tiekėjas UAB „Ignitis“.  

Gegužės mėn. buitiniams vartotojams paskirstyta 256 926,47 MWh elektros, arba 3,1 proc. 

mažiau, nei balandžio mėn. 

Komerciniai vartotojai 

Gegužės mėn. komerciniams vartotojams elektros energiją tiekė 25 nepriklausomi tiekėjai ir 

1 visuomeninis tiekėjas. Komercinių vartotojų rinkoje 4 didžiausi tiekėjai užėmė 82,0 proc. rinkos. 

 

1 pav. tiekėjų rinkos dalis komercinių vartotojų rinkoje (proc.) 

 
 

Bendra informacija apie tiekimo rinką 

Keturi didžiausi elektros energijos tiekėjai – UAB „Ignitis“, UAB „Enefit“, UAB „Elektrum 

Lietuva“ ir „Inter RAO Lietuva“ AB (kartu su visuomeniniu tiekėju) –  gegužės mėn. užėmė 80,2 

proc. tiekimo rinkos (2,9 proc. mažiau, nei balandžio mėn.).  

Visuomeninis tiekimas sudarė 19,2 proc. tiekimo rinkos (0,8 proc. mažiau, nei balandžio 

mėn.), garantinis tiekimas ‒ 3,1 proc., o nepriklausomas tiekimas ‒ 77,7 proc. tiekimo rinkos (1,3 

proc. daugiau, nei balandžio mėn.). 

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašas skelbiamas čia. 

 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO RINKOS APŽVALGA TN: tn ir Nepriklausomo elektros 

energijos tiekimo licencijas/leidimus turinčios įmonės TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-905/630-III-2-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-28/vert-vartotojams-dideja-elektros-energijos-tiekeju-pasirinkimas.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/elektra/Tiekimo%20rinka_apzvalga_gegu%c5%be%c4%97s.pdf
https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-bir%C5%BEelis/2021-06-28/vert-vartotojams-dideja-elektros-energijos-tiekeju-pasirinkimas.aspx
https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx
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IS-905/630-III-3 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 1 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

 

Š.m. birželio 4 d. vyko nuotolinis susitikimas dėl šilumos tiekėjų pasirengimo ES lėšų 

investavimui, kurio metu Energetikos ministerijos atstovai pristatė planuojamas 2021-2027 ES 

fondų investicijas energetikos sektoriuje.  

Pagal pateiktą informaciją didelį dėmesį planuojama skirti individualių namų (vienbučiai, 

dvibučiai, sodo ) pastatams (neprijungtiems prie CŠT sistemų) iškastinio kuro arba senų 

susidėvėjusių biokuro katilų keitimui vietinėmis AEI technologijomis (šilumos siurbliai, naujos 

kartos biokuro katilai). Numatoma net apie 120 mln. eur parama pagal šias veiklas: 

- 2.1. uždavinys: Didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose, neprijungtuose 

prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų  83 mln. Eur (priemonės: Katilų keitimas 

efektyvesnėmis AEI technologijomis (šilumos siurbliai, naujos kartos biokuro katilai)  

Pareiškėjai: namų ūkiai, neprijungti prie CŠT 

- 2.2 uždavinys: Skatinti šilumos energijos gamybą iš AEI namų ūkiuose 37,2 mln. eur 

(priemonės: iškastinio kuro katilų keitimas AEI technologijomis (šilumos siurbliai, 

naujos kartos biokuro katilai) 

Pareiškėjai: namų ūkiai (fiziniai asmenys)  

Buvo diskutuojama apie galimybes tokiems vartotojams, išsidėsčiusiems miestų teritorijose 

šalia šilumos tinklų, skatinti diegti ne tik AEI technologijas, bet ir suteikti paramą keisti savo taršų 

šilumos energiją generuojantį įrenginį, pasirenkant prisijungimą prie CŠT tinklų, o tai daugeliu 

atvejų būtų daug ekonomiškiau, lyginant su kitais alternatyviais individualiais šildymo būdais. 

Pažymėtina, kad pastarieji dažnai turi rimtų aplinkosauginių trūkumų. Pavyzdžiui, šilumos siurbliai 

naudoja daug elektros energijos, kuri daugiausiai gaminama iškastiniu kuru, medienos granulių 

katilai teršia vietinę pažeminį oro sluoksnį kenksmingais degimo produktais, saulės kolektoriai iš 

esmės tinka tik karštam vandeniui ruošti.    

Pastaruosius metus CŠT ūkis praėjo aktyvų atsinaujinimo etapą. Valstybei skyrus ES ir kitų 

programų lėšas, atnaujinta didelė dalis vamzdynų, pakeisti šilumos gamybos šaltiniai, pasiekta 

didelė pažanga – atsinaujinančių išteklių dalis bendrame kuro balanse 2020 metais išaugo virš 70 

proc. Iki 2030 metų 90 %, o nuo 2050 visa centralizuotai tiekiama šiluma bus gaminama tik iš 

atsinaujinančių išteklių. 2018 m. pradžioje Aplinkos ministerijos priimti statybos techninio 

reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

pakeitimai pagal kuriuos centralizuotai tiekiama šiluma nuo 2019 metų pripažįstama prioritetiniu 

energijos šaltiniu net ir A++ klasės pastatams, t.y. CŠT šiluma atitinka visus keliamus reikalavimus 

dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies kuro struktūroje. 

Pažymėtina, jog Nacionaliniame oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių plane 

iškeltas labai aiškus uždavinys sumažinti taršą smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis, didžiausią 

dėmesį skiriant taršos mažinimui iš decentralizuotai besišildančių namų ūkių. Tam tikslui numatyta 

viena iš priemonių – skatinti namų ūkius jungtis prie CŠT sistemų, kurios užtikrina ypatingai 

aukštus aplinkosauginius standartus, laikotarpiu nuo 2021 iki 2029 metų, skiriant 20 mln. eur 

paramą. Pastatų šildymo sistemų pritaikymo prisijungimui prie CŠT sistemų išlaidos yra dažniausia 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai  

 

 2021-06-29 Nr. 60 

Į  Nr. 

    

DĖL 2021-2027 ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS PASTATŲ ŠILUMOS 

PUNKTAMS IR ĮRENGINIAMS PRIJUNGIANT PRIE CŠT SISTEMŲ 

http://www.lsta/
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kliūtis, renkantis šį šildymo būdą. Praktika rodo, kad vartotojai nėra suinteresuoti jungtis, nes jiems 

trūksta finansinių išteklių ir socialinių įgūdžių. Todėl skatinamasis mechanizmas yra būtinas.  

Susitikimo metu viceministrė Inga Žilienė išreiškė teigiamą požiūrį 2021-2027 ES SF lėšų 

perskirstymui jeigu papildomai parama būtų dar skirta ne tik individualioms AEI priemonėms, bet 

ir tokių esamų pastatų, patenkančių į CŠT zonas, prijungimui prie efektyvių CŠT tinklų. Todėl 

teikiame minėtų potencialių šilumos vartotojų prijungimo apimtis (žr. pridedamą lentelę). Šiuo 

metu 7 įmonės indikavo beveik 1256 individualių namų prijungimo galimybes laikotarpiu iki 2027 

metų. Tai yra nemažas potencialas, įvertinus, kad šiuo metu iš viso Lietuvoje CŠT paslaugomis 

naudojasi apie 2010 individualių 1-2 butų gyvenamųjų pastatų. Papildomus duomenis artimiausiu 

metu dar pateiks AB Vilniaus šilumos tinklai, todėl prijungimo potencialas bus didesnis. 

Informaciją patikslinsime. 

Prašome Energetikos ministeriją formuojant 2021-2027 ES fondų Veiksmų programos bei 

priemonių finansavimo sąlygų aprašų projektus numatyti vartotojams galimybę pasirinkti ir skatinti 

prisijungimą prie efektyvios CŠT sistemos, t.y. skiriant finansavimą šiuolaikinių automatizuotų 

šilumos punktų įsigijimui ir įrengimui, įvadui bei kitiems kaštams, susijusiems su pastatų vidaus 

šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymu.  

Manome, kaip ir kitais paramos atvejais, prisijungimo prie CŠT sistemų patrauklumas ir 

apimtys priklausys nuo paramos intensyvumo ir sąlygų patrauklumo.   

 Prireikus esame pasiruošę pateikti papildomus argumentus ir dokumentus, taip pat 

visokeriopai padėti kilus neaiškumams ar abejonėms 

 

PRIDEDAMA: ŠT įmonių informacija dėl esamų individualiai besišildančių namų ūkių pajungimo 

prie CŠT sistemų potencialo.  
 

 

 

Prezidentas     dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 2667097, el. p.: ramune@lsta.lt  

mailto:ramune@lsta.lt
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49 

 

AM INFO. Pasiūlymai priemonei „PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS (DAUGIABUČIAI IR 

INDIVIDUALŪS NAMAI) PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ“ 
 

From: Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt>  
Sent: Tuesday, June 29, 2021 7:47 AM 

To: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Cc: Vilija Augutavičienė <vilija.augutaviciene@am.lt>;  onas.balkevicius <jonas.balkevicius@apva.lt>; 
Ramūnas Šveikauskas <ramunas.sveikauskas@am.lt>; Giedrius Uselis <giedrius.uselis@am.lt> 

Subject: CŠT priemonės konceocija 

 

Labas rytas, 

Dėkojame už išsakytus pasiūlymus susitikimo metu CŠT priemonei. Pagal Energetikos 

ministerijos teiktą informaciją ir susitikimo metu išsakytus atsakymus, parengėme atnaujintą 

koncepciją, kurią prašysime papildyti iki šio ketvirtadienio liepos 1 d. 

Prašome patikslinti tinkamas išlaidas ir tipinio projekto kainą butui/individualiam namui. 

Taip pat prašome patikslinti reikiamus pateikti dokumentus ir naudos/turto perdavimo procesą 

gyventojui. Daugiau klausimų rasite koncepcijoje. 

Ačiū ir geros dienos, 

 
Lina 

Pagarbiai  

Lina Čeičytė 

Klimato politikos grupė 

Patarėja 

Tel.: 8 682 23663   

El. paštas: lina.ceicyte@am.lt  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

M. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  
Tel. 8 706 63661, El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 

Pasiūlymai priemonei „PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS (DAUGIABUČIAI IR 

INDIVIDUALŪS NAMAI) PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ“ 

 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas Paaiškinimas EM Komentarai (2021-06-08) 

1. 
Galimi 

pareiškėjai  

Šilumos tiekimo 

įmonės, tačiau 

galutiniai naudos 

gavėjai turi būti 
gyventojai 

Šilumos  tiekimo 

įmonė kaip tarpininkas, 

tačiau nauda turi būti 
perduota gyventojui. 

LŠTA siūlo turtą 

(įvadą, šilumos punktą 

ir skaitiklį, trasų 
vamzdynai atšakai) 

pasilikti įmonės  turto 

nuosavybėje. Gavus 
paramą, būtų 

sumažinamos šildymo 

sąskaitos gyventojui. 
AM siūlo, kad dalis 

Pavienių vartotojų prijungimas 

būtų ekonomiškai nepagrįstas 

(1 km įvadas kainuoja 200 
tūkst. EUR), todėl šilumos 

tiekėjai turėtų būti projekto 

iniciatoriais, identifikuoti 

naujai prijungiamas 
zonas/kvartalus ir, 

bendradarbiaujant su 

savivaldybių 
administracijomis, paraginti 

gyventojus jungtis prie CŠT. 

Preliminari sutartis ir 
įgaliojimas pasirašomi tarp 

mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:vilija.augutaviciene@am.lt
mailto:jonas.balkevicius@apva.lt
mailto:ramunas.sveikauskas@am.lt
mailto:giedrius.uselis@am.lt
mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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turto (šilumos punktas 

perduodamas 
gyventojams).  

Ar gyventojai turėtų 

pasirašyti 

sutartis/susitarimus dėl 
turto 

gavimo/perdavimo? 

Kaip bus parodoma 
paramos tiesioginė 

nauda gyventojui ( 

Kaip APVA turės 
įvertinti)? 

Šilumos tiekėjo su būsimais 

vartotojais (pagal mažosios 
renovacijos modelį).  

Prijungimui reikalinga tiesti 

vamzdyną, įrengti specialius 

šilumos punktus (žr. žemiau), 
vamzdyną ir kitą įrangą reikia 

prižiūrėti ir tinkamai 

eksploatuoti, tai yra šilumos 
tiekimo įmonių darbas, 

sukuriamas turtas panaudos ar 

nuosavybės teise turėtų 
priklausyti šilumos tiekimo 

įmonėms. 

1.1. Pastatas (namas) 

Daugiabutis ir (ar) 

individualus namas 

neprijungtas prie 

CŠT 

Pastatytas ir 

įregistruotas 
gyvenamosios 

paskirties pastatas  

(namas ar daugiabutis) 
turi būti neprijungtas 

prie CŠT, naudoti taršų 

kurą šildymui.  

Ar prijungiami namai, 
kuriuose yra  ir 

komercinės patalpos? 

 

1.2. Teritorija 

Prijungiami 

gyvenamieji namai 
turi būti CŠT 

zonose 

Prijungiami namai turi 

būti numatyti/patekti į 
savivaldybės spec. 

Ūkio planuose 

nurodytuose CŠT 
zonose. Namai turi būti 

miestų taršos zonose 

(prioritetas). 
Koks galėtų būti namų 

kiekis tam tikroje 

teritorijoje, kad būtų 

naudinga/ekonomiška 
prijungti? 

 

2. 

Remiama 

veikla/tinkamos 

finansuoti 

veiklos/technolo

gijos 

Šilumos punktas 
(individualaus ar 

daugiabučio namo) 

Skaitiklis 
Įvadas (prijungimo 

kaštai, 

centralizuoto 
šilumos tiekimo 

vamzdžio atšaka) 

AM svarbu, kad įdiegta 

įrangą (šildymo 
punktai) būtų 

perduodami gyventojų 

nuosavybei, nes pagal 

tesiės aktus šildymo 
punkto priežiūrą turės 

užtikrinti gyventojai. 

LŠTA prašome 
patikslinti tipinio 

projekto kainą 

daugiabučiui (ir 
vienam 

butui)/individualiam 

namui. 

 

Daugiabučio namo atveju 

šilumos punktui ir vidaus 
sistemų sutvarkymui kaštai, 

LŠTA duomenimis, siekia apie 

15 tūkst. EUR (10 tūkst. EUR 

šilumos punktas, visa kita 
vidaus sistemos). 

Individualiam namui skirtas 

šilumos punktas, dažniausiu 
atveju, yra kompaktiško dydžio 

dėžė tvirtinama prie namo 

sienos (žr. prisegtus 
pavyzdžius), LŠTA 

duomenimis kainuoja apie 

3500 EUR be PVM. 

Įvadas: 200 EUR be PVM 
kainuoja 1 metro įrengimas 

(vidutiniškai prijungimo 

atšakai apie 10 tūkst. EUR).  
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Daugiabučio namo vamzdynų 

atvedimui vidutiniškai 
vertinama apie 100 metrų 

atšakos ilgis. Vieno pastato 

pajungimas trunka apie 6 mėn. 

CŠT įmonė įrengia įvadą, 
šilumos punktą bei 

komunikacijas, už savo išlaidų 

dalį (vamzdynų privedimas iki 
pastatų įvado) gauna tiesiogiai 

paramą iš APVA, o 

gyventojams APVA skiria 
tiesiogiai 70 proc. paramos, 

likusius 30 proc. sumoka patys 

gyventojai iš karto arba 

išsipirkimo iš CŠT įmonės 
būdu. Nuosavybės teisė į 

šilumos punktą perduodama, 

kai sumokama visa investicijų 
dalis.   

3. 

Siūlomas 

atrankos būdas 

(tęstinis/konkurs

inis) 

Tęstinis 

 Siūlome tęstinę atranką, nes 

priemonė nauja, todėl reikia 

įkalbinti/paskatinti vartotoją 
rinktis prisijungimą prie CŠT. 

Konkursinio būdo atveju, kai 

paraiškų surinkimo terminas 1 
mėn., abejotina fiziniai 

asmenys suspės pateikti 

paraiškas. Šilumos tiekėjams 

reikia daugiau laiko įkalbinti 
gyventojų grupę 

(zoną/kvartalą/gatvę) jungtis 

prie CŠT. Nėra indikacijų iš 
LŠTA, kad būtų didelis 

susidomėjimas šia priemone – 

per 2021 metus planuotų 
prijungti apie 120 individualių 

namų, jeigu būtų parama. 

4. 

Atrankos 

kriterijai ( jei 

konkursinis 

būdas) 

Netaikoma 

 Turėtų būti svarstoma koks yra 

minimalus prijungiamų namų 
ūkių kiekis viename projekte 

tam, kad vamzdynai nebūtų 

tiesiami dėl vieno ar kelių 
gyventojų poreikių. 

5. Siūlomas 

paramos 

intensyvumas ar 

fiksuotas dydis 

Iki 70 proc. 

Paramos 

intensyvumas  
priklausys nuo 

valstybės pagalbos 

  

6. Siūlomas 

maksimalus 

paramos dydis 

pareiškėjui (jei 

taikoma) 

Galbūt visgi yra 

limitas pvz. 
Daugiabučiui ir ind. 

Namui? 

 Šilumos tiekėjai gali teikti 

skirtingos apimties projektus. 

7.  Bendra skirta 

priemonei suma 

2021 m. 

2 mln. Eur   
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8. 

Finansavimo 

schema 

(atranka, 

vertinimas, 

įgyvendinimas, 

priežiūra, 

sankcijos) 

Pareiškėjas pateikia 

APVAI paraišką 
apie ketinimą 

prijungti namų 

ūkius 

(gyvenamuosius 
namus) prie CŠT, 

vėliau APVAI 

teikiamas 
mokėjimo 

prašymas ir 

apmokama išlaidos 
šilumos tiekimo 

įmonei  

kompensavimo 

būdu. Šilumos 
tiekimo įmonė 

sudaro sutartis su 

naudos gavėju dėl 
dalinio turto 

perdavimo 

gyventojui.  

Reiktų skirtingo 

mechanizmo 
individualių namų 

atveju ir daugiabučių 

atveju. 

 

9. 

Reikalingi 

pateikti 

dokumentai su 

paraiška ar 

pabaigus 

projektą 

Su paraiška: 
Ketinamų prijungti 

būstų sąrašas 

Sprendimas/pritari
mas dėl 

prisijungimo prie 

CŠT (bendrijos ar 

pan.) 
VERT investicijų 

suderinimas 

CO2 skaičiavimai 
(ar būtų pagal 

energinio 

naudingumo 
sertifikato 

skaičiuojamąsias 

vertes? Jei taip, ar 

tiktų jei ŠESD 
netaupomas? 

 

Projektui 
pasibaigus: 

Be išlaidas 

pagrindžiančių 
dok., projektas, 

pirkimai, sutartys 

dėl CŠ tiekimo, 

atnaujintas 
sertifikatas. Gal dar 

turėtų būti kokie 

teikiami 
dokumentai ? 

 Turėtų patikslinti APVA.  

10. 

Projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Iki 12 mėn.    
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11. 
Valstybės 

pagalba 

Pareiškėjas – ŠT 

įmonė, todėl 
galimai reikėtų ir 

valstybės pagalbą 

taikyti. 

  

11. 

Kita aktuali 

informacija (jei 

taikoma) 

Netaikoma   
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IS-905/630-III-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl informacijos pateikimo EM apie neefektyvias CŠT sistemas 

 

Pridedu įmonių teiktus duomenis apie neefektyvias CŠT sistemas 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

From: Tomas Kropas <tomas.kropas@enmin.lt>  

Sent: Wednesday, June 9, 2021 9:57 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; info@chc.lt 

Cc: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt> 

Subject: Dėl informacijos pateikimo 

 

Laba diena, 

Perkeliant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2018 m. gruodžio 11 d. 

2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva) 

reikalavimus į nacionalinę teisę yra numatyta, kad pagal Direktyvos 24 straipsnio 2 dalį:  

„Šilumos vartotojas turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens 

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

įrenginius nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuota šilumos ir 

(ar) vėsumos tiekimo sistema neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo 

sistemos reikalavimų ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta jų pasiekti iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. ...“ 

Numatomi ir dar tikslinami kriterijai, kuriais vartotojai turės pagrįsti, kad pakeitus šilumos 

ir (ar) karšto vandens gamybos įrenginį bus užtikrinamas didesnis sistemos efektyvumas, taip pat 

tokie įrenginiai turės gaminti energiją iš AEI. 

Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad 

Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma sistema, kurioje 

esamam šilumos energijos poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos 

šilumos, 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba 

ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio. 

Prašome surinkti ir pateikti informaciją, kiek hidrauliškai atskirų CŠT sistemų, kurios 

nepatektų po sąvokos „Efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistema“ apibrėžimu yra 

Lietuvoje, kokios tokių sistemų instaliuotos galios ir koks kuras yra naudojamas šilumos energijos 

gamybai. 

 
Tomas Kropas 

Projektų vadovas 

Energetinio konkurencingumo grupė 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. (8 5) 203 4474, papild. 7 

Mob. Tel. +3706 024 6461 

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

 

http://www.lsta.lt/
mailto:tomas.kropas@enmin.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:info@chc.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
mailto:tomas.kropas@enmin.lt
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Įmonių atsakymai 

Hidrauliškai vientisų CŠT sistemų, neatitinkančių „Efektyvios CŠT sistemos*“ apibrėžimo sąrašas 

*- Efektyvi centralizuota šilumos ir (ar) vėsumos tiekimo sistema – aprūpinimo šiluma ir (ar) vėsuma sistema, kurioje esamam šilumos ir (ar) vėsumos energijos 

poreikiui pagaminti naudojama ne mažiau kaip 50 procentų atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 procentų technologinio proceso metu nepanaudotos šilumos ir (ar) 

vėsumos, 75 procentai bendruose šilumos ir elektros gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos arba ne mažiau kaip 50 procentų bendro jų derinio. 

Nr. Įmonės pavadinimas 

Hidrauliškai vientisų 

CŠT sistemų, kurios 

neatitinka “Efektyvios 

CŠT sistemos” 

apibrėžimo* skaičius  

(vnt) 

Prie tokių CŠT sistemų 

prijungtų Pastatų skaičius 

Informacija apie šilumos gamybos įrenginius 

(katilines), prijungtų prie šios CŠT sistemos 

Viso pastatų 
t.sk 

daugiaubučiai Instaliuota galia į tinklą 

(MW)  

Naudojamo kuro 

rūšis 
(vnt.) (vnt) 

1 
UAB“Fortum Švenčionių 

energija“ 
2 35 30     

2 UAB „Fortum Joniškio energija“ 2 19 15 3,75 Gamtinės dujos 

3 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 3 17 10 6,17 gamtinės dujos 

4 UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2 28 25     

5 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 2 146 90 36,64 
biokuras,  

skystas kuras 

6 AB Prienų šilumos tinklai 1 11 2     

7 AB „Panevėžio energija“ 

Liūdynės katilinė 

(Panevėžio rajonas, 

Liūdynė)) 

13 11     

8 AB „Panevėžio energija“ 
Įmonių g. katilinė 

(Panevėžio m.) 
3 3     
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9 AB „Panevėžio energija“ 

Mikoliškio katilinė 

(Pasvalio rajonas, 

Mikoliškis) 

12 9     

10 AB „Panevėžio energija“ 

Josvainių kontein. 

Katilinė (Kėdainių 

rajonas, Josvainiai) 

15 9     

11 AB „Panevėžio energija“ 

V. Koncevičiaus g. 8 kat.  

(Kėdainių rajonas, 

Pelėdnagiai) 

2 2     

12 AB „Panevėžio energija“ 

V. Koncevičiaus g. 16 

kat. (Kėdainių rajonas, 

Pelėdnagiai) 

5 5     

13 AB „Panevėžio energija“ 

Beržų g. 5 katilinė 

(Kėdainių rajonas, 

Pelėdnagiai) 

5 3     

14 UAB „Palangos šilumos tinklai“ 6 20 14 4,9382 Gamtinės dujos 

15 UAB „Raseinių šilumos tinklai“   

4 (tik 

nešildymo 

sezono metu) 

      

16 UAB „Ukmergės šiluma“ RK2 katilinės zona 61 36 5 Gamtinės dujos 

17 UAB „Ukmergės šiluma“ RK4 katilinės zona 8 7 1,6 Gamtinės dujos 

18 UAB „Utenos šilumos tinklai“ 0 0 0 0 0 

19 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 0 0 0 0 0 

20 AB „Šiaulių energija“ 12 162 128     

21 AB „Kauno energija“ 41 119 105 27,46 Gamtinės dujos 

22 
UAB „Kazlų Rūdos šilumos 

tinklai“ 
0 0 0     

23 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Jašiūnų miestelis 14 10 3,72 Gamtinės dujos 

24 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Čiužiakampio kat. 4 0 0,9 Gamtinės dujos 

25 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Internato mokyklos kat. 2 1 0,7 Gamtinės dujos 
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26 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Meno mokyklos kat. 1 0 0,2 Gamtinės dujos 

27 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ VIC kat. 1 0 0,2 Gamtinės dujos 

28 UAB „Radviliškio šiluma“ Aukštelkų km. Katilinė 3 1     

29 UAB „Radviliškio šiluma“ Šeduvos centrinė katilinė 8 8     

30 UAB „Radviliškio šiluma“ Šeduvos Lelijos katilinė 13 4     

31 UAB „Visagino energija“ 0 0 0 0 0 

32             
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IS-905/630-III-5 priedas 
 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
info@lsta.lt, www.lsta.lt 

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

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) jau daug kartų kreipėsi į LR 

energetikos ministeriją (2021-05-20 raštas Nr. 52, 2021-05-04 raštas Nr. 43, 2021-04-09 raštas Nr. 

36 ir kt.), prašydama spręsti šilumos punktų, priklausančių šilumos tiekėjams nuosavybės teise, 

priežiūros, eksploatavimo ir remonto sąnaudų, nepatenkančių į  daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) mokestį, padengimo problematiką, tačiau situacija 

toliau lieka nepakitusi: šilumos punktų nuosavybė yra įvairi (gyventojų, šilumos tiekėjų ar trečiųjų 

asmenų), gyventojai, neperėmę šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų savo nuosavybėn, 

nedengia šių punktų ne tik investicijų, bet ir eksploatacijos ir remonto sąnaudų, todėl neatlygintinai 

naudojasi šilumos tiekėjo turtu, dėl to šilumos tiekėjai patiria nuostolių. Likę gyventojai, kurių 

nuosavybėje yra šilumos punktai, visas sąnaudas dengia savo lėšomis, jaučia nusivylimą dėl 

situacijos, kuomet valstybės mastu sudaryta piktnaudžiavimo požymių turinti šilumos punktų 

sąnaudų (ne)padengimo schema, kuri gal ir yra teisėta, bet nėra teisinga. Po Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo sprendimo kyla iniciatyvų nemokėti ir už gyventojams priklausančių punktų 

eksploatavimą. 

Nekeičiant Šilumos ūkio įstatymo nuostatų, šilumos tiekėjai ir toliau negalės perleisti, kai 

gyventojai nenorės perimti šilumos punktų dėl galimų papildomų išlaidų. Įstatymų leidėjui aiškiai 

neišreiškus savo valios dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigos apmokėti 

aptariamas sąnaudas, likę gyventojai, šilumos punktų nuosavybės valdytojai, toliau liks 

diskriminuojami, o šilumos tiekėjai – situacijos įkaitais.  

Įvertinus tai, kas išdėstyta, bei esamą šilumos ūkio sektoriaus reglamentavimą, siūlome LR 

energetikos ministerijai nedelsiant inicijuoti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, reglamentuojančius, 

kad  šilumos vartotojai, kurie savo nuosavybe nevaldo šilumos punktų ir šios nuosavybės neįgyja 

iki įstatymu nustatytos dienos, šilumos punkto savininkui kiekvieną mėnesį moka šilumos punkto 

nuomos ir/ar panaudos mokestį, apskaičiuotą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(toliau – Taryba) priimtą metodiką, padengiantį visas šilumos punktų eksploatavimo sąnaudas, 

kurios nepadengiamos vidaus sistemų priežiūros tarifu, įskaitant remontą ir investicijas.  

Asociacija ministerijai siūlo šilumos ūkio įstatyme (ar Šilumos ūkio įstatymo 

įgyvendinimo įstatyme) reglamentuoti: 

1) Šilumos ūkio įstatymo 24 str. 2-oje dalyje nurodytais būdais iki 2022-01-01 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai, kurie bendrosios dalinės nuosavybės 

teisė nevaldo šilumos punkto, perima savo nuosavybėn šilumos punktą iš šilumos 

tiekėjo ir/ar trečiųjų asmenų; 

2) Iki numatyto laiko neperėmus šilumos punkto, savininkas taiko punkto 

nuomos/panaudos principu pagrįstą mokestį jo naudotojams, apskaičiuotą pagal 

Tarybos patvirtintą metodiką arba pateikia šilumos punkto naudotojų apmokėjimui 

tiesioginių išlaidų, patirtų dėl šio šilumos punkto eksploatavimo, sąskaitas. Perėmus 

šilumos punktą – mokesčių to namo gyventojams nebelieka. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 

 2021-06-29 Nr. 61 

Į  Nr.  

    

DĖL  ŠILUMOS PUNKTŲ SĄNAUDŲ PADENGIMO 

http://www.lsta/


 

59 

Atsižvelgiant į tai, siūlome papildyti Šilumos ūkio įstatymo 24 straipsnį nauja 3 dalimi 

ir ją išdėstyti taip: 

„3. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai bendrosios nuosavybės teisę į 

šilumos punkto įrenginius įgyja šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka iki 2022 m. 

sausio 1 d. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai iki 2022 m. sausio 1 

d. neįgyja nuosavybės teisės, jiems taikomas naudojimosi šilumos punkto įrenginiais 

mokestis, mokamas to punkto savininkui. Mokesčio dydį šilumos punkto įrenginių 

savininkas apskaičiuoja vadovaudamasis Tarybos patvirtinta metodika, kuri įvertina 

šilumos punkto investicijų, eksploatavimo ir remonto sąnaudas. Kol tokio mokesčio 

nėra nustatyta, šilumos punkto naudotojai apmoka tiesioginių išlaidų, patirtų dėl šio 

šilumos punkto eksploatavimo, sąskaitas.“  

 Asociacija prašo įvertinti šiame rašte išdėstytą pasiūlymą ir kaip galima greičiau 

inicijuoti vienokius ar kitos sprendimus, leisiančius tinkamai ir teisingai apmokėti visas šilumos 

punktų savininkų patiriamas sąnaudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 
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IS-905/630-III-6 priedas 
 

 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

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

ministerijos raštu „Dėl mobilios katilinės teisinio reguliavimo“, kuriuo inicijuojama sąvokos 

„mobili katilinė“ apibrėžtis. Taip pat Asociacija išnagrinėjo ir AB „Kauno energija“ 2021 m. 

balandžio 26 d. rašte Nr. 20-176 „Dėl mobiliosios katilinės teisinio reglamentavimo“ pateiktus 

argumentus dėl „mobilios katilinės“ apibrėžimo poreikio ir argumentus, bendrovės siūlomam 

apibrėžimui. 

 Asociacija iš esmės pritaria AB „Kauno energija“ siūlomam „mobilios katilinės“ 

apibrėžimui – kilnojamas įrenginys įrenginių sistema, turinti visą reikalingą vientisų arba atskirų 

blokų vidaus įrangą, kuri gali būti transportuojama autotransportu arba geležinkelio transportu ją 

perkeliant/pervežant į kitą vietą, nepakeitus jos paskirties ir nesumažinus vertės, skirta pagal poreikį 

šildyti buitinius, pramoninius ir kitos paskirties pastatus, ruošti karštą vandenį, ar tiekti šilumą 

techniniams poreikiams ir galinti saugiai veikti be nuolatinio eksploatuojančio personalo.  

 Manytina, kad minėtas apibrėžimas tiksliai apibūdina mobilios katilinės savybes ir 

paskirtį. 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 
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IS-905/630-III-7 priedas 

 

VERT 2021-07-01 pranešimas. VERT patvirtino Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo 

sąnaudų apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Ilgo laikotarpio vidutinių 

padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitą 

(atsisiųskite). 

VERT kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers" parengė metodines gaires, kurios yra 

parengtos kaip Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio, skirtų perdavimo 

sistemos operatoriaus ir skirstomųjų tinklo operatoriaus, atnaujinimo projekto ir susijusių paslaugų 

dalis. 

Tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio suformavimo 

principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio 

vidutinės padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutinės padidėjimo sąnaudos bus 

naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų 

būtinumą ir nustatant leistinų pajamų dydį. 

Numatoma, kad LRAIC modelis bus grindžiamas skaidriomis technologijų optimizavimo, 

sąnaudų apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis. Paklausa bus prognozuojama 

vadovaujantis turima perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų informacija, atsižvelgiant į operatorių 

numatytą tinklų plėtrą (taip pat dėl gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių bei gaminančių 

vartotojų) ir inovatyvių technologijų diegimą. 

Išsamiai susipažinti su 2021-07-01 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_________ 
 

Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-III-7-1 

priedas 2021-07-05.pdf). 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-01/vert-patvirtino-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-01/lraic_skelbimui.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-07-01/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-01/vert-patvirtino-Ilgo-laikotarpio-vidutiniu-padidejimo-sanaudu-apskaitos-modelio.aspx
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IS-905/630-III-8 priedas 
 

VERT 2021-07-02 pranešimas. AB Vilniaus šilumos tinklai pažeidė šilumos supirkimo tvarką  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi AB Vilniaus šilumos tinklų 

patikrinimą, nustatė, jog bendrovė, supirkdama šilumos kiekį, nesilaikė teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų. 

VERT konstatavo, kad 2019 m. birželio mėn.  bendrovė  nustatė didesnius (nei šilumos 

aukcione bendrovės pasiūlyti parduoti paros šilumos kiekiai) iš savęs superkamus paros šilumos 

kiekius. Dėl to buvo nustatyti mažesni iš Idex Pakalniškių UAB, AB „Vilniaus Baldai", Idex Zietela 

UAB ir UAB „Kirtimų katilinė" superkami paros šilumos kiekiai. 

AB Vilniaus šilumos tinklai nepagrįstai, pažeisdama teisės aktų reikalavimus, iš savęs 

supirko 20463,5 MWh šilumos, dėl ko bendrovės Idex Pakalniškių UAB, AB „Vilniaus Baldai", 

Idex Zietela UAB, UAB „Kirtimų katilinė šilumos" negavo dalies pajamų. 

Šie AB Vilniaus šilumos tinklų veiksmai neigiamos įtakos 2019 m. birželio mėn. galutinei 

vartotojams taikomai šilumos kainai nepadarė. 

Įtakos šilumos (produkto) gamybos AB Vilniaus šilumos tinklai gamybos šaltiniuose 

paslaugos investicijų grąžai, dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, vertinimas turėtų būti atliktas 

šilumos bazinių kainų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-02/ab-vilniaus-silumos-tinklai-pazeide-silumos-supirkimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-06-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-905/630-III-9 priedas 
 

Energetikos ir darnios plėtros komisija: vartotojai turi galimybę pasirinkti nepriklausomą 

elektros tiekėją ir taip užsitikrinti palankiausią kainą  

2021 m. birželio 30 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

Birželio 29 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija  susitiko su energetikos 

viceministre Inga Žiliene ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininku 

Renatu Pociumi aptarti padidėjusias gamtinių dujų ir elektros energijos kainas buitiniams 

vartotojams. 

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams yra perskaičiuojami 2 kartus per metus. Tarifai 

buitiniams vartotojams perskaičiuoti, įvertinus prognozuojamą šešių mėnesių gamtinių dujų 

produkto kainos svertinį vidurkį, taip pat yra įvertintas vartotojų skaičiaus arba suvartoto dujų 

kiekio pasikeitimas bei susidarę skirtumai dėl prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto 

kainos (plačiau 2021 m. gegužės 31 d. VERT pranešime). 

Gamtinių dujų produkto kaina gamtinių dujų biržose  per metus išaugo daugiau nei 6 kartus 

– nuo 5 eurų/MWh iki 30 eurų/MWh, kai tuo tarpu į 2021 m. II pusmečio tarifą buitiniams 

vartotojams buvo įvertinta 20,64 eurų/MWh kaina, t. y. 1,6 karto mažesnė gamtinių dujų produkto 

kaina. Taigi, didžiausią įtaką gamtinių dujų kainai daro pokyčiai Europos gamtinių dujų biržose, 

nuo kurių priklauso į Lietuvą importuojamų dujų kaina. Pažymėtina tai, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. 

I grupės gamtinių dujų vartotojai mokės 26 proc. arba 0,13 euro/m3 didesnį kintamosios dalies tarifą 

(pastovioji dalis nesikeičia), t. y. mėnesio išlaidos padidės 0,59 eurų daugiau nuo praėjusį sezoną 

mokėtos sumos, o II grupės gamtinių dujų vartotojai mokės 46 proc. didesnį kintamosios dalies 

(pastovioji dalis nesikeis) tarifą, t. y. mėnesio išlaidos būtų 14,06 eurų daugiau nei 2021 m. I 

pusmetį. 

Gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams bus mažesnės nei 2019 metais ir turi 

tendenciją kilti, – pažymėjo R. Pocius. Gamtinių dujų tarifai Lietuvos vartotojams yra mažesni nei 

Latvijos vartotojams ir nuo 54,2  iki 59,98 proc. mažesni nei ES vidurkis. 

Elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, kaip ir dujų, yra perskaičiuojami 2 kartus 

per metus. Perskaičiuojant tarifus, kurie įsigalioja nuo liepos 1 dienos yra perskaičiuojama elektros 

energijos įsigijimo kaina ir viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP). Lyginant su 2021 

m. I pusmečiu, 2021 m. II pusmečiui elektros energijos kaina padidėjo 8,71 procentu. Tai sąlygojo 

5,96 proc. padidėjusi elektros energijos pokyčio įsigijimo kaina. Didžiausią įtaką elektros kainai 

daro prognozuojama elektros energijos rinkos kaina, nuo kurios priklauso elektros įsigijimo bei 

VIAP kaina. Kainų pokyčius tarptautinėse rinkose lėmė ne tik žaliavų ateities sandorių reikšmingas 

kainų didėjimas tarptautinėse rinkose, elektros energijos ateities sandorių kainos didėjimas ir t. t., 

bet ir daugiau nei du kartus padidėjusios apyvartinių taršos leidimų kainos (plačiau 2021 m. 

gegužės 24 VERT pranešime). Elektros energijos tarifai Lietuvos vartotojams yra nuo 39,8  iki 

46,48 proc. mažesni nei ES vidurkis. 

Taigi, dujų ir elektros energijos kaina perskaičiuojama 2 kartus per metus, ir šį kainų kilimą 

daugiausiai lėmė pasaulinės rinkos kainos. Net ir padidėjus kainoms, tarifai buitiniams vartotojams 

išlieka kone perpus mažesni nei ES vidurkis. Pažymėtina ir tai, kad vartotojai, įvertinę savo 

poreikius, turi galimybę pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją ir taip užsitikrinti palankiausią 

kainą. 

Didėjančios dujų kainos Europos rinkoje bei didėjančios apyvartinių taršos leidimų kainos 

rodo, kad turime diskutuoti ir rasti sprendimus dėl ilgalaikių priemonių, orientuotų į žaliosios 

energetikos transformaciją, sukuriant reikiamą infrastruktūrą ir skatinimo, paramos mechanizmus, 

pažymėjo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius. 

  

Parengė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277323
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-24/vert-ivertinus-zaliavu-rinkose-pokycius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-24/vert-ivertinus-zaliavu-rinkose-pokycius.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-geguze/2021-05-24/vert-ivertinus-zaliavu-rinkose-pokycius.aspx
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Seimo kanceliarijos patarėja  

Rūta Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, e. p. ruta.beciute@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai - 2021-06-30 13:39 

Valdas Sinkevičius 
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IS-905/630-IV-1 priedas 

 

ŠILDYMO SISTEMŲ RENOVACIJA: VIENU ŠŪVIU – KELI ZUIKIAI 

diena.lt inf. 2021-06-28 (https://www.diena.lt) 

TN: tn  

 

Nuo liepos 1 d. Lietuvoje drastiškai brangstančios dujos ir elektra signalizuoja, kad 

artėjantis šildymo sezonas daugeliui šalies gyventojų bus brangesnis. Tuos daugiabučių gyventojus, 

kurie galvoja apie suvartojamos energijos taupymą ir ketina modernizuoti vidaus šildymo sistemas, 

energetikai kviečia pasidomėti valstybės parama. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) 

paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai, tad daugiabučiuose įsikūrusiems 

šilumos vartotojams, planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones, numatyta 

30 proc. parama. 

Kas ta mažoji renovacija? 

Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos 

punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos 

punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto 

vandens tiekimo sistemoje. Pagal kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai 

namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo 

sistema. Parama bus skiriama tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių 

įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos 

įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto 

vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. 

„Kai tinkamai apšiltinamos sienos, stogas, sudedami sandarūs langai, įstiklinami balkonai, 

išties pagerinamas namo sandarumas ir gyventojai mažina šildymo išlaidas. Šie darbai dėl brangių 

medžiagų ir sudėtingų statybos darbų reikalauja iš gyventojų nemažai investicijų. Žymiai greičiau, 

paprasčiau ir pigiau yra modernizuoti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas. 

Tai yra atlikti mažąją renovaciją ir taip pastate, priklausomai nuo įdiegtų priemonių, iki 25 procentų 

sumažinti šilumos suvartojimą“, – pasakojo Virginijus Zutkis, bendrovėsv „Klaipėdos energija“ 

Klientų aptarnavimo centro vadovas. 

Atlikus mažąją renovaciją visose patalpose užtikrinamas kokybiškas šildymas, išvengiama 

patalpų perkaitinimo ir energijos švaistymo. Įrengus individualų reguliavimą ir šilumos apskaitą 

butuose kiekvienas gyventojas gali sekti ir reguliuoti šilumos suvartojimą atskirose patalpose. 

Ar verta investuoti į papildomas šildymo priemones? 

Minėtas BETA kvietimas pasinaudoti valstybės parama suteikia daugiabučių namų 

gyventojams galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti 

alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti. Tai galėtų būti tokie įrenginiai ir 

sistemos kaip saulės plokšteliniai ar vakuuminiai kolektoriai, boilerių ir akumuliacinių talpų 

įrengimas, mažo galingumo šilumos siurbliai karštam vandeniui ruošti, saulės fotovoltinės 

elektrinės atskirai ar kartu su šilumos siurbliais ir pan. 

Tačiau energetikos ekspertai rekomenduoja itin gerai apsvarstyti, ar įdiegtos papildomos 

priemonės atsipirks. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, atlikę techninius-

ekonominius skaičiavimus, lygindami alternatyvas, padarė išvadą, kad investuoti į šiuo metu 

populiariausią priemonę – šiluminių saulės kolektorių sistemas karštam vandeniui ruošti – yra 

finansiškai nenaudinga, nes investicijų susigrąžinimo laikas ilgesnis negu įrangos naudojimo laikas 

(su publikacija galima susipažinti – čia [4]). 

Remiantis mokslininkų tyrimu, buvo išanalizuota 4 skirtingų daugiabučių namų patirtis, kur 

yra atlikta pastatų renovacija ir vandens pašildymui įrengtas saulės kolektorius ant stogo. Visais 

nagrinėtais atvejais investicijos į saulės kolektorių įrengimą ir eksploataciją atsipirks geriausiu 

atveju po daugiau nei 22 metų. O įvertinus faktą, kad Kaune ar Klaipėdoje vasarą centralizuotai 

tiekiama šiluma kainuoja tik apie 3 centus už kilovatvalandę (ct/kWh), paaiškėjo, kad saulės 

https://www.diena.lt/
https://www.diena.lt/print/1031627
http://www.aviation.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/2517/2039
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kolektorių sistemos atsipirkimas Lietuvos didmiesčiuose būtų apie 40 metų. Tai ekonomiškai 

neracionalu, nes per tiek laiko įrenginiai susidėvėtų ir juos reiktų pakeisti. 

Daugiau informacijos apie valstybės paramą daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių 

energijos išteklių, diegimui rasite čia [5]. 

 
_______ 

 

HIDRAULINIAI BANDYMAI IR DIENOS BE KARŠTO VANDENS – ATGYVENA AR 

NEIŠVENGIAMYBĖ? 

2021-06-20 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Energetikos ministerija nepasiduoda šilumos tiekėjų raginimui keisti reguliavimą ir 

nestabdyti karšto vandens tiekimo vasarą – sprendimams priimti, anot jos, reikia objektyvių išvadų. 

Valdo Lukoševičiaus, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento, teigimu, praktika, kai 

dėl hidraulinių bandymų kelioms dienoms nutraukiamas karšto vandens tiekimas – viena 

paskutiniųjų užsilikusių sovietmečio šmėklų. 

„Mes galėtumėm puikiausiai be to apsieiti. Galėtumėm, jei tai daryti leistų griežtos rinkos 

reguliavimo taisyklės. Taisyklės, kurias reikia keisti“, – ragina V. Lukoševičius. 

Pasak jo, hidraulinių bandymų tikslas labai aiškus – aptikti vamzdynų silpnas vietas ir 

suremontuoti jas vasarą, kad būtų galima išvengti didesnių bėdų žiemą. Atjungti pastatą nuo 

centrinės šildymo tiekimo (CŠT) sistemos, ją bandant, neišvengiama, nes padidintas slėgis gali 

pažeisti pastato vidaus sistemą, šilumokaičius ar pan. 

Tačiau Šiaurės šalyse ar Vokietijoje karšto vandens tiekimo pauzių nebūna. 

„Vakarų Europos šalyse, kuriose šilumos ūkis nėra valstybės detaliai reguliuojamas, 

vamzdynai hidrauliškai bandomi tik po sumontavimo ar po didesnio remonto, kadangi už šilumos 

tiekimo kokybę ir nepertraukiamumą atsakinga pati įmonė ir jos savininkai (paprastai – 

savivaldybė). Jie ir sprendžia, kokiomis technologijomis ir kokiomis investicijomis užtikrinti 

patikimą ir efektyvų šilumos tiekimą. Įprasta rizikas drausti, o tuomet į patikimumo užtikrinimą 

įsijungia ir draudimo bendrovių ekspertai“, – aiškina Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

prezidentas. 

Šiuolaikinės technologijos, anot jo, yra prieinamos ir jų panaudojimas sumažintų ar leistų 

visai atsisakyti hidraulinių bandymų. Tačiau tai daryti draudžia atgyvenusios rinkos reguliavimo 

taisyklės. 

Įvertinti riziką  

Energetikos ministerija „Verslo žinioms“ atsiųstame komentare teigia suprantanti, kad 

vasarą atjungiant karštą vandenį susiduriama su nepatogumais. Tačiau sprendimai turi būti 

priimami vadovaujantis moksliniais tyrimais ir ekspertinėmis analizėmis. 

„Labai svarbu įvertinti saugumo aspektus, o visi sprendimai turi būti priimami tik 

vadovaujantis objektyvių tyrimų išvadomis. Ministerija šilumos tiekėjų asociacijai ne kartą yra 

http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/klimato-kaitos-programa/daugiabuciu-namu-vidaus-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-modernizavimas/217
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/20/hidrauliniai-bandymai-ir-dienos-be-karsto-vandens--atgyvena-ar-neisvengiamybe#ixzz6zMADBkSy
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pabrėžusi, kad saugumo reikalavimų pakeitimams reikalinga aiški ir vieninga visų šilumos tiekėjų 

pozicija, paremta techninių ekspertų, mokslinių tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis, pačių 

šilumos tiekėjų patirtimi, stebėsenos rezultatais, analize bei rizikų įvertinimu. Tai būtų pagrindas 

svarstant saugumo reikalavimų pakeitimus“, – savo sąlygas dėl galiojančių taisyklių peržiūrėjimo 

pateikia Energetikos ministerija.  

Plačiau: https://www.vz.lt/pramone/2021/06/20/hidrauliniai-bandymai-ir-dienos-be-karsto-

vandens--atgyvena-ar-neisvengiamybe#ixzz6zMADBkSy 

 

 

https://www.vz.lt/pramone/2021/06/20/hidrauliniai-bandymai-ir-dienos-be-karsto-vandens--atgyvena-ar-neisvengiamybe#ixzz6zMADBkSy
https://www.vz.lt/pramone/2021/06/20/hidrauliniai-bandymai-ir-dienos-be-karsto-vandens--atgyvena-ar-neisvengiamybe#ixzz6zMADBkSy
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IS-905/630-IV-2 priedas 

 

AM 2021 06 28 pranešimas. Nacionalinio miškų susitarimo pamatinis tikslas apima devynias 

kryptis 

TN: tn  

 

 
 

Per tris mėnesius aktyvių diskusijų ir derybų Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) 

koordinacinė grupė suformulavo pamatinį tikslą. Pamatinis tikslas susitarimui pasirašyti aprėpia 

devynias kertines miškų politikos kryptis, kuriose reikės rasti subalansuotus sprendimus. 

„Visuomenei itin rūpi, kaip miškai naudojami, kokia jų ateitis. Atskiros interesų grupės 

miškų ateitį mato skirtingai, o ateitį lemsiantys sprendimai priklauso nuo politikų. Tad subalansuotą 

bendrą poziciją, iki kurios mūsų kelias kol kas duobėtas, ir turėtų atspindėti Nacionalinis miškų 

susitarimas“, – susitarimo procesą apibendrina aplinkos viceministras Danas Augutis. 

Viena svarbiausių tiek miško dabarčiai, tiek ir ateičiai krypčių – suderinti kintančius 

ekonominius, ekologinius ir socialinius interesus užtikrinant, kad būtų formuojamos ir ateities 

kartoms išsaugomos tvarios miško ekosistemos. 

Kita esminė kryptis – miškų indėlis valdant klimato kaitos iššūkius. Tam būtina išsaugoti 

ekosistemas, rūpintis subalansuota miškų plėtra ir didinti jų galimybes absorbuoti šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas. Taip pat itin svarbu išsaugoti biologinę įvairovę, užtikrinti griežtai saugomų 

miškų reikiamą plotą ir įvairovę, saugomose teritorijose didinti miškų gamtosauginę vertę. 

Pasirašytas NMS skatintų stiprinti rekreacines, kultūrines miško funkcijas, toliau plėtoti 

tvarų miškų tvarkymą, tobulinti ekonominį veiklos miškuose reguliavimą, rūpintis  miškų mokslų ir 

mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtra, didinti jiems skirtą finansavimą, tobulinti miško sektoriaus 

specialistų rengimą, didinti jų socialines garantijas, stiprinti profesinį imunitetą ir kolektyvinį 

atstovavimą. 

Išvardytaisiais NMS pamatiniais tikslais turės remtis NMS sektorinės grupės, kurios šiuo 

metu yra buriamos pagal vienodus ar panašius interesus ir kurios rengs NMS viziją, o vėliau 

nustatys ir detalesnes susitarimų temas.  

Šiuo metu diskutuojama įkurti apie 16 tokių grupių. Jos turėtų pradėti savo darbą liepos 

mėnesį. Apibendrinus sektorinių grupių pasiūlymus bendruose forumuose ir vėliau detalizavus 

susitarimo temų sprendinius jau mišriose, vadinamosiose susitarimų, grupėse, bus parengtas NMS 

tekstas ir pateiktas politinėms partijoms pasirašyti.  

Nuo balandžio mėnesio veikiančios NMS koordinacinės grupės nariai atstovauja 

skirtingiems visuomenės interesams – ekonominiams, socialiniams, aplinkosauginiams ir 

politiniams. 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-misku-susitarimo-pamatinis-tikslas-apima-devynias-kryptis
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/06/NMS-pamatinis-tikslas-1-1.pdf
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IS-905/630-IV-3 priedas 

 

DIDĖJANČIOS DUJŲ IR ELEKTROS KAINOS VERČIA NERIMAUTI DĖL 

BRANGSIANČIŲ PASLAUGŲ IR LĖČIAU AUGSIANČIŲ ATLYGINIMŲ 

 Edgaras Savickas 2021 m. birželio 29 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vidutinis namų ūkis liepos pabaigoje turėtų sulaukti maždaug 1,2 euro didesnės 

sąskaitos už elektrą ir 0,6 euro didesnės sąskaitos už dujas. Aiškinama, kad brangimą lemia 

pokyčiai globaliose rinkose.  

Antradienį neeiliniame iš Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų sudarytos 

Trišalės tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl elektros energijos ir dujų kainų didinimo. 

Posėdžio pradžioje Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina 

Krupavičienė išsakė nuogąstavimų dėl galimai augsiančių paslaugų kainų ir lėčiau augsiančių 

atlyginimų. „Neišvengiamai matysime kainų augimą, ypač paslaugų, maitinimo. Matome, kad kai 

tik atsigauname iš Covid pandemijos, verslai tik grįžo į savo įprastą gyvenimą ir veiklas, iškart toks 

dujų kainų augimas – mūsų manymu, tiesiog privers darbdavius didinti kainas už paslaugas. Kitas 

dalykas, ką matome, kad jei verslas priverstas didinti kainas už paslaugas, tai tiesiog turime tam 

tikrų abejonių, kaip bus su darbuotojų atlyginimais. Jei didėja kainos, verslui reikia sumokėti už 

elektrą ir dujas, reiškia atlyginimams, kaip visada, pritrūks pinigų“, – sakė ji. 

Savo ruožtu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius 

pastebėjo, kad valstybės nustatomos dujų ir elektros kainos keičiasi tik buitiniams vartotojams, o ne 

verslui. „Tiek ir elektros, tiek ir gamtinių dujų tarifas metų viduryje yra perskaičiuojamas išimtinai 

tik dėl dujų (ar elektros) kaip žaliavos produkto kainų pasikeitimų. Iš anksčiau, jei būna nustatyta 

VERT kaina ir faktas neatitiko prognozės, skirtumas yra įvertintas“, – sakė jis. 

R. Pocius dėstė, kad verslas už dujas moka kas mėnesį. „Šiai dienai tai, ką moka verslas, jau 

atsispindi pasaulinėse rinkose esančias dujų kainas“, – sakė jis. 

VERT pirmininkas sakė, kad šiuo metu rinkose pastebimas drastiškas dujų kainų augimas. 

„Per vienerius metus gamtinių dujų kaina išaugo daugiau nei šešis kartus. Tendencija grėsminga, 

todėl gali tekti kalbėti apie kainų augimą ir metų pabaigoje“, – sakė R. Pocius. 

Elektra brangsta beveik 10 proc. 

 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/didejancios-duju-ir-elektros-kainos-vercia-nerimauti-del-brangsianciu-paslaugu-ir-leciau-augsianciu-atlyginimu.d?id=87580403
https://www.delfi.lt/temos/kristina-krupaviciene
https://www.delfi.lt/temos/kristina-krupaviciene
https://www.delfi.lt/temos/renatas-pocius
https://g2.dcdn.lt/images/pix/visuomeniniai-elektros-energijos-tarifai-buitiniams-vartotojams-87580509.jpg
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Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 

Kaip anksčiau skelbė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, nuo liepos 1 dienos 

populiariausias visuomeninio tiekėjo „Ignitis“„standartinis“ vienos laiko zonos tarifas padidės 7,8 

proc. (1,1 centro už kilovatvalandę) iki 15,2 ct/kWh (su PVM), dviejų laiko zonų – 9,9 proc. (1,6 

ct/kWh) iki 17,7 ct/kWh (dienos) ir 6 proc. (0,6 ct/kWh iki 10,6 ct/kWh (nakties ir savaitgalio). 

Šie tarifai taikomi buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5 tūkst. 

kWh ir yra nepasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo. „Elektros energijos kainos 2021 metų 

antrojo pusmečio pokytį iš esmės lėmė žaliavų rinkų pokyčiai, dėl ko išaugo elektros produkto 

įsigijimo kaina“, – rašoma tarybos pranešime. 

R. Pocius posėdyje sakė, kad vienam namų ūkiui su „standartiniu“ „Ignitis“ planu mėnesinė 

sąskaita turėtų padidėti apie 1,2 euro. 

Dujų kaina gali pakilti 50 proc. 

Tuo metu gamtinių dujų tarifo kintamosios dalies padidėjimas buitiniams vartotojams nuo 

liepos 1 dienos sieks nuo 26 iki 50 proc. – priklausomai nuo gamtinių dujų vartotojų grupės. 

Pastovioji tarifo dalis nesikeičia. 

„Gamtinių dujų tarifo pastovioji dalis I pogrupio vartotojams (suvartojantiems iki 300 

kubinių metrų gamtinių dujų per metus) taikoma 0,56 euro per mėnesį su PVM, II ir III pogrupių 

vartotojams (suvartojantiems daugiau kaip 300 kub. m gamtinių dujų per metus) – 3,99 euro/mėn. 

su PVM“, – skelbė VERT. 

Tarybos pranešime aiškinama, kad vertinant prognozuojamus gamtinių dujų pirkimo pagal 

gamtinių dujų ateities sandorių kainas TTF biržoje, 2021 metų antrajam pusmečiui prognozuojama 

gamtinių dujų pirkimo kaina yra 20,639 euro už megavatvalandę. 

 

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 

R. Pocius Trišalės tarybos posėdyje aiškino, kad pokyčius tarptautinėse rinkose didele 

dalimi lėmė keli dalykai. „Tai mažėjantis Covid-19 pandemijos poveikis ekonomikai ir optimistinės 

nuotaikos dėl ūkio atsigavimo, užsitęsusi ir itin šalta žiema Europoje ir tuštesnės Europos 

požeminės dujų saugyklos, sumažėjusi SGD pasiūla Europoje dėl išaugusio poreikio Azijoje“, – 

sakė jis. 

Į 2021 metų pirmojo pusmečio dujų tarifus buitiniams vartotojams buvo įskaičiuota 14,01 

euro/MWh dujų produkto kaina, taigi augimas siekia 47,31 proc. 

Dar pastebima, kad skaičiuojant galutinę gamtinių dujų produkto įsigijimo kainą, 

įtraukiamas ir skirtumas tarp ankstesniais tarifų galiojimo laikotarpiais prognozuotų ir faktinių 

gamtinių dujų produkto įsigijimo kainų bei pinigų kaina dėl vartotojams grąžinamų ankstesniais 

laikotarpiais gautų papildomų pajamų dėl kainų skirtumo – 96 tūkst. Eurų. Šia suma mažinami 

tarifai. 

https://www.delfi.lt/temos/valstybine-energetikos-reguliavimo-taryba
https://g2.dcdn.lt/images/pix/gamtiniu-duju-tarifai-buitiniams-vartotojams-87580525.jpg
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Į gamtinių dujų buitinių vartotojų tarifus įskaičiuota ir aktuali 2021 metų gamtinių dujų 

tiekimo papildoma saugumo dedamoji, kuri palyginus su nustatyta 2020 metams yra 0,7 proc. 

didesnė. 

R. Pocius posėdyje sakė, kad I pogrupiui priklausančio namų ūkio mėnesinė sąskaita turėtų 

padidėti apie 0,6 euro. 

Privers susimąstyti 

Posėdyje taip pat dalyvavęs Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sakė, kad 

energetikos rinkoje vyksta du gana elementarūs dalykai. „Vienas momentas yra, kad nuo anglies 

nueinančioje ekonomikoje dujų kaina nebebus žema. Ji kils aukščiau. Pamirškime tuos laikus, kai 

šildytis dujomis buvo efektyvu ir gerai. Man atrodo, kad kainų signalas privers naujus vartotojus 

susimąstyti, ar jiems iš tikrųjų reikia prisirišti prie tų anglies turinčių šildymosi būdų, kai jau dabar 

yra kur kas efektyvesnių. Yra šilumos siurbliai, saulės baterijos ir kitokia atsinaujinanti energetika“, 

– sakė jis. 

Energetikos ministerijos energetikos konkurencingumo grupės vadovas Karolis Švaikauskas 

priminė, kad gyventojai gali pasinaudoti kvietimais katilams keisti. „8–10 mln. eurų skiriama senų, 

neefektyvių katilų keitimui į efektyvius, granulinius, šilumos siurblius ar katilus, kurie naudoja 

atsinaujinančius energijos išteklius. Skiriama apie 50 proc. parama. Ją numatoma tęsti dar 7 metus“, 

– sakė jis. 

 

 

1,4 MLRD. EURŲ SKELIA PERPUS: VIENA DALIS NEPRIKLAUSOMYBEI NUO RYTŲ, 

KITA – NUO IŠKASTINIO KURO 

 Edgaras Savickas 2021 m. birželio 30 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ iki 2030 metų planuoja iš 

viso 1,38 mlrd. Eurų investicijų, iš kurių 648 mln. eurų turėtų būti skirta sinchronizacijai su 

kontinentinės Europos tinklais, o 675 mln. eurų – perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimui.  

Trečiadienį Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pristatė Lietuvos 

elektros energetikos sistemos tinklų plėtros planą 2021–2030 metais. „Prisiminkime, kad 

sinchronizacijai Europos Komisija mums padeda. Padeda duodama 75 proc. negrąžinamo 

vadinamojo „granto“ paramos tam, kad mes padarytume tą vienkartinę ir istorinę transformaciją, 

nedidinami perdavimo tinklo tarifų. Tai tokios didelės investicijos, tačiau iš esmės su didele 

Europos parama, su nežymiu elektros energijos perdavimo pabrangimu“, – sakė „Litgrid“ 

Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius. 

Jis pridūrė, kad sinchronizacija planuojama užbaigti 2025 metais. „Tai mūsų įsipareigojimas 

visuomenei, toks yra įstatyme numatytas terminas. Mes susidurdami su begale technologinių, 

organizacinių ir netgi teisinių įvairiausių kliūčių, vis dėlto manome, kad sugebėsime sinchronizaciją 

padaryti laiku. Yra 14 sinchronizacijos programoje vystomų projektų“, – pasakojo L. Varanavičius. 

Jis pridūrė, kad „Litgrid“ taip pat privalo investuoti į esamo tinklo palaikymą. „Todėl 

planuojame pabaigti pradėtas rekonstrukcijas, tęsti tas, kurios vyksta, pradėti naujas. Tai reiškia 

mūsų siekį užtikrinti esamo tinklo kokybišką veikimą ir tuo pačiu skaidri žinutė mūsų rangovams, 

partneriams apie mūsų planus 10 metų į priekį apimčių prasme, kur koncentruosimės, kalbant apie 

transformatorines pastotes“, – sakė L. Varanavičius. 

Iki 2030 metų „Litgrid“ planuoja pakeisti apie 1260 kilometrų 110 kV oro linijų ir apie 455 

km žaibosaugos troso, pradėti vykdyti tris stambius plėtros projektus: naujos 330 kV Vilnios 

skirstyklos statybą bei nutiesti dvi naujas 110 kV perdavimo linijas. 

Iki dešimtmečio pabaigos „Litgrid“ taip pat numato pradėti arba įgyvendinti apie 118 

transformatorių pastočių rekonstrukcijos projektų. 

https://www.delfi.lt/temos/kestutis-kupsys
https://www.delfi.lt/temos/karolis-svaikauskas
https://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/1-4-mlrd-euru-skelia-perpus-viena-dalis-nepriklausomybei-nuo-rytu-kita-nuo-iskastinio-kuro.d?id=87588623
https://www.delfi.lt/temos/litgrid
https://www.delfi.lt/temos/europos-komisija
https://www.delfi.lt/temos/liutauras-varanavicius
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Vartojimo augimas 

L. Varanavičius dar pasakojo, kad artimiausiais metais prognozuojamas energijos poreikio 

augimas, o tai sukelia iššūkių perdavimo tinklui ir jo plėtrai ateityje. „Vartojimas augs dėl kelių 

priežasčių. Pagrindinė yra elektrifikacija, čia šnekame apie smulkųjį transportą, elektromobilius 

visuomenėje. Jų kiekis 2030 metais padidės iki 241 tūkst. Vienetų. Tai padidins poreikį megavatais, 

o tinklas turės užtikrinti šio poreikio perdavimą. Kitas elementas yra šilumos siurbliai. Jų vartojimas 

irgi augs. Tikime, kad Lietuvoje iki 2030 metų jų gali būti netgi iki 50 tūkst. Vienetų, todėl 

reikalaujama galia taip pat augs“, – sakė jis. 

„Litgrid“ duomenimis, 2030 metais bendras elektros energijos suvartojimas Lietuvoje turėtų 

pasiekti 15 teravatvalandžių, kai 2020 metais buvo 12 TWh. 

2030 metais prognozuojama didžiausia pareikalaujama galia turėtų pasiekti 2655 megavatus, 

kai 2020 metais buvo 1939 MW. 

L. Varanavičius dar sakė, kad elektros energijos poreikio augimui įtakos turės ir geležinkelių 

elektrifikacija. „Žinome apie „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo tikslus, apie elektrifikacija 

ruožo iš Rytų į Vakarus, nuo Kauno iki Klaipėdos, tai suminis poreikis irgi augs keliais šimtais 

megavatų“, – sakė jis. 

Vėjo energetika 

L. Varanavičius taip pat sakė, kad po 2025 metų numatomos naujos galimybės įrengti vėjo 

parkus. „Galimi penki projektai, kurie prie perdavimo tinklų leistų prijungti dar 960 MW galios 

elektrinių naudojančių atsinaujinančius išteklius“, – sakė jis. 

Be to, pasak pranešėjo, iš viso numatoma apie 3,5 tūkst. MW vėjo energetikos potencialo, 

kurį „Litgrid“ bus pasiruošęs priimti, jei to reikės. „Tai svarbi ir gera žinia visiems, kurie nori 

vystyti atsinaujinančius išteklius sausumoje. Apie jūrinius vėjus galiu užsiminti, bet tai visiškai kita 

istorija. Šiuo metu valstybė yra nusprendusi pavesti investuoti į jūrinį tinklą privačiam 

investuotojui. Todėl mes į savo 10 metų planą investicijų, susijusių su pirmaisiais 700 MW jūroje 

nenumatome. Tačiau užtikrinsime, kad tie jūriniai vėjai, prisijungdami į pastotę Darbėnuose gautų 

iš mūsų technines sąlygas ir galimybę operuoti tais 700 MW be jokių kliūčių“, – L. Varanavičius. 

Kaip žinia, iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia 

vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. 

 
 

https://www.delfi.lt/temos/rail-baltica
https://www.delfi.lt/temos/rusija
https://www.delfi.lt/temos/brell
https://www.delfi.lt/
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IS-905/630-IV-4 priedas 

 

ARVYDAS SEKMOKAS. EKONOMINĖS SANKCIJOS BALTARUSIJAI IR 

NELIEČIAMA ELEKTRA IŠ ASTRAVO 

Arvydas Sekmokas, buvęs energetikos ministras2021.06.29 www.lrt.lt, 

TN: tn  

 

 Energetikos ekspertas Arvydas Sekmokas 

 

Birželio 24 dieną Europos Vadovų Taryba pagrįstai ir prasmingai paskelbė ekonomines 

sankcijas Baltarusijai. Kartu reikia pastebėti, kad ekonominių santykių su Baltarusija irimą jau 

patiria Lietuvos įmonės – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas su jame 

esančia AB „Klaipėdos nafta“, o ateityje ir AB „Klaipėdos birių krovinių terminalas“. Nepaisant 

milijoninio poveikio ekonomikai, Lietuvos Vyriausybė pasirinko vertybinę poziciją. 

Tačiau elektros energetikos srityje reikalai klostosi visiškai kitaip. Prekyba elektra vyksta 

per Latviją, naudojant pilną keturių elektros linijų tarp Lietuvos ir Baltarusijos pralaidumą. 

Vadinamosioms sisteminėms paslaugoms daugiau nei užtenka vienos iš keturių linijų, ką ir numato 

antiastravinis įstatymas. 

Įstatymas nevykdomas, kaip ir valdančiosios koalicijos susitarimas bei Vyriausybės 

programa, skelbianti „absoliučią Astravo AE blokadą“. Baltarusijai bandymo tikslu išjungus 

elektros linijas su Lietuva, elektros sistemos patikimumumas nenukentėjo, o elektros kaina 

nepakilo. Tai buvo akivaizdus įrodymas, kad nėra techninių kliūčių įgyvendinti antiastravinio 

įstatymo nuostatas. 

Pagaliau birželio 2 dieną AE Astrave pirmasis blokas pradėjo pramoninę elektros gamybą, 

kas buvo vėliausia data pradėti pilnai veikti antiastraviniam įstatymui. Į tai ministro Kreivio valia 

AB „Litgrid“ pareiškė, kad pradeda teisinius veiksmus dęl elektros linijų su Baltarusija kontrolės. 

Paskelbta apie kreipimąsi į Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmus, kad šie per mėnesį laiko 

patvirtintų BRELL sutarties pažeidimo faktą. Taip Lietuva tampa BRELL sutarties laikymosi ir 

teisėtumo saugotoja, nors pačioje BRELL sutartyje vienintelis numatytas būdas spręsti galimus 

pažeidimus yra sutarties šalių derybos. 

Kuo čia dėti Pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir kokią galią jie turi Latvijos ir Estijos bei 

kitų BRELL narių perdavimo sistemų operatoriams? Teisinis atsakymas yra labai paprastas – jei 

šalys nesilaiko sutarties nuostatų ir to tarpusavio derybomis negali išspręsti, belieka trauktis iš 

sutarties. Tai yra vienintelis būdas perimti elektros linijų su Baltarusija kontrolę, nes būtent BRELL 

sutartimi tą kontrolę ir vykdo dispečerinis centras Maskvoje. 

Tyliai praėjo ministro Kreivio nežinia kaip parinkta birželio 23 diena kaip galutinis derybų 

su Latvija ir Estija terminas ir, matyt, neegzistuojančio „Plano B“ įsigaliojimas. Kas toliau? AE 

Astrave antro bloko paleidimas? Prekyba elektra iš Astravo vyksta, o Baltijos šalių izoliuoto darbo 

bandymo data yra nežinioje. 

Geopolitinis kontekstas 

Labai reikšminga yra tai, kad Europos Komisijos, o konkrečiai Energetikos direktorato 

atstovai tyliai palaiko Latviją ir Estiją dėl metodikos, su kuria Lietuva nesutinka. Toks palaikymas 

reiškia paramą prekybai elektra su Baltarusija (Astravu), nepaisant to, kad Baltarusija net formalių 
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ENSREG (Europos branduolinės saugos reguliatorius) branduolinės saugos rekomendacijų 

neįvykdė ir vykdyti nenumato. 

Europos Komisija iš esmės ignoravo Europos Parlamento vasario 11 rezoliuciją „Dėl 

Astravo (Baltarusija) atominės elektrinės saugos“, kuria įvardintos Astravo AE keliamos grėsmės 

Lietuvai ir Europai, iškeltos sąlygos dėl jėgainės saugumo užtikrinimo ir elektros importo iš esamos 

nesaugios atominės elektrinės draudimo ES valstybėse. 

Pagaliau birželio 16 dieną Joe Bidenas susitiko, paspaudė ranką ir kalbėjosi su „žudiku“ 

Putinu. Jam iš paskos (Amerika First) Macronas ir Merkel iškėlė susitikimo su Putinu idėją, kuri šį 

kartą Rytų Europos šalių pastangomis buvo atmesta. 

Lietuvoje apsilankęs Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės infrastruktūros įgaliotinis 

Piotr Naimski teigė: „nematome jokių galimybių prekybai elektra su trečiosiomis šalimis po 

sinchronizavimo – tai yra principinis Lenkijos požiūris“. 

Būtina atsiminti, kad AE Astrave projektas yra bendras Rusijos ir Baltarusijos projektas, 

vykdomas Rusijos skolintais pinigais. Pasaulio dėmesys nuo Rusijos dabar nukrypo į Baltarusiją. 

Tai patogi proga pradėti gerinti santykius su Rusija. Krymo aneksija nebus pripažinta, bet sankcijos 

Rusijai amžinai nesitęs ir, tikėtina, kad iki 2025 metų gali būti atšauktos. Tokiame kontekste 

visiškai nerealiai atrodo perspektyva, kad Europos Komisija pritartų elektros linijų tarp Baltijos 

šalių ir Baltarusijos–Rusijos išjungimui. Toks veiksmas reikštų energetinį karą tarp ES ir Rusijos. 

Atrodo, kad ir I. Šimonytė, vizito Latvijoje metu, birželio 18 dieną minėdama „bandymą 

tiesiog kompromituoti sinchronizacijos patį projektą“ pradeda suprasti, kad neišjungus linijų, 

elektros prekybos su Baltarusija nebuvimas tiesiogiai ar per Rusiją yra saviapgaulė. Tai reikštų 

palaipsnį sinchronizacijos projekto žlugimą. 

Galimos išvados 

Sinchronizacija ir AE Astrave yra geopolitiniai vienas kito tikslus žlugdantys projektai. 

Geopolitinių projektų baigtį įmanoma pasiekti tik politiniais sprendimais. Teisinės ar techninės 

priemonės be politinių sprendimų yra ribotos. 

Dabartiniai Lietuvos Vyriausybės veiksmai, bandant tuo pat metu išlikti BRELL žiede ir 

sutrukdyti prekybą elektra iš Astravo, yra bergždi. Vienintelė Lietuva yra gyvybiškai suinteresuota 

galutine abiejų projektų baigtimi – vieno sėkminga, antro nesėkminga. 

Susiklosčiusi tarptautinė situacija su Baltarusija sudaro, ko gero, palankiausias sąlygas 

politiniams sprendimams. Tokios sąlygos amžinai nesitęs. Lietuvos istorijoje panaši situacija buvo 

dėl Klaipėdos krašto 1923 metais. Tuometinė Vyriausybė parodė politinę valią pakreipti istorijos 

tėkmę Lietuvai palankia kryptimi. 
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Europa daug metų bandė nusikratyti rusiškų dujų dominavimo, bet, norint užsitikrinti šiltą 

ateinančią žiemą, žemynui jų reikės kaip niekad. Europos atsargos jau dabar yra kone žemiausios 

per daugiau nei dešimtmetį šiuo metų laiku, ir šildymo sezonas greičiausiai prasidės esant kone 

žemiausioms atsargoms per penkerius metus, teigia „Citigroup Inc.“.  

Papildyti saugyklas nėra lengva užduotis, kai Azija intensyviai perka skystintų gamtinių 

dujų (SGD) krovinius, o Norvegijoje vyksta kapitaliniai infrastruktūros priežiūros darbais po 

pandeminių tiekimo trikdžių. Dėl visų šių priežasčių Europa tapo dar labiau priklausoma nuo 

Rusijos tuo metu, kai pagrindinė žemyno tiekėja riboja srautus per savo buvusią Sovietų Sąjungos 

partnerę, o dabar konkurentę – Ukrainą.  

Todėl ar atslūgs įtampa Europos rinkoje, ir taip susidūrusioje su aukščiausiomis kainomis 

nuo 2008 metų, gali priklausyti nuo „Nord Stream 2“ dujotiekio, jungiančio Rusiją su Vokietija, 

kurio statybos vėluoja dėl JAV paskelbtų sankcijų. „Labai daug kas priklausys nuo „Nord Stream 

2“, – sakė Massimo‘as Di-Odoardo‘as, pasaulinės dujų ir SGD įmonės „Wood Mackenzie Ltd.“ 

Viceprezidentas. – Jeigu „Nord Stream 2“ nebus paleistas ir Rusija toliau nerezervuos pajėgumų per 

Ukrainą, tuomet iš tikrųjų galima kainų šuolio rizika. Abejoju, ar teks susidurti su tiekimo 

blokavimu, bet, žinoma, šiuo metu ateinanti žiema atrodo gana įtempta.“  

Priklausomybė nuo Rusijos – radikalus posūkis Europai, kuri stengiasi diversifikuoti dujų 

tiekimą po Krymo invazijos ir dujų tiekimo per Ukrainą nutraukimo, dėl ko kai kurios žemyno 

dalys buvo priverstos šalti 2006 ir 2009 metais. Keletas valstybių pasistatė SGD terminalus, tačiau 

sprendimas uždaryti didžiausią Europos dujų telkinį žemynui palieka vos kelias alternatyvas.  

„Nord Stream 2“ (NS2)  

Dujų atsargos Europoje šiuo metų laiku yra 25 proc. mažesnės nei įprastai, rodo „Gas 

Infrastructure Europe“ duomenys. „Nord Stream 2“ dujotiekiu į Europą gali būti perpumpuota 8 

mlrd. Kubinių metrų dujų tuo atveju, jeigu komerciniai srautai bus pradėti tiekti rugsėjį ir jeigu per 

vėlesnius du mėnesius jie bus paspartinti, sako Tomas Marzec-Manseris, vyriausiasis Europos dujų 

rinkos analitikas iš ICIS. Tai prilygsta maždaug 10 proc. metinių Vokietijos poreikių.  

„Žmonės tikėjosi, kad Rusija rezervuos didesnius pajėgumus per Ukrainą, bet realiai taip 

neįvyko, – sakė Trevoras Sikorskis, konsultacinės įmonės „Energy Aspects Ltd.“ Gamtinių dujų ir 

perėjimo prie naujos energetikos sistemos skyriaus vadovas. – Iš dalies tai nulėmė politiniai 

veiksniai, Rusijai siunčiant Briuseliui žinutę, kad jai nebūtina tiekti dujas per Ukrainą.“  

Povandeninė pirmosios iš dviejų „Nord Stream 2“ linijų dalis buvo užbaigta birželį, 

sujungus jūrinio dujotiekio atkarpas. Šiuo metu atliekami pagal sutartį reikalaujami paleidimo-

derinimo darbai.  

Rinkimai Vokietijoje  

Kai kurie prekiautojai spėlioja, jog Rusija skubės paleisti dujotiekį iki rugsėjį vyksiančių 

Vokietijos rinkimų, nes baiminasi, kad aktyvus Žaliųjų judėjimas gali apsunkinti galimybes gauti 

leidimus, būtinus vamzdynui funkcionuoti.  

Ateityje galimos ir kitos kliūtys. Rusija, kad galėtų pradėti komercinę veiklą, privalo pereiti 

visas patvirtinimo procedūras; be to, vis dar neaišku, ar ji galės gauti būtiną specialų verifikavimą ir 

atestaciją.  

Vokietijos kanclerė Angela Merkel liepos 15 dieną vyksta į Jungtines Valstijas, ir „Nord 

Stream 2“ yra viena iš temų, kurias ji planuoja aptarti su JAV prezidento Joe Bideno administracija.  

http://www.delfi.lt/
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„Jeigu NS2 nebus įgyvendintas, pasaulinė rinka taps ankštesnė, – sakė T. Marzec-Manseris. 

– Akivaizdu, kad „Gazprom“ turi galimybių didinti tiekimo apimtis, rezervuoti papildomus 

pajėgumus per Ukrainą. Bet kokiu mastu ji bus nusiteikusi pasinaudoti šia galimybe, nėra aišku.“  

SGD kroviniai  

Kol kas tiekimas yra ribotas, nes Azija naudoja SGD partijas, kad patenkintų išaugusią 

paklausą daugelyje šalių nuo Kinijos iki Indijos.  

Dujų srautai iš SGD terminalų Šiaurės Vakarų Europoje smuko iki žemiausio lygio nuo 

sausio mėnesio, ir pagal numatytus grafikus tik trys kroviniai turėtų atvykti iki mėnesio pabaigos, 

rodo „Bloomberg“ duomenys.  

„Mes šiuo metu atsidūrę ties įtempta pasiūlos-paklausos pusiausvyros riba, jeigu ši įtampa 

nenuslūgs ir jeigu ateinanti žiema bus šalta, galime sulaukti įdomių kainų“, – per praėjusią savaitę 

vykusį renginį kalbėjo Vokietijos įmonės „Uniper AG“ vyriausiasis komercinės veiklos pareigūnas 

Niekas den Hollanderis.  

„Nord Stream 2“ turi milžinišką įtaką trumpuoju laikotarpiu, nes ES saugyklose atsargų 

kiekiai siekia istorines žemumas, – sako Sarah Behbehani, buvusi SGD prekybos vadovė, kuri šiuo 

metu eina Dubajuje veikiančios „Benergy Solutions DMCC“ vykdomosios direktorės pareigas. – 

Jeigu mūsų atsargų lygis būtų didesnis, prekiautojai nekreiptų tokio didelio dėmesio į šį projektą.“  
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Kol vienos įmonės baikščiai dairosi į rugsėjį, kitos – jau dabar imasi permainų. 

Remiantis „McKinsey“ ekspertų tyrimu, du trečdaliai darbuotojų 80% laiko planuoja dirbti 

hibridiniu būdu.  

„Bloomberg“ rašo, kad vis daugiau amerikiečių apsisprendžia palikti darbo vietas, jei nėra 

suteikiama galimybė darbuotis hibridiniu būdu. O išeiti iš darbo, nesudarius tokių sąlygų, rimtai 

svarstytų 39%. 

Personalo ekspertų nuomone, panašios tendencijos vyrauja ir Lietuvoje. Tokia situacija 

susiformavo, nes pandemijos metu žmonės atrado sau priimtiniausius būdus išlikti produktyviems. 

Be to, specialistų teigimu, motyvuoto darbuotojo rezultatai dirbant nuotoliniu būdu nesuprastėja, o 

dar suteikus ir galimybę dirbti mišriu būdu nuolat, jis vertins darbdavio suteikiamą pasitikėjimą. 

Kitokiai darbo realybei rengiasi ir Lietuvos rinka. Kaip teigia Vilma Bružienė, „Ergolain 

projektai“ vadovė, iki 30% biurų erdvės turėtų mažėti, o juose – kuriami individualesni sprendimai. 

Gerimantas Bakanas, AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) generalinis direktorius, ėmėsi 

įgyvendinti tokias pertvarkas, nes planuojama, kad hibridiniu metodu dirbs dauguma darbuotojų. 

 Gerimantas Bakanas, „Vilniaus šilumos tinklų“ vadovas. 

„Planuojame, kad hibridiniu būdu dirbs didžioji dalis darbuotojų, kurie iki šiol turėjo 

galimybę eiti pareigas nuotoliniu būdu. Pirmojo ir antrojo karantino metu matavome darbuotojų 

požiūrį ir nuomonę apie nuotolinį darbą. Pagal turimas apklausas, norą visą laiką dirbti tik iš namų 

ir tik iš biuro, pareiškė vienodas procentas žmonių – apie 8%. Likusi komandos dalis išreiškė 

skirtingą poreikį dirbti namuose ir biure, tačiau išvedus apklausos vidurkį, biuro užimtumas 

neturėtų viršyti 50%. Tai paskatino mus ieškoti kitokio, nestandartinio darbo organizavimo modelio 

– būtent taip gimė biuro transformacijos ir darnaus judumo idėja“, – dalijasi G. Bakanas. 

Bus atsisakyta apie 30% fizinių darbo vietų 

Bendrovėje ne tik nebeliks 30% fizinių darbo vietų, bet ir bus atsisveikinta su dalimi šiuo 

metu nuomojamo biuro Spaudos gatvėje, o vietoje jo bus nuomojama 3 kartus mažesnė darbo zona 

kitame rajone. Atsisakoma 70 fizinių darbo vietų esamame biure ir jos keičiamos moderniomis 

bendro naudojimo darbo zonomis skirtingose miesto vietose. Tai palies apie 200 įmonės 

darbuotojų. 

„Biuro transformacijos projekte dalyvaus trys biurai, išsidėstę skirtingose Vilniaus 

lokacijose. Iš viso turėsime penkias darbo zonas Vilniuje, ateityje į projektą planuojame įtraukti ir 

http://www.vz.lt/
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likusias dvi darbo zonas. Svarbu paminėti, kad darbo zonos bus išsidėsčiusios skirtinguose Vilniaus 

rajonuose, kad kiekvienas darbuotojas atrastų bei patogiau ir greičiau galėtų nuvykti į jam 

artimiausią biurą“, – tikisi pašnekovas. 

Įmonė siekia, kad darbuotojai greitai ir darniai galėtų pasiekti darbo vietą, jiems netektų 

vykti iš namų į tolimą Vilniaus rajoną. 

Darbo vietos lokaciją bei norimą darbo vietą darbuotojai galės pasirinkti ir rezervuoti 

išmaniąja programėle, kurioje matysis laisvos darbo vietos bei darbo zonos specifika (ar tai 

„Laisvalaikio“, „Tylos“ zona, o gal „Bendradarbiavimo“ ar „Susirinkimų“ erdvė). 

Rezervaciją bus galima atlikti tik kelioms dienoms į priekį, išskyrus susitikimų sales. Dėl jų 

specifikos ir iš anksto planuojamų susitikimų jas bus galima rezervuoti kur kas anksčiau. 

„Šiuo metu esame inicijavę programos, su kurios pagalba rezervuosime darbo vietas, 

pirkimą, bet matome, kad pagal mūsų turimus kriterijus rinkoje yra ne vienas atitikmuo“, – sako 

vadovas.  

Tokie pokyčiai atspindi ir V. Bružienės pastebimas tendencijas: „Esame apskaičiavę, kad 

biuro erdvės mažės apie 30%. Kitaip tariant, apie 30% darbuotojų liks dirbti iš namų ar pasirinks 

hibridinio darbo variantą. Iš tikrųjų jau turime keletą klientų pavyzdžių, kurie turėjo didesnius 

biurus ir dabar galvoja, kaip pernuomoti dalį biuro kokiai nors kitai įmonei. Ta tendencija tikrai 

jaučiama. Dar pastebime, kad ir prieš pandemiją buvo pradėta ieškoti, kaip transformuoti atviro tipo 

biurus. Žinoma, pandemija, dėl saugumo poreikių, šį procesą pagreitino.“ 

 Vilma Bružienė, UAB „Ergolain projektai“ vadovė. 

Jos teigimu, dėl hibridinio darbo atvirų biurų tik mažės. Greičiausiai dėl kelių faktorių. Visų 

pirma, žinoma, dėl mažų atstumų. Tokiuose biuruose yra įrengiamos pertvaros, kurios būna ir 

akustinės, ir iš organinio stiklo. 

Kita aspektas – didžioji šių biurų problema, kad jie buvo tapę tiesiog mados reikalu. 

Ekspertės manymu, deja, bet patirties juos įrengti nelabai turėjo nei architektai, nei klientai, tad 

daug kas buvo neapgalvota, ypač dėl akustinių sprendimų. 

V. Bružienė pabrėžia, kad dažniausiai, jei biure yra didesnis darbuotojų skaičius, tokia 

erdvė tiesiog tampa bičių aviliu. O statistiniai tyrimai rodo, kad nuolatinė vibracija daro neigiamą 

poveikį ir žmogaus sveikatai, ir produktyvumui.   

Idėja perimta iš užsienio praktikos 

Anot G. Bakano, dalis transformavimo idėjų atkeliavo iš užsienio rinkos. Konkrečiu 

atveju buvo remtasi Londono praktika dėl skirtingų biuro lokacijų mieste. 

Jo manymu, toks darbo organizavimo modelis Lietuvoje yra naujas: „Galbūt bendro 

naudojimo darbo vietos jau nėra naujiena, bet esame vieni pirmųjų, suteiksiančių galimybę 

darbuotojams pasirinkti arčiausiai namų esančią darbo zoną.“ 

Direktorius pasakoja, kad dabartiniame etape šis projektas reikalauja papildomų investicijų, 

bet ilgalaikėje perspektyvoje ne tik sumažins išlaidas, paskatins darbuotojus daugiau judėti, bet ir 

jie taps draugiškesni aplinkai – prisidės prie CO2 mažinimo, kai darbuotojai į darbą vyks arčiau, 

greičiau ir patogiau. 

Taip darbuotojams ne tik pavyks išvengti spūsčių, bet ir patys jų nebekurs: „Norime 

priartinti darbą prie namų, vaikų darželio ar mokyklos, kad viskas būtų arčiau ir patogiau, o darbą 

pasiekti būtų galima pėsčiomis ar viešuoju transportu. Nuo kitų metų planuojame naują papildomą 

naudą, kuria prisidėsime prie Vilniaus darnaus judrumo idėjos – kompensuosime viešojo transporto 

išlaidas.“  

Popandeminis biuras turės aiškiai išreikštas darbo zonas 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210628/PREMIUM/210629665/EP/1/3/EP-210629665.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210629065121&imageversion=Horizontalus
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„Laisvalaikio zona“ – kavinės tipo zonos, lauko terasa su kupolu. Tai bus tokios erdvės, į 

kurias darbuotojai galės ateiti ir laikinai padirbėti įsijungę nešiojamąjį kompiuterį, atsigerti kavos ir 

paplepėti su kolega. Šios erdvės turės kitokius nei įprasta baldus, pavyzdžiui, kavinės tipo erdvė 

turės aukštų baro stalų ir kėdžių, o lauko terasoje ir lauko kupole bus ne tik aukštų stalų ir kėdžių, 

bet ir sėdmaišių bei kitų patogių, minkštų prisėdimo vietų. 

Taip pat bus įrengtos „Tylos zonos“. Tai mažesnės erdvės, buvę kabinetai, skirti darbui be 

vaizdo susitikimų ir kitų garso trikdžių. Tokiose zonose dirbs darbuotojai, kuriems dirbant 

reikalinga tyla ir susikaupimas, atliekami įvairūs skaičiavimai, planavimai ir pan. 

Gerimantas Bakanas, „Vilniaus šilumos tinklų“ vadovas.  

„Bendradarbiavimo erdvėse“ vienu metu galės vykti ir vaizdo susitikimai. O „Susirinkimų 

salės“ išlieka tokios pat kaip ir anksčiau, tačiau dabar jose vyks ir komandos susibūrimai, kadangi 

pagal naująją darbo organizavimo kultūrą visi dirbs skirtingose lokacijose. 

„Matome, kad popandeminiame pasaulyje susirinkimų salių reikės turėti daugiau, tam tikrai 

skiriame papildomo dėmesio. Visa kita susidėlios natūraliai, jei turėsime visą dieną susitikimų, 

galbūt dirbsime iš namų, o biuras daugiau atliks jau šiek tiek kitokią socializacijos funkciją“, –

 neabejoja G. Bakanas. 

Individualizuotos darbo erdvės 

G. Bakano pasiteiravus dėl individualių zonų darbuotojams, jis detalizavo, kad akustinių 

būdelių biuruose įrengta nebus, tačiau bus įvairaus dydžio kabinetai, o darbo stalai kaip ir iki dabar 

bus perskirti garsą sulaikančiomis sienelėmis. 

V. Bružienė pažymi, kad besikeičiančiuose biuruose – tai vienas populiaresnių sprendimų, 

apskritai darbo vietos bus labiau individualizuotos. Net atviro tipo biure kuriamos asmeninės 

erdvės. 

Tai gali būti daroma pertvaromis, kurios svarbios ir dėl pandemijos metu atsiradusio 

saugumo poreikio, bet ir dėl to, kad žmogus turėtų daugiau privatumo, asmeninės erdvės. Be to, tai 

prisideda ir prie darbuotojų gerovės, nes visi esame labai skirtingi – vieniems labai norisi 

bendravimo, kitiems – priešingai. Tokie sprendimai gali nulemti ir darbuotojo psichologinę būklę. 

 UAB „Ergolain projektai“ biuras. 

Žinoma, daugėja įvairesnių sprendimų. Pavyzdžiui, jau minėtos akustinės būdelės-namukai. 

Tokios būdelės gali būti vienvientės, dvivietės ar keturvietės. Jose patogu kalbėtis privačiai arba 

dirbti, kai reikia itin susikaupti. Šias erdves galima pavadinti ir mini susitikimų kambariais, nes 

patogu atlikti konferencinius pokalbius. 

Kiti pokyčiai 

Anksčiau buvusios svarbios laisvalaikio zonos dabar transformuojamos į „Zoom“ susitikimų 

ar kūrybiškumo bei bendradarbystės erdves. 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210628/PREMIUM/210629665/EP/1/2/EP-210629665.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210629065121&imageversion=Horizontalus
https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210628/PREMIUM/210629665/EP/1/4/EP-210629665.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210629065121&imageversion=Horizontalus
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Pasak V. Bružienės, virtuvės zonos tikrai liks, bet jos mažės, nes dauguma įprato užsisakyti 

maistą. Kita vertus, kai kurios įmonės tiesiog pasitelkia grafiką, kad virtuvėlėje, kurioje telpa apie 

dešimt žmonių, nebūtų būriuojamasi. Baras, daugiau staliukų, išlaikant saugų atstumą – taip pat 

praktiški sprendimai. 

O konferencijų salės ar susitikimų kambariai, kurie anksčiau buvo įrengiami konservatyviai, 

dabar tampa liberalesni – atsiranda daugiau spalvų, įvairesnių baldų, ne tik įprastinis ilgas stalas su 

kėdėmis. 

 UAB „Ergolain projektai“ biuras. 

„Todėl prieš įrengiant tokias erdves, visada klausiame, kokia komanda ten dirbs: finansų, 

rinkodaros ar kita. Visa biurų transformacija ir eina tuo keliu, kad jis neturi būti vientisas, o aplinka 

turi būti skatinanti kūrybiškumą, išlaisvinanti“, – teigia ekspertė. 

Net ir akustiniai pasirinkimai gali atrodyti kaip skoninga interjero detalė, pavyzdžiui, 

dirbtinis augalas, paveikslas, šviestuvas. 

Iš kitų sprendimų – reguliuojami darbo stalai ne naujiena, o labiau įmonių higiena, tapusi 

norma. 

„Įsigijus tokius stalus rekomenduojame ir mokymus, nes daug kas nežino, kaip dažnai keisti 

poziciją, kaip kėdę pritaikyti prie stalo. Geriausia poziciją dirbant keisti kas valandą. Taip pat tokie 

stalai yra tinkami įmonėse, kuriose nebeliko priskirtos darbo vietos. Mobiliosios programėlės 

pagalba galima jį rezervuotis, stalas „prisimins“, koks aukštis patogiausias. Be to, yra sensorius, 

kuris fiksuoja kiek darbuotojas dirbo atsisėdęs, kiek atsistojęs ir kiek apskritai laiko jis praleido 

darbo vietoje“, – sako V. Bružienė. 

 UAB „Ergolain projektai“ biuras 

Be kėdžių ji rekomenduoja ir sėdėjimo kamuolius – jie ne tik padės darbuotojų laikysenai, 

bet ir estetiškai integruosis interjere bei paįvairins susirinkimus. 

Iš realių biurų transformacijos pavyzdžių ji išskiria bendrovę „Hollister“, kuri yra įsikūrusi 

Kauno LEZ. Čia atviro tipo biuro erdvė buvo perplanuota taip, kad tarp stalų būtų 2 m atstumai, 

sukurtas darbo judėjimo žemėlapis, kad būtų kuo mažiau kontaktų, reguliuojamiems stalams 

sukurtos aukštesnės pertvaros iš organinio stiklo, kad kolegos galėtų matyti vienas kitą, o valgyklos 

erdvė perplanuota taip, kad joje būtų tik vienviečiai staliukai. 

„Ši industrija taip pažengusi, kad biurą tikrai galima paversti erdve, panašia į namus, kurioje 

norėsis ir vėl praleisti daugiau laiko“, – apibendrina ji. 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210628/PREMIUM/210629665/EP/1/5/EP-210629665.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210629065121&imageversion=Horizontalus
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 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-06-30 pranešimas.  

TN: tn  

 

PIRMĄKART LIETUVOJE: VILNIUJE VYKSTA ŽEMOS TEMPERATŪROS TINKLO 

BANDYMAI, KLIENTAI SUTAUPYS, O APLINKA BUS ŠVARESNĖ 

 

 
 

Efektyviau ir tvariau: sostinėje startavo pilotinis AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) 

projektas, kurio pirmame etape temperatūra centrinio šildymo tinkle bus palaipsniui 

žeminama nuo 70 iki 65 laipsnių, o antrame – tol, kol temperatūra tolimiausiose tinklo vietose 

pasieks 55 laipsnius. Projektas padės surinkti išsamią informaciją apie namuose įrengtos 

šildymo įrangos parengimą nuolatiniam pastatų ir karšto vandens šildymui žemesnės 

temperatūros termofikaciniu vandeniu, taip pat įvertinti, kiek tokie pokyčiai padėtų 

sumažinti šilumos nuostolius tinkle ir vilniečių patiriamas išlaidas už šildymo paslaugas. 

Šiuo metu Lietuvoje veikiantys centralizuotos šilumos tinklai (CŠT) priskiriami prie trečios 

kartos, kuriuose į tinklą paduodama termofikacinio vandens temperatūra šalčiausiomis žiemos 

dienomis kartais siekia net 115 laipsnių. Tačiau kuo žemesnė į tinklą paduodama temperatūra, tuo 

daugiau galimybių atsiveria padidinti tinklo efektyvumą ir sumažinti šilumos nuostolius, šildymui 

naudojamo kuro kiekį. Žemesnės temperatūros tinklai taip pat yra draugiškesni aplinkai, nes 

išmetamas mažesnis anglies dioksido kiekis. 

„Pilotinis projektas vyksta visose Vilniaus ir Naujosios Vilnios centrinio šildymo trasose. 

Pirmojo projekto etapo metu termofikacinis vanduo yra palaipsniui žeminamas iki 65 laipsnių, o 

mūsų darbuotojai stebi, kaip vartotojų namuose esantys šilumos punktų įrenginiai susitvarko su 

žemesne temperatūra, kokią dalį šilumos nuostolių pavyksta sutaupyti. Atsižvelgę į pirmojo etapo 

rezultatus vėliau priimsime sprendimą, ar tęsti temperatūros žeminimą tol, kol tolimiausių tinklo 

vietų šilumos punktų įvaduose bus pasiekta 55 laipsnių riba. Gyventojai termofikacinio vandens 

temperatūros žeminimo nepastebės, nes jų namuose nustatyti karšto vandens parametrai išliks 

nepakitę“, - sakė VŠT Tinklo valdymo skyriaus vadovas Vilius Šerėnas. 

Pilotinis projektas šiemet bus vykdomas nuo birželio pabaigos iki naujo šildymo sezono 

pradžios. Eksperimentinį, gerokai mažesnės apimties žemos temperatūros testavimą VŠT atliko ir 

pernai. Rezultatai parodė, kad pažeminus termofikacinio vandens temperatūrą perpus, vien per 

rugpjūčio mėnesį (palyginti su ankstesniais laikotarpiais), buvo sutaupyta apie 1518 MWh šilumos 

energijos – daugiau nei 42 tūkst. EUR. Anglies dioksido išmetimas į aplinką sumažėjo 321 tona. 

„Pernai buvo apskaičiuota, kad žemesnę šilumnešio temperatūrą palaikant visus metus 

miesto gyventojams ir klientams sutaupytume apie 3 mln. EUR per metus. Tiesa, karšto vandens 

patiekimo temperatūrą reglamentuoja teisės aktai, tad norėdami žemesnę termofikacinio vandens 

temperatūrą naudoti ištisus metus, turėsime inicijuoti teisės aktų pakeitimus. Tam ir organizuojami 

pilotiniai projektai – atlikę išsamią analizę galėsime kartu su Valstybine energetikos reguliavimo 

tarnyba ir LR Energetikos ministerija toliau ieškoti sprendimų, kaip pereiti prie efektyvesnių ir 

inovatyvesnių ketvirtos kartos tinklų, - sake V. Šerėnas. 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/pirmakart-lietuvoje-vilniuje-vyksta-zemos-temperaturos-tinklo-bandymai-klientai-sutaupys-o-aplinka-bus-svaresne:559
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2021/06/jkal6509.jpg
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Pasak V. Šerėno, žemesnės temperatūros tinklas atvertų galimybes šildymui panaudoti ir 

atliekinę šilumą, kuri susidaro vėsinant prekybos ir duomenų centrus. CŠT infrastruktūroje taip pat 

būtų galima naudoti plastikinius vamzdžius, kurie yra patvaresni ir tarnauja gerokai ilgiau. 

„Pasaulis nestovi vietoje ir centrinio šildymo srityje kasmet atsiranda naujų technologijų ir 

inovatyvių sprendimų. Mes susipažįstame su naujausiais darbais, analizuojame inovacijų diegimo 

galimybes, patys kuriame sprendimus ir bendradarbiaujame su mokslininkais. Didelį dėmesį 

skiriame aplinkai, nes veikti tvariau ir išmaniau – vienas pagrindinių mūsų tikslų“, - pabrėžė V. 

Šerėnas. 

Didinti CŠT efektyvumą ir tvarumą yra vienas pagrindinių VŠT uždavinių, numatytų 

naujoje ilgalaikėje bendrovės strategijoje iki 2040 metų. Strategija parengta su JAV įsikūrusia 

įmone Compass Lexecon. Taip pat pernai VŠT kartu su Vilniaus miesto savivaldybe inicijavo 

„Intelligent Energy Lab“ platformą, kur, bendradarbiaujant su mokslininkais ir įvairių energetikos 

sričių ekspertais, siekiama kurti ir tobulinti žaliosios energetikos sprendimus.   

 
Apie VŠT 

AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Bendrovė gamina 

šilumos ir elektros energiją, tiekia šilumą ir karštą vandenį daugiau kaip 220 tūkst. Vilniaus namų ūkių bei įmonių. 

Bendrovėje dirba 580 darbuotojų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis 

kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, 

diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto 

savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – 
termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje 

 
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Indrė Trakimaitė – Šeškuvienė 

AB Vilniaus šilumos tinklai Komunikacijos vadovė 

Mob. +370 61509030 
El. p. indre.trakimaite-seskuviene@chc.lt 
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IS-905/630-IV-7 priedas 

 

SVARBIAUSI POKYČIAI VERSLUI NUO LIEPOS 1-OSIOS 

2021-07-01 Eglė Markevičienė„Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

VŽ pristato nuo liepos įsigaliojančius verslui aktualius pasikeitimus bei reikalavimus. 

Vienas aktualiausių – nutraukiamas aštuonis mėnesius trukęs karantinas. Tačiau išlieka dalis 

ribojimų. Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. vasarį įvesta ekstremalioji situacija lieka galioti 

toliau. 

Kaukės. Uždarose erdvėse kaukių bei respiratorių dėvėjimas liks tik rekomendacija. Tačiau 

apsauginės veido kaukės išliks privalomos vietose, kur teikiant paslaugas yra kontaktuojama su 

kitais žmonėmis. 

Judėjimas. Vyriausybė nustatė valstybės sienos kirtimo sąlygas: išlieka būtinybė pateikti 

imunizacijos nuo COVID-19 arba COVID-19 tyrimo atlikimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

Plačiau apie tai skaitykite čia.  

Galimybių pasas išlieka. Jis naudojamas dideliuose renginiuose, kuriuose žiūrovai renginį 

stebi ne tik iš sėdimų vietų – festivaliuose, masiniuose susibūrimuose, koncertuose, kt., taip pat 

teikiant švietimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Taip pat išliks reikalavimas į renginius registruoti iš anksto, platinant bilietus e. būdu. Be 

galimybių paso renginiai galėtų vykti tik žiūrovams sėdint, viduje užpildant ne daugiau 75% sėdimų 

vietų. Atvirose erdvėse dalyvių skaičius neribojamas. 

Toliau planuojama taikyti paramos priemones nukentėjusiam verslui. 

Lengvatinis 9% PVM tarifas  

Jei prezidentas patvirtins pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimo projektą, 

nuo š. m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9% PVM tarifas bus taikomas šioms 

paslaugoms: 

 
Notariniai veiksmai – ir nuotoliu 

Nuo liepos 1 d. notarai turi teisę atlikti nuotoliniu būdu visus notarinius veiksmus, išskyrus 

tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti ne fiziškai (testamentų tvirtinimas, 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/07/01/svarbiausi-pokyciai-verslui-nuoliepos-1-osios?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&0ZJcj
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2021/06/28/karantinasbaigiamas-dalis-ribojimu-lieka
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oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti, 

fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas). 

Notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu vieta bus laikoma notaro biuro buvimo vieta. 

Notaras galės atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu būdu, naudodamas elektronines priemones, taip 

pat ir asmenims, esantiems užsienyje. 

PVM mokamas pirkėjo valstybėje 

Europos Sąjungoje (ES) įsigalioja naujos PVM taisyklės, taikomos prekybai internetu. 

Iki šiol e. prekybą vykdantys subjektai turėjo registruotis kaip PVM mokėtojai kiekvienoje 

valstybėje narėje, kurioje jų apyvarta viršija tam tikrą ribą (priklausomai nuo valstybės – nuo 

35.000 iki 100.000 Eur). 

Nuo liepos 1 d. šios ribos bus pakeistos viena bendra pardavimų ES šalyse 10.000 Eur riba, 

kurią viršijus PVM turi būti mokamas valstybėje narėje, į kurią pristatomos prekės, ir toje 

valstybėje galiojančiu PVM tarifu. 

Plačiau apie tai galite skaityti čia. 

Kitoje valstybėje PVM mokėti turės ne tik parduodantys per e. parduotuves ar e. platformas, 

bet ir asmenys, kitos ES valstybės gyventojams siunčiantys prekes su pristatymu. 

Internetu su ES šalių gyventojais prekiaujantys asmenys deklaruoti pardavimus ir sumokėti 

užsienietišką PVM gali užsiregistravę europinėje OSS sistemoje, veikiančioje vieno langelio 

principu.   

OSS sistemoje internetu prekiaujantis mažmenininkas gali, pateikęs ketvirčio deklaraciją, 

deklaruoti visai jo prekybai ES taikomą PVM ir jį sumokėti, o jo sumokėtas PVM bus perduotas 

atitinkamai valstybei narei. 

Plačiau apie tai skaitykite čia. 

Pradeda veikti ir europinė importo vieno langelio sistema IOSS, ja galės naudotis ne ES 

pardavėjai, užsiregistravę ES kaip PVM mokėtojai. 

Siuntos iš trečiųjų šalių 

Nuo liepos 1 d. visoms be išimties prekėms iš trečiųjų šalių taikomas importo 21% PVM 

nuo siuntos ir jos siuntimo išlaidų vertės. Iki šiol mažesnės nei 22 Eur vertės prekės importo PVM 

nebuvo apmokestinamos. 

Taip pat atsiranda prievolė pateikti muitinei e. deklaraciją. Iki šiol gabenant siuntas paštu 

buvo galima pateikti popierinę deklaraciją. 

Plačiau apie tai skaitykite čia. 

Prekėms, įsigytoms iki liepos 1 d., importo PVM bus taikomas priklausomai nuo to, kada jų 

deklaracija bus pateikta muitinei: jei ji bus priimta iki birželio 30 d. 24 val., importo PVM dar 

nebus taikomas, o jei priimta liepos 1 dieną ir vėliau, PVM jau bus taikomas. 

Kai prekės vertė viršija 150 Eur, papildomai bus taikomas muito mokestis (procentinė dalis, 

skaičiuojama nuo prekės vertės; muito dydis priklauso nuo prekės pobūdžio ir klasifikavimo). 

Siuntos gavėjui pasirinkus deklaravimo ir apmokėjimo būdą per Lietuvos paštą, jis rūpinsis 

visomis deklaravimo procedūromis, per jį bus sumokami ir mokesčiai. 

Taip pat bus taikomi papildomi mokesčiai: tarpininkavimo (mokamas Lietuvos paštui arba 

kitam pasirinktam tarpininkui) bei siuntos administravimo mokestis (mokamas Lietuvos paštui, jei 

deklaruojama savarankiškai muitinės e. sistemoje arba per kitą tarpininką). 

Lietuvos paštas nuo liepos 1 d. taikys atnaujintus tarpininkavimo įkainius: mažos vertės 

siuntoms, kai jų vertė neviršys 150 Eur, bus taikomas 3 Eur tarpininkavimo mokestis. 

Plačiau apie tai skaitykite čia. 

Siuntoms, kurios bus deklaruojamos ne per Lietuvos paštą, taip pat bus taikomas siuntos 

administravimo mokestis, kuris skirtas padengti siuntos saugojimo, apdorojimo ir informacijos 

perdavimo muitinei sąnaudas: kai deklaruojama savarankiškai ar per kitą tarpininką bus taikomas 2 

Eur administravimo mokestis, kai importo mokesčiai apmokami prekės įsigijimo metu – 1 Eur (šis 

mokestis nebus taikomas iki spalio 1 d.). 

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/06/23/e-prekybai-liko-savaite-ikieuropiniomokestinio-perversmo-lietuvos-verslas--nezinioje
https://www.vz.lt/rc/skaitykite%20%C4%8Dia.
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/05/10/skubiai-keisti-apsipirkimo-planus-geguze-uzsakytos-pigios-siuntos-nebeisvengs-pvm
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/06/02/aiskeja-kiek-pabrangs-smulkios-siuntos-is-treciuju-saliu
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Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos kliento portale (iMDAS) gyventojai galės 

deklaruoti iš trečiųjų šalių atsisiunčiamas prekes, kurių vertė neviršys 1.000 Eur ir už kurias PVM 

nebus sumokėtas pirkimo metu (tai bus nurodyta pardavėjo išrašytoje sąskaitoje). 

Gyventojai, norintys savarankiškai deklaruoti prekes, pirmiausia turės apie tai informuoti 

siuntos vežėją – Lietuvos paštą, kitą siuntų gabentoją ar atstovą muitinėje. 

Jiems taip pat reikės susikurti savo paskyrą bendrajame naudotojų valdymo portale (BAP) ir 

gauti EORI kodą – jis nemokamai suteikiamas maždaug per vieną darbo dieną po prašymo 

pateikimo.  

Kai kuriais atvejais nebereikės PVM sąskaitų faktūrų 

Nuo liepos 1 d. neberašomos PVM sąskaitos faktūros, kai Lietuvos tiekėjas prekes tiekia 

pagal ES vidaus nuotolinės prekybos schemą ir yra OSS sistemos vartotojas (kai prekės tiekiamos 

kitų ES valstybių narių vartotojams, gyventojams, PVM neapmokestinamiesiems asmenims). 

Lietuviškos PVM sąskaitos faktūros neberašomos, kai importo nuotolinės prekybos 

schemoje dalyvaujantis tiekėjas, įsiregistravęs IOSS sistemoje, prekes tiekia Lietuvos vartotojams ir 

PVM sąskaitas faktūras rašo pagal savo įsikūrimo valstybėje nustatytas taisykles. Lietuvos tiekėjai, 

dalyvaujantys IOSS prekybos schemoje, PVM sąskaitas faktūras rašo pagal Lietuvos PVMĮ 

nustatytas taisykles; galimybės nerašyti PVM sąskaitos faktūros kol kas nėra. 

Lietuviškos PVM sąskaitos faktūros nerašomos, kai už ES ribų įsikūrę telekomunikacijų, 

transliavimo ir e. paslaugų teikėjai paslaugas teikia Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims 

(jeigu PVM sąskaitos faktūros išrašytos pagal užsienio paslaugų teikėjo valstybės taisykles). 

Nuo birželio 23 d. nebereikia rašyti PVM sąskaitų faktūrų, kai daugiabučių namų butų 

savininkams teikiamos daugiabučių namų dujų sistemų pertvarkymo paslaugos. 

VMI planuoja aktyviai tikrinti 

Nuo liepos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), siekdama identifikuoti įmonių 

automobilius, kuriais važinėjama ne darbo reikalais ir už tai nemokami nustatyti mokesčiai, 

planuoja pradėti naudotis Daugiafunkce pažeidimų kontrolės sistema. Ji fiksuoja transporto 

priemonių judėjimą magistraliniuose ir regioniniuose keliuose. 

Taip pat žadama naudotis ir Numerių atpažinimo sistema, kuri fiksuoja transportų 

priemonių, kertančių valstybės sieną pasienio punktuose, vaizdą ir identifikuoja automobilio 

registracijos numerius. Planuojami ir aktyvūs kontrolės veiksmai. 

Plačiau apie tai skaitykite čia. 

Subsidijos darbuotojams 

Darbdaviams subsidijos darbo užmokesčiui už darbuotojus, sugrįžusius iš prastovų, bus 

mokamos ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d. ir tik tuo atveju, jei minėtas darbuotojas bus sugrąžintas 

į darbą ir dirbs. 

Tokia subsidija bus mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam per pirmuosius 6 

kalendorinius mėnesius nuo karantino paskelbimo ne trumpiau kaip 75 darbo dienas (ne mažiau 600 

darbo valandų) buvo paskelbta prastova, o jo darbo vietai išlaikyti darbdaviui buvo mokama 

subsidija darbo užmokesčiui prastovų metu. 

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti bus mokamos iki rugpjūčio 31 d., tačiau jos 

intensyvumas palaipsniui mažės. 

Už pirmąjį kalendorinį mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudarys 100% 

apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 90% minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio, t. y. 577 

Eur, o antrąjį kalendorinį mėnesį – 60% MMA dydžio, t. y. 385 Eur. 

Parama savarankiškai dirbantiems 

Atšaukus karantiną, dirbančius savarankiškai paskutinė parama pasieks liepos mėnesį 

(mokama už birželį) – 260 Eur išmoka. Už liepos ir rugpjūčio mėnesius išmokos mokamos nebus.   

Veiklą išregistravę dirbantieji savarankiškai galės pretenduoti į darbo paieškos išmoką. 

Naujovės prekiautojams mėsa turgavietėse 

Nuo liepos 1 d. įsigalioja Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo 

taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos individualią veiklą vykdantys gyventojai, ūkininkai ir šiais 

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/06/11/numeriu-nuskaitymo-sistemas-naudos-ir-vmi--gaudys-ne-darbo-reikalais-riedancius-imoniu-automobilius
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produktais prekiaujančios įmonės turės kas dieną pildyti VMI išmaniojoje posistemėje i.APS esantį 

e. apskaitos žurnalą i.ZUR. 

Šis žurnalas turi būti pildomas kiekvieną dieną. Prieš pradedant prekybą, į Turgavietės e. 

žurnalą (i.ZUR) reikia įvesti duomenis apie atsivežtus (gautus) produktus. Prekiaujant reikia įrašyti 

duomenis, jeigu buvo papildomai gauta maisto produktų. Dienos gale – suvesti duomenis apie 

nurašytą, išvežtą bei parduotą produkciją. 

VMI skelbia, kad Turgavietės e. žurnalą i.ZUR galima pradėti pildyti nuo liepos 1 d., bet iki 

rugpjūčio 31 d. ji dar nėra privalomas. Nuo rugsėjo 1 d. jį privalės pildyti visi prekiaujantys mėsa, 

mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose. 

Vienišo asmens išmokos 

Vieniši asmenys gali teikti prašymus išmokoms. Išmokos dydis nuo liepos 1 d. sieks 28,63 

Eur. 

Teisę į šią išmoką turi vieniši asmenys, gaunantys šalpos senatvės pensiją, šalpos neįgalumo 

pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų), šalpos kompensaciją, jeigu ją gauna senatvės 

pensijos amžiaus sukakęs asmuo ar netekęs 60% ir daugiau darbingumo, gaunantieji socialinę 

pensiją arba pensijos priemoką, nes jų pensija mažesnė nei 260 Eur. 

Baigėsi terminas apsispręsti dėl kaupimo pensijai 

Iki birželio pabaigos sprendimą dėl kaupimo antrojoje pensijų pakopoje privalo priimti čia 

įtraukti gyventojai, kurie sausio 2 d. buvo jaunesni nei 40 m. amžiaus, tą dieną dirbo samdomą 

darbą, vykdė savarankišką veiklą ar kitu pagrindu buvo drausti Lietuvoje ir anksčiau nedalyvavo 

pensijų kaupime. 

Neatsisakius kaupti iki birželio 30 d., pasitraukti iš kaupimo pensijai galimybės nebus. 

Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. 

Nedarbo išmokos – platesniam ratui 

Nuo liepos 1 d. visą nedarbo išmoką turės teisę gauti tie žmonėms, kurie gauna netekto 

darbingumo, našlių ir našlaičių socialinio draudimo pensiją, kompensaciją dėl nelaimingo 

atsitikimo darbe ar yra šalpos išmokų gavėjai. Iki šiol jiems buvo mokamas tik skirtumas tarp 

gaunamos išmokos ir nedarbo išmokos. 

Nedarbo išmoka skiriama asmenims, kurie per paskutinius 30 mėnesių iki įsiregistravimo 

Užimtumo tarnyboje dienos turi bent 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą ir turi bedarbio 

statusą. 

Užsikrėtę COVID-19 atlikdami darbą gaus 100% ligos išmoką 

Nuo liepos 1 d. 100% darbo užmokesčio į rankas dydį siekianti ligos išmoka bus mokama 

susirgusiems COVID-19 liga darbuotojams, dirbantiems sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios 

tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiais asmenimis yra neišvengiamas 

arba būtinas. Tokia išmoka mokama, nepriklausomai nuo to, ar šie asmenys užsikrėtė nuo pacientų, 

ar nuo kolegų. 

Daugeliui buitinių vartotojų brangsta dujos ir elektra 

Valstybės valdoma elektros ir dujų tiekimo įmonė „Ignitis“ praneša, kad visuomeninio 

elektros tiekimo kaina nuo liepos 1 d. vidutiniškai padidės apie 8,4%, o dujų – apie 36,8%. 

Rinkoje nebelieka kai kurių vienkartinių gaminių iš plastiko 

Nuo liepos 3 d. Lietuvos parduotuvėse ir kavinėse nebelieka įvairių plastiko gaminių: 

plastiko indų, ausų krapštukų, kurių pagrindas – plastikiniai pagaliukai, bei kitų prekių. 

Pakeitimai palaipsniui įgyvendinami visose ES valstybėse narėse, remiantis ES direktyva. 
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RENGINIAI 
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IS-905/630-V-1 priedas 
 

VERT INFO. VERT teisės aktų projektų pristatymą 2021-07-07 

 

Kvietimas į VERT teisės aktų projektų pristatymą 2021-07-07 

VERT informavo, kad 2021-07-07 (trečiadienį) 14.00 val., nuotoliniu būdu, per Microsoft 

Teams programą, vyks VERT parengtų ir viešai konsultacijai paskelbtų šilumos sektoriui aktualių 

teisės aktų pakeitimų projektų pristatymas (projektų sąrašas pateiktas pridedamame rašte). 

Šilumos tiekimo įmonių atstovus kviečiame aktyviai registruotis į pristatymą el. paštu 

renata.bartasiute@vert.lt . Taip pat turint klausimų, drąsiai juos pateikti pristatymo metu.  

 
Pagarbiai 

Valdas Lukoševičius 

Prezidentas 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

 

 

mailto:renata.bartasiute@vert.lt
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-905/630-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-07-01 ketvirtadienis_15 val. 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_ketvirtadienis_15 val. 

 

Kviečiame rytoj (liepos 1 d.) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 

________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

*** 

 

Klausimai LŠTA narių pasitarimui - 2021-07-01  

 

1. EM darbo grupės pasitarimas dėl NŠG ir konkurencijos ŠŪĮ projektui. LŠTA pateikė 

skaičiavimus ir nesąžiningos konkurencijos sąlygas. 

2. Su EM toliau derinami ŠŪĮ pakeitimai dėl ŠP sąnaudų apmokėjimo 

3. Su EM derinamas mobilios katilinės apibrėžimas. Tai įrenginys, o ne statinys.  

4. Su EM derinamas neefektyvių CŠT sistemų apibrėžimas. 

5. Su AM toliau derinama KKP parama vartotojų prijungimui prie CŠT sistemų. 

6. Susitikimas su aplinkos viceministru dėl mažosios renovacijos priemonės patrauklumo 

didinimo atidėtas. 

7. EM informavo, kad ateityje numatomas pasitarimas su VERT ir LŠTA dėl rezervinio 

kuro ir galių teisinio reglamentavimo tobulinimo. 

8. Atnaujintas kreipimasis dėl socialinių būstų skolininkų sprendimo. 

9. VERT kviečia aptarti jų TA paskelbtus projektus liepos 7 d. 14 val. Kategoriškai 

nepritariame VERT planui organizuoti šilumos supirkimo savaitinius aukcionus – 

palaikė VŠT ir kiti rinkos dalyviai. 

10. LŠTA atnaujino informaciją dėl atsijungimo nuo CŠT sistemų. 

11. VŠT atlieka bandymus su pažeminta tiekimo temperatūra.  

12. Birželio 28 d. BSAM projekto webinaras apie vamzdynų priežiūrą. 

13. Apklaustos įmonės apie emigrantų paliekamas skolas už šilumą. Įvertinti teisines 

galimybes susigrąžinti pinigus, aptarti su įmonėmis ir pateikti pasiūlymus atsakingoms 

valdžios įstaigoms. 

14. Paskelbtos CŠT įmonių teikiamos paslaugos www.lsta.lt.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk%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_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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15. Paskelbta AM priemonė dėl technologinių procesų tobulinimo. Bus kvietimas dar šiais 

metais. Objektams, kurie nedalyvauja ATL schemoje.   

16. LEA paskelbė ataskaitas apie LT energetiką 2019. 

17. KTU EK kviečia į nemokamos nuotolines magistratūros Termoinžinerijos studijas jau 

turintiems bet kokį bakalauro laipsnį. Pernai pasiteisino, reikia paraginti savo 

darbuotojus... Jeigu jau turi magistro laipsnį ir nori antro – reiks primokėti.  

18. Po karantino žada apsilankyti Quest Integrity NLD B.V. atstovai dėl pilotinio 

vamzdyno būklės tyrimo.  

19. Asocijuotais LŠTA nariais norėtų tapti UAB Švykai. Gal kas turi informacijos apie jų 

veiklą. 

20. Planuojamas įmonių LŠTA narių gyvas susitikimas rugpjūčio 26 dieną. Pasiūlymai?  

_______ 

 

LŠTA narių 2021-07-01 pasitarimo apžvalga. 

 

LŠTA tarybos sprendimu, narių, tarybos pasitarimai ar posėdžiai organizuojami ketvirtadieniais 15 

val.   

 

Pateikta informacija ar diskutuota šiais klausimais: 

 

1. EM darbo grupės pasitarimas dėl NŠG ir konkurencijos ŠŪĮ projektui. LŠTA pateikė 

skaičiavimus ir nesąžiningos konkurencijos sąlygas. LŠTA dirba EM sudarytoje darbo 

grupėje. 

2. Su EM toliau derinami ŠŪĮ pakeitimai dėl ŠP sąnaudų apmokėjimo. Artimiausiu metu 

turėtų būti pateiktas ŠŪĮ projektas su nuostata: Daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginiai, nuosavybės teise priklausantys šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka perduodami daugiabučio 

namo butų ir patalpų savininkams už likutinę vertę ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai iki 2022 m. gruodžio 31 d. neperima jų 

daugiabučiame name esančio šilumos punkto įrenginių, kurie nuosavybės teise priklauso 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tokiu atveju šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi teisę taikyti daugiabučio namo butų ir 

patalpų savininkams mokestį už naudojimąsi šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančius šilumos punkto įrenginius. 

3. Su EM derinamas mobilios katilinės apibrėžimas. Tai įrenginys, o ne statinys. LŠTA pritarė 

Kauno energijos pateiktam apibrėžimui: mobili katilinė - kilnojamas įrenginys įrenginių 

sistema, turinti visą reikalingą vientisų arba atskirų blokų vidaus įrangą, kuri gali būti 

transportuojama autotransportu arba geležinkelio transportu ją perkeliant/pervežant į kitą 

vietą, nepakeitus jos paskirties ir nesumažinus vertės, skirta pagal poreikį šildyti buitinius, 

pramoninius ir kitos paskirties pastatus, ruošti karštą vandenį, ar tiekti šilumą techniniams 

poreikiams ir galinti saugiai veikti be nuolatinio eksploatuojančio personalo. 

4. Su EM derinamas neefektyvių CŠT sistemų apibrėžimas. 

5. Su AM toliau derinama KKP parama vartotojų prijungimui prie CŠT sistemų. 

6. Susitikimas su aplinkos viceministru dėl mažosios renovacijos priemonės patrauklumo 

didinimo atidėtas. 

EM informavo, kad planuojamas pasitarimas su VERT ir LŠTA dėl rezervinio kuro ir galių 

teisinio reglamentavimo tobulinimo. CŠT įmonės skyrė savo atstovus dalyvauti. 

7. Atnaujintas kreipimasis dėl socialinių būstų skolininkų sprendimo. LŠTA inicijuos trišalių 

sutarčių tarp nuomininkų, turto savininko ir šilumos tiekėjo sudarymą. 

8. VERT kviečia aptarti jų TA paskelbtus projektus liepos 7 d. 14 val. Įmonės registruojasi 

savarankiškai. LŠTA kategoriškai nepritarė VERT planui organizuoti šilumos supirkimo 

savaitinius aukcionus – palaikė VŠT ir kiti rinkos dalyviai. 
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9. LŠTA atnaujino informaciją dėl atsijungimo nuo CŠT sistemų. 

10. VŠT atlieka bandymus su pažeminta tiekimo temperatūra.  

11. Birželio 28 d. įvyko BSAM projekto webinaras apie vamzdynų priežiūrą. 

12. Apklaustos įmonės apie emigrantų paliekamas skolas už šilumą. Įvertinti teisines galimybes 

susigrąžinti pinigus, aptarti su įmonėmis ir pateikti pasiūlymus atsakingoms valdžios 

įstaigoms. 

13. Paskelbtos CŠT įmonių teikiamos paslaugos www.lsta.lt.  

14. Paskelbta AM priemonė dėl technologinių procesų tobulinimo. Bus kvietimas dar šiais 

metais. Objektams, kurie nedalyvauja ATL schemoje.   

15. LEA paskelbė ataskaitas apie LT energetiką 2019. 

16. KTU EK kviečia į nemokamos nuotolines magistratūros Termoinžinerijos studijas jau 

turintiems bet kokį bakalauro laipsnį. Pernai pasiteisino, reikia paraginti savo darbuotojus... 

Jeigu jau turi magistro laipsnį ir nori antro – reiks primokėti.  

17. Po karantino žada apsilankyti Quest Integrity NLD B.V. atstovai dėl pilotinio vamzdyno 

būklės tyrimo.  

18. Asocijuotais LŠTA nariais norėtų tapti UAB Švykai. Gal kas turi informacijos apie jų 

veiklą. 

19. Planuojamas įmonių LŠTA narių gyvas susitikimas rugpjūčio 26 dieną. Pasiūlymai dėl 

vietos, formato ir pan.?  

 

CŠT įmonių pasisakymai: 

20. Tauragės šilumos tinklų direktorius teiravosi, ar bus skiriama parama tinklų užžiedinimui. 

Pasidalinta info apie kv atjungimus. 

21. Ukmergės šilumos tinklai direktorius pristatė, kaip Ukmergėje informuojami vartotojai apie 

kv atjungimus, kad nebūtų pažeisti teisės aktai. 

22. Elektrėnų direktorius informavo, kad gyventojams pasirinkus nepriklausomą elektros 

tiekėjai, namo bendrosioms reikmėms sunaudotą elektrą privalės apmokėti administratoriai, 

o vėliau susirinkti pinigus iš gyventojų. Šio darbo sąnaudų padengimui pinigai nenumatyti.  

23. Šakiuose sudegė katilo 5 MW maitintuvas pakūros. Gal kam taip buvo ir žino, kiek tai 

kainuoja atstatyti? 

24. Mažeikiuose bankrutuojanti Enerstena nevykdo garantinių įsipareigojimų. Rengiamas 

kreiptis į bankroto administratorių.  

25. Ateityje pasiūlyta grįžti prie klausimo dėl CŠT įmonių veiklos draudimo. Nėra vieningos 

sistemos, ką ir už kiek drausti. 

_______ 
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IS-905/630-VI-2 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 

 

 

Smart Asset Management – DH Distribution Networks. IT Support for asset management. Ingo 

Kropp, 3S Consult GmbH (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

905/630-VI-2-1 priedas 2021-07-05.pdf). 

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-905/630-VI-3 priedas 

 

Tv3 paklausimas. Kaip atvėsinti gyvatuką, naujienų portalas tv3.lt, 

 

į mūsų portalą kreipėsi gyventojai, kurių namuose per karščius kyla gyvatuko temperatūra. 

Atsakingos įmonės nieko netinkamo nenustato, nes karštas vanduo pagal reikalavimus 

vamzdynuose ir turi būti 50-60 laipsnių.  

Tačiau gal jūs galite pasidalinti, ką daryti karštomis dienomis, jei namuose gyvatukas kepina ir 

vonia virsta pirtimi? Kaip galima atvėsinti gyvatuką? Ar turite ką patarti tokiais atvejais? 

Galiu jums paskambinti arba lauksiu jūsų laiško, ačiū labai. 

 
Pagarbiai 
Viktorija Smirnovaitė 
tv3.lt Verslas reporterė 

All Media Lithuania 
+370 626 14058 
P. Lukšio 23, LT-09132, Vilnius 

 
TV3 televizija – žiūrimiausia jau 17 metų! 

 

LŠTA 2020-06-19 pranešimas. 2020-06-19. Gyvatukas (rankšluosčių džiovintuvas) per 

karštas? 

TN: tn  

 

Neįprastai sušilus orams viešoje erdvėje pasirodė diskusijų apie pernelyg karštus 

rankšluosčių džiovintuvus („gyvatukus“), įrengtus vonių patalpose ir šių patalpų perkaitinimą. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) paaiškina šią situaciją. 

Buitinis karštas vanduo įprastai ruošiamas pastato šilumos punkte, kur šaltas geriamas 

vanduo pašildomas iki tokios temperatūros, kad vartojimo vietoje jis būtų ne mažiau kaip 50 oC. 

Karšto vandens temperatūra dažniausiai palaikoma pastovi ir nepriklauso nuo išorės oro 

temperatūros. Kad vartotojus pasiektų reikalingos temperatūros karštas vanduo, šilumos punkte jo 

temperatūra turi būti keliais laipsniais didesnė, nes cirkuliuodamas jis šiek tiek atvėsta. Geriamasis 

karštas vanduo cirkuliuoja ir „gyvatukais“, tačiau esant labai aukštai išorės (tuo pačiu ir vidaus 

patalpų) temperatūrai šis atvėsimas sumažėja ir, galimai, atskirų butų vonių patalpas (gyvatukus bei 

maišytuvus) pasiekia karštas vanduo, kurio temperatūra kiek didesnė nei įprastai. Iš kitos pusės, dėl 

karšto oro lauke, reikšmingai sumažėja arba kartais net nevyksta ventiliacija  vonioje, pavyzdžiui, 

kai lauke dar aukštesnė temperatūra už vonios patalpos, todėl čia kurį laiką gali kauptis drėgmė ir 

laikytis aukštesnė temperatūra.         

Situacija kiekviename pastate skirtinga, priklausomai nuo pastato geometrijos, vamzdynų 

ilgio, sistemų išbalansavimo ir kitų aplinkybių. Karšto vandens temperatūrą šilumos punkte nustato 

ir „užduoda“ pastoviai palaikyti automatiniam reguliavimo įtaisui, jeigu toks yra, šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojas. Šią paslaugą atskiruose pastatuose atlieka bendrijos ar 

administratoriaus atstovai, jų samdomos įmonės ar specialistai. Jeigu namo gyventojai įsitikinę, kad 

karšto vandens temperatūra per aukšta, jie turi kreiptis į minėtą prižiūrėtoją ar pastato valdytoją, kad 

jis patikrintų ir, esant reikalui, pareguliuotų šią temperatūrą šilumos punkte. Bet kuriuo atveju, 

visose vartojimo vietose nusistovėjusi karšto vandens temperatūra turi būti  ne žemesnė kaip 50 oC, 

kad būtų išvengta pavojingų bakterijų (legionelos) nesaugios koncentracijos susidarymo. 

Jeigu atskirame pastate karšto vandens tiekimas nekokybiškas, namo gyventojai gali 

inicijuoti jos rekonstrukcijos projektą, kuriam šiuo metu gali būti skiriama parama iki trečdalio 

projekto vertės, pagal paramos priemonę, taip vadinamai, mažajai renovacijai. Įgyvendinant tokį 

projektą gali būti pakeičiami ne tik susidėvėję karšto vandens vamzdynai ir „gyvatukai“, 

https://lsta.lt/aktualijos/lsta-pranesimas-2020-06-19-gyvatukas-ranksluosciu-dziovintuvas-per-karstas/
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sumažinami vamzdynų skersmenys (greičiau atiteka reikiamos temperatūros karštas vanduo), 

vamzdynai izoliuojami, bet ir keičiama rankšluosčių džiovintuvų technologija, įrengiama atskira 

reguliavimo sistema ir pan. Namo gyventojai turi kreiptis į pastato valdytoją dėl detalaus galimybių 

paaiškinimo, kaip taupyti šilumą. Pažymėtina, kad karšto vandens ruošimui ir jo temperatūros 

palaikymui vidutiniškai sunaudojama apie trečdalį į pastatą patekusio metinio šiluminės energijos 

kiekio. 

Dar buvo galima pridėti, kad mažoji renovacija tam skirta. Pavyzdžiui, gyvatuko temperatūra 

reguliuojama, padarant apėjimo stovą ir pan.  

Valdas Lukoševičius   
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IS-905/630-VI-4 priedas 

Projektas 

 

LŠTA pažyma 2021-06-29 

 

DĖL SAVIVALDYBIŲ (SOCIALINIO) BŪSTO NUOMININKŲ SKOLŲ ŠILUMOS 

TIEKĖJAMS 

2021 m. birželio 29 d. 

Vilnius 

 

TEISINIS REGULIAVIMAS IR SIŪLOMI POKYČIAI 

 

Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą 

vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo, 

patvirtinto LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 876 (toliau kai kuriose vietose – Aprašas), 2 

punktas numato, kad šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų ir šiluminės energijos 

vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų nuomininkai, jeigu nuomos sutartyse nenumatyta kitaip. Aprašas ir šiuo metu leidžia 

sudaryti sutartis savivaldybei (turto savininkui) su šilumos tiekėju arba sudaryti trišalę sutartį tarp 

savivaldybės, nuomininko ir šilumos tiekėjo, tai aptariant prieš tai sudarytoje savivaldybės ir 

nuomininko nuomos sutartyje. Tačiau tokiu keliu kai kurios savivaldybės galimai eiti nenori ir 

pasirenka lengviausią teisės aktų joms leidžiamą kelią, permesdamos iš anksto užprogramuotus 

finansinius nuostolius šilumos tiekėjams. Pažymėtina, kad centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 

paslaugos buitiniams vartotojams nutraukti negalima, tad tuo pasinaudodami kai kurie nuomininkai 

piktybiškai ir sistemiškai nemoka už suteiktas pastabas.   

Savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė, lygiais pagrindais 

kaip ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai (LR civilinio kodekso 2.36 straipsnio 1 dalis), 

sudarydama, vykdydama ir nutraukdama gyvenamosios patalpos nuomos bei kitas civilines teisines 

sutartis, savivaldybė veikia ne kaip viešojo administravimo įgaliojimus turinti institucija, bet kaip 

civiliniuose–teisiniuose santykiuose dalyvaujantis viešasis juridinis asmuo. Pažymėtina ir tai, kad 

1996 m. balandžio 18 d. nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog 

konstitucinis visų asmenų lygybės principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos 

visiems būtų įtvirtintos vienodai. Be to, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą yra 

pažymėta ir tai, kad konstitucinis asmenų lygybės principas yra taikytinas ne tik fiziniams, bet ir 

juridiniams asmenims (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d., 

1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimai). Vadovaujantis 

LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, o 6 straipsnio 15 punktu paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti teikimas yra savarankiškosios savivaldybės funkcijos. Ta aplinkybė, kad socialinio 

būsto nuoma yra viena iš socialinės paramos teikimo formų, nekeičia savivaldybės teisinės padėties 

civiliniuose nuomos teisiniuose santykiuose. Savivaldybė, vykdydama socialinės politikos funkciją 

– nuomodama socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi pagrindo 

vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriems ji privalo suteikti socialinį būstą, veiksmų ūkio 

subjektams, tiekiantiems šilumą savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms 

patalpoms, kurias ši nuomoja kaip socialinį būstą, nes tai prieštarautų ne tik teisės aktams, bet ir 

teisingumo bei protingumo kriterijams. 

LR civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios mokesčio už vandenį, 

energiją ir komunalines paslaugas mokėjimo tvarką, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos, norma yra blanketinė, nukreipianti į LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 876 patvirtintą Aprašą. Aprašas reglamentuoja valstybės ar savivaldybės 

gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šalių, t. y. valstybės ar savivaldybės – nuomotojo ir 

https://www.infolex.lt/ta/12755
https://www.infolex.lt/ta/32701
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valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininko tarpusavio teisinius santykius. Šilumos 

energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja LR civilinio kodekso normos dėl 

energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, t. y. bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo–

pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą–pardavimą 

reglamentuojančios teisės normos: LR šilumos ūkio įstatymas bei jį detalizuojantys poįstatyminiai 

teisės aktai (LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklės, 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 patvirtintas Šilumos 

pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas ir kt.).  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas ir aiškindamas šilumos 

energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias LR civilinio kodekso normas 

yra ne kartą konstatavęs, kad šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir 

pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos 

vartotojas. Teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar 

patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių 

dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės 

principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas 

(nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) 

bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo-pardavimo 

sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, kaip jau minėta, šilumos energijos sutarties šalis 

(pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

suformavo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 

d. nutartis bylos Nr. 3K-3-3/2008, 2009 m. liepos 9 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-280/2009, 2009 m. 

spalio 19 d. nutartis bylos Nr. 3K-3-432/2009) – kai nėra individualios rašytinės šilumos vartojimo 

pirkimo–pardavimo sutarties, laikoma, kad sutartis konkliudentiniais veiksmais sudaryta šilumos 

tiekėjo ir patalpų savininko – savivaldybės, turinčios pareigą atsiskaityti už patalpoms tiektas 

paslaugas, nesvarbu kas faktiškai naudojosi šilumos energija.  

Pastebima tendencija, kad kai kurios savivaldybės būna neapdairios ir nerūpestingos, 

nesidomi apmokėjimu už joms nuosavybės teise priklausančiam būstui tiekiamą energiją ir 

skolomis, nesirūpina joms priklausančiu turtu, todėl būtų teisinga, kad atsakomybė 

tektų inter alia patalpų savininkui, t. y. savivaldybėms. Tokiu būdu ne tik šilumos tiekėjai, bet kartu 

ir savivaldybės būtų labiau suinteresuoti kontroliuoti nuomininkus ir jų įsiskolinimus už šilumos 

energiją bei dar efektyviau bendradarbiauti tarpusavyje.  

Nėra teisinga, kad savivaldybės, vykdydamos socialinės politikos funkciją – 

nuomodamos socialinį būstą, vienašališkai (sudarydamos būsto nuomos sutartis, jų 

nederinant ar kitaip neįtraukiant šilumos tiekėjų) perkelia riziką šilumos tiekėjams dėl 

veiksmų asmenų, kuriems jos privalo suteikti socialinį būstą, nes tai prieštarauja teisingumo bei 

protingumo kriterijams. Atsižvelgiant į tai, siūloma keisti Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę 

energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu 

Nr. 876, 2 punktą, numatant, kad trišales šalto ir karšto vandens ir šiluminės energijos 

vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių 

gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai. 

Įsigaliojus siūlomam Aprašo 2 punkto pakeitimui ipso facto būtų laikomasi teisingumo ir 

protingumo kriterijų ir šilumos tiekėjams nebūtų primetami savivaldybių su nuomininkais sudaryti 

susitarimai, o visos suinteresuotos šalys (šilumos tiekėjas, savivaldybė (savininkas) ir nuomininkas) 

susitartų dėl atsiskaitymo visiems priimtina tvarka. Siūloma punkto formuluotė šilumos tiekėjams 

suteiktų galimybę turėti reikiamus saugiklius trišalėse šilumos tiekimo sutartyse (inter alia kokia 

tvarka apmokamos nuomininkų skolos), o savivaldybės nebegalėtų atsisakyti pasirašyti trišalių 

sutarčių vengiant rizikos ir atsakomybės 

LŠTA yra parengusi teisės aktų pakeitimų projektų paketą, kuriame yra minimas Aprašo 

pakeitimo projektas, LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimo, 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 

https://www.infolex.lt/ta/77310
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patvirtinto Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų 

aprašo pakeitimo projektai, o taip pat LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 27 

d. įsakymu Nr. A1-559 patvirtintos Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos pakeitimo 

projektas. Pakete įtvirtintas trišalių sutarčių privalomumas, subsidiari savininko atsakomybė už 

nuomininko skolas ir dedamos pastangos, kad minėti pakeitimai įsigaliotų. 

Šiuo metu rengiamo LR šilumos ūkio įstatymo projekte taip pat siūlytina nusimatyti trišales 

sutartis sudaromas su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų savininkais ir nuomininkais - 

buitiniais vartotojais ir savininko subsidiarią atsakomybę pagal nuomininko prievoles: 

„X straipsnis. Sutartys su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų 

nuomininkais 

1. Su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų savininkais ir 

nuomininkais - buitiniais vartotojais, šilumos tiekėjai sudaro trišales karšto 

vandens ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. 

2. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų savininkas atsako 

subsidiariai pagal nuomininko prievoles karšto vandens ir šilumos tiekėjui.“ 

LŠTA 2021 m. vasario 24 d. pakartotinai kreipėsi į LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministeriją prašydama sudaryti darbo grupę (įtraukiant į jos veiklą visas suinteresuotas šalis), kuri 

pateiktų pasiūlymus galimiems socialinės politikos pokyčiams, parengtų reikiamus teisės aktų 

pakeitimų projektus (įteisinant įsiskolinimų už šilumą išskaičiavimą iš pašalpų ir pan.), kurie leistų 

efektyviai spręsti savivaldybių socialiniuose būstuose gyvenančių nuomininkų atsiskaitymo už 

šilumos energiją problemą. Darbo grupė inter alia inicijuotų savivaldybės paramos, nuomojant 

būstą, nuostatų peržiūrėjimą bendrame socialinės paramos kontekste ir susietų šios paramos 

skyrimą su pinigine parama išnuomoto būsto išlaikymui. Tokie pokyčiai galėtų sumažinti 

komunalinių paslaugų teikėjų nuostolius ir išgrynintų socialinės paramos realų poreikį 

savivaldybėse. Kitas darbo grupės tikslų būtų: įteisinti daugiau savarankiškumo savivaldybėms 

nuomojant būstą bei vertinant ne tik potencialių nuomininkų teises į būsto nuomą, bet ir galimybes 

išlaikyti išsinuomotą būstą, t.y. galimybes susimokėti už teikiamas komunalines paslaugas 

 

IŠVADOS 

 

1. Siūlytini socialinės politikos pokyčiai, inicijuoti savivaldybės paramos, nuomojant 

būstą, nuostatų peržiūrėjimą bendrame socialinės paramos kontekste ir susieti šios 

paramos skyrimą su pinigine parama išnuomoto būsto išlaikymui, parengti reikiamus 

teisės aktų pakeitimų projektus (įteisinant įsiskolinimų už šilumą išskaičiavimą iš 

pašalpų, skolininkų perkraustymą į ekonomiškesnius būstus ir pan.), kurie iš esmės 

leistų efektyviai spręsti savivaldybių socialiniuose būstuose gyvenančių nuomininkų 

atsiskaitymo už šilumos energiją problemą.  

2. LR šilumos ūkio įstatyme nurodyti, kad su valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų 

patalpų savininkais ir nuomininkais - buitiniais vartotojais, šilumos tiekėjai sudaro 

trišales karšto vandens ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir 

patalpų savininkas atsako subsidiariai pagal nuomininko prievoles karšto vandens ir 

šilumos tiekėjui.  

3. Iki įsigalios 2 punkte nurodyti LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, nusimatyti 

trišalių sutarčių privalomumą ir patalpų savininko subsidiarią atsakomybę pagal 

nuomininko prievoles karšto vandens ir šilumos tiekėjui šiuose teisės aktuose:  

a) Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą 

ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines 

paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimu Nr. 

876;  

b) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose LR energetikos ministro 

2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;  
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c) Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių 

sąlygų apraše, patvirtintame LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr. 1-173;  

d) Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinėje formoje, patvirtintoje LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-559.  

Aukščiau pateikti siūlymai dėl teisės aktų pakeitimų – būtini skatinant visas šalies 

savivaldybes atsakingiau skirstyti socialinius bustus, numatyti rizikas, solidariai dalintis 

atsakomybę su nuomininkais. 

Atkreiptinas dėmesys, kad visi nuostoliai susidarę su šilumos tiekimu t. y skolomis - 

dengiami CŠT įmonių, kurių akcininkais yra tiek savivaldybės, tiek ir privatūs subjektai, pelno 

sąskaita, todėl akivaizdu jog tai vienareikšmiškai pažeidžia teisėtus akcininkų lūkesčius ir interesus. 

Asociacija siūlo per kuo įmanoma trumpesnį laiką papildomai aptarti kylančius klausimus iš 

aukščiau pateiktos informacijos, bei keisti teisinį reaguliavima nuo 2022-01-01. 
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IS-905/630-VI-5 priedas 

 

LEA 2021-06-30 pranešimas.  

TN: tn  

 

LIETUVOS PAŽANGA SIEKIANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ 

2019 METAIS 

 

 
 

Mažinant poveikį klimato kaitai, Lietuva, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, įsipareigojo iki 2020 metų sutaupyti 

11,67 TWh energijos. Šiam tikslui pasiekti įgyvendintos energijos taupymo priemonės transporto, 

pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose. 

Apibendrinant  2019 metais vykdytą viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 

(toliau – LEA) veiklą parengta ir EK pateikta nacionalinė 2019 metų pažangos siekiant nacionalinių 

energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita (toliau – Ataskaita). Šiame dokumente pateikiami 

apibendrinti statistiniai duomenys apie šalies energijos vartojimo pokyčius, sektorių, kuriuose 

didėja energijos vartojimas, analizės santrauka, teisinės bazės pasikeitimų apžvalga ir energijos 

taupymo priemonių sukurto rezultato apibendrinimas. LEA rengdama Ataskaitą informuoja 

Europos Sąjungos institucijas ir Lietuvos visuomenę, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti energijos 

vartojimo efektyvumo (toliau – EVE) didinimo politikos priemones, koks yra kasmetinis Lietuvos 

progresas energijos taupyme – 11,67 TWh tikslo siekime. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas 

Reaguojant į ankstyvus signalus 2018 metais dėl galimo sutaupymų trūkumo, ribojančio 

galimybes pasiekti įsipareigotą tikslą, buvo imtasi papildomų priemonių įtraukimo. Papildomai 

įtrauktos priemonės „VIAP kainos dalies susigrąžinimas pramonės įmonėms“ ir „Katilų keitimas 

namų ūkiuose“ įnešė svarbų indelį, reikalingą energijos sutaupymų tikslui pasiekti. 

LEA specialistų parengtoje Ataskaitoje pateikiama naujausia informacija apie svarbiausias 

2019 m. įgyvendintas EVE didinimo politikos priemones: 

 
Kasmet rengiama Ataskaita sukuria galimybę atsakingoms institucijoms imtis papildomų 

veiksmų, jei progresas siekiamo tikslo link yra nepakankamas.  Energijos sutaupymų progresas per 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-pazanga-siekiant-energijos-vartojimo-efektyvumo-tikslu-2019-metais/
https://www.ena.lt/uploads/news/id194/pictures/0001_il1_naujienoms_eved-pa_1625061886.png
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02012L0027-20190612
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/EED_PINEVET_ATASKAITA_2019.pdf
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2014–2020 metų laikotarpį turėtų būti tolygiai didėjantis, taip nesant, atsakingos institucijos 

įspėjamos, kad imasi nepakankamai veiksmų įgyvendinant energijos taupymo priemones. 

Tikslo iki 2020 metų padidinti EVE 20 procentų rezultatai 

Iki 2019 m. pabaigos įgyvendintomis EVE politikos priemonėmis pasiekti energijos 

sutaupymai iki 2020 m.: 

 
Ženkliausius sutaupymus sukūrė mokestinės priemonės, skatinančios mažinti kelių 

transportui skirto kuro vartojimą – 4,6 TWh, energijos sutaupymo susitarimai su energetikos 

įmonėmis – 2,04 TWh bei daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizacija – 3,54 TWh. Bendras EVE 

politikos priemonių sutaupytos energijos kiekis nuo 2014 iki 2019 metų, skaičiuojant suminiu 

metodu, iki 2020 m. sudaro 11,50 TWh. Pagal LEA turimus duomenis apie energijos sutaupymus 

2020 metais, galima teigti, kad Lietuva yra pasiekusi minėtos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos 

vartojimo efektyvumo  iškeltą tikslą iki 2020 metų pabaigos sutaupyti 11,67 TWh energijos. 

Galutinis energijos sutaupymų dydis bus patikslintas 2022 metais. 

2021–2030 metų laikotarpiui Lietuvai numatytas dar ambicingesnis tikslas – sutaupyti 27 

TWh ir sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh. Šių tikslų pasiekimas 

yra rimtas iššūkis, pareikalausiantis pastangų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

________ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ PAŽANGOS SIEKIANT NACIONALINIŲ 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO TIKSLŲ ATASKAITA TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-VI-5-1 priedas 2021-07-05.pdf). 

https://www.ena.lt/Naujiena/lietuvos-pazanga-siekiant-energijos-vartojimo-efektyvumo-tikslu-2019-metais/
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IS-905/630-VI-6 priedas 

 

AB „Kauno energija“ 2021 07 01 pranešimas.  

TN: tn  

 

NUO LIEPOS PABRANGUS DUJOMS IR ELEKTRAI, ŠILUMOS KAINA KAUNE 

SUMAŽĖJO 

  

 
 

2,76 cento už kilovatvalandę. Tiek 2021 metų liepą už centralizuotai tiekiamą šilumą 

mokės Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai. Lyginant su birželiu, šilumos kaina 

sumažėjo 16,78 proc. Elektros ir dujų brangimo kontekste, centralizuotas šilumos tiekimas 

tampa dar patrauklesniu apsirūpinimo šiluma būdu. 

Nors vasarą šilumą naudojame tik karštam vandeniui ruošti ir vonios kambariams šildyti, 

tačiau mažėjanti šilumos kaina vis tiek leidžia sutaupyti. Namų ūkiui, per mėnesį vidutiniškai 

suvartojančiam 4 – 5 kubinius metrus karšto vandens, jam paruošti sunaudota šiluma ir vonios 

kambario šildymas Kaune kainuos vos keletą eurų. 

Pridedant tai, kad centralizuotai tiekiama šiluma yra dar ir patogiausias apsirūpinimo šiluma 

būdas, ji tampa faktiškai patraukliausiu tarp visų kitų apsirūpinimo šiluma būdų. Patogiausias tuo, 

kad vartotojui pačiam nieko nereikia daryti. Nereikia rūpintis kuru, pačiam kūrenti ir prižiūrėti 

katilo ar šilumos siurblio, nereikia rūpintis tinkamu sistemos veikimu – viskuo jau iš anksto 

pasirūpina centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjas. 

Šilumos kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke tapo mažesnė dėl konkurencijos tarp 

gamintojų ir dėl AB „Kauno energija“ taikomos neigiamos dedamosios, mažinančios kainą 0,87 

cento už kilovatvalandę. Prognozuojama, kad ir liepą centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Kaune, 

Kauno rajone ir Jurbarke bus mažiausia Lietuvoje. 

Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name suvartotą šilumą, vidutinius 

mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/nuo-liepos-pabrangus-dujoms-ir-elektrai-silumos-kaina-kaune-sumazejo/
http://www.kaunoenergija.lt/
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IS-905/630-VI-7 priedas 

 
Lietuvos standartizacijos departamento 2021-06-30 pranešimai. 

TN: tn  

 

Išleistas dvyliktasis 2021 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris  
Biuletenyje pateikiama informacija apie: 

• išleistus Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius:  

o išleistus perimtuosius Europos standartus ir standartizacijos leidinius, 
o išverstus į lietuvių kalbą perimtuosius standartus; 

• patikslintą Lietuvos standarto lietuvišką antraštę; 

• negaliojančius Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 
• skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir standartizacijos leidinius; 

• peržiūrimus nacionalinius, Europos ir tarptautinius standartus bei standartizacijos leidinius; 

• prieigą prie standartų projektų tekstų; 

• viešajai apklausai pateiktus standartų projektus; 
• pradėtus rengti Europos standartų ir standartizacijos leidinių projektus; 

• Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir standartizacijos leidinius: 

o ratifikuotus Europos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos leidinius, 
o ratifikuotus Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standartus ir standartizacijos 

leidinius, 

o ratifikuotus Europos telekomunikacijų standartų instituto standartus ir standartizacijos 

leidinius. 
Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia. 

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu 

susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 ~ 5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt. 

  
 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-905/630-VI-7-1 priedas 2021-07-05.zip). 

https://www.lsd.lt/index.php?738899146
https://www.lsd.lt/index.php?-890609530
https://eshop.lsd.lt/public#/product/list/home
mailto:platinimas@lsd.lt

