LIETUVOS ŠILUMOS
TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Nr. IS-906/631
2021-07-08/2021-07-12
Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS
AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI
Šio skyriaus IS-906/631-I-1 priede pateikiama:
• AM 2021-07-05 pranešimas. Seimo sesiją vainikavo nacionalinis susitarimas Lietuvą
paversti klimatui neutralia šalimi, TN: tn,
• LRS 2021 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XIV-490 DĖL NACIONALINĖS KLIMATO
KAITOS VALDYMO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO, TN: tn,
o NACIONALINĖ KLIMATO KAITOS VALDYMO DARBOTVARKĖ TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-I-2 priede pateikiama:
• VERT 2021-07-08 pranešimas. VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką: šilumos
sektoriaus įmonėms sudarytos galimybės atsiimti šilumos kainų projektus, TN: tn., Šilumos
kainų nustatymo metodikos pakeitimo lyginamasis variantas.
Šio skyriaus IS-906/631-I-3 priede pateikiama:
• EM įsakymo DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ
PROGRAMOS
PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09 TN: tn,
o 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANAS ir 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ
PROGRAMOS
NACIONALINIŲ
STEBĖSENOS
RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠAS TN: tn.

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;
Šio skyriaus IS-906/631-II-1 priede pateikiama;
• EM 2021-07-05 teikimas Nr. (21.2-25Mr.)3-1230 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, IR 28 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO IŠVADOMS
GAUTI, TN: tn.
o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, ir 28 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-II-2 priede pateikiama:
• LRV Kanceliarijos raštas DĖL VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA
2050“ RENGIMO KONCEPCIJOS, TN: tn,
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva
2050“ rengimo koncepcijos patvirtinimo“ projektas TN: tn,
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o VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“
KONCEPCIJA (projektas) ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn.

RENGIMO

Šio skyriaus IS-906/631-II-3 priede pateikiama:
• AM teikimas DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS
ASMENIMS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS
NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ ASMENŲ ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR
IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“ TVARKOS
APRAŠO DERINIMO TN: tn,
o KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ
ASMENŲ ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR
IŠKASTINĮ KURĄ
NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“ TVARKOS APRAŠO
projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn.

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA
Šio skyriaus IS-906/631-III-1 priede pateikiama
• Baltpool 2021-07-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-III-2 priede pateikiama
• VERT 2021-07-05 pranešimas. Įvertintas gamtinių dujų įmonių ir rinkos operatoriaus
finansinis pajėgumas, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-III-3 priede pateikiama
• VERT 2021-07-08 pranešimas. VERT skelbia Gamtinių dujų tranzito ataskaitą už 2020 m.
TN: tn,
o Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaita už 2020 m. TN:
tn.
Šio skyriaus IS-906/631-III-4 priede pateikiama
• LRV Kanceliarijos 2021-07-09 raštas AM, EM, FM, SADM, Baltpool, Ignitis, LSA, LŠTA,
VERT, VMU Nr. S-2190 KVIETIMAS Į PASITARIMĄ DĖL BŪSIMO ŠILDYMO
SEZONO. 2021 m. rugpjūčio 5 d. 10 val. Ministrė Pirmininkė organizuoja pasitarimą dėl
būsimo šildymo sezono. Pasitarimas vyks gyvai Vyriausybės rūmuose, 413 kab. (4 a.).

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;
Šio skyriaus IS-906/631-IV-1 priede pateikiama:
• BETA 2021-07-02 pranešimas. ŠIAULIUOSE APDOVANOTAS METŲ RENOVACIJOS
PROJEKTAS, TN: tn,
• AB „Šiaulių energija“ 2021-07-05 pranešimas. APDOVANOTAS VIENAS SENIAUSIŲ
ŠIAULIUOSE RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-IV-2 priede pateikiama
• ENERGIJA BRANGSTA, BET APSIGINTI ĮMANOMA, REDAKCINIS STRAIPSNIS
(vedamasis) 2021-07-05 www.vz.lt, TN: tn,
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•
•

ENERGIJOS BRANGIMAS KAI KURIOMS BENDROVĖMS SKAUSMINGAS,
IŠEIČIŲ – KELIOS, 2021-07-05 05: Gintarė Rovaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn,
ELEKTROS IR DUJŲ KAINOS STEBINA VARTOTOJUS, BET NE VYRIAUSYBĘ,
2021 liepos 05 www.respublika.lt, TN: tn.

Šio skyriaus IS-906/631-IV-3 priede pateikiama
• KAI VONIA VIRSTA PIRTIMI: DAUGIABUTYJE GYVATUKAI SPIRGINA IR KAI
LAUKE +30, Viktorija Smirnovaitė / 2021.07.04 / Šaltinis: tv3.lt, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-IV-4 priede pateikiama
• IGNITIS. 6 REALŪS BŪDAI SUSIMAŽINTI SĄSKAITĄ UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ,
TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-IV-5 priede pateikiama
• EM 2021 07 07 pranešimas. Lietuvos ir Ukrainos energetikos ministrai patvirtino strateginės
energetinės partnerystės svarbą stiprinant abiejų šalių energetinę nepriklausomybę ir
saugumą, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-IV-6 priede pateikiama
• RENOVUOTAME NAME ŠILDYMO KAINOS AUGA KAIP ANT MIELIŲ: O BUVO
ŽADĖTA, KAD GYVENSIME ŠILTAI IR PIGIAI, 2021-07-09 Edita Šileikė,
www.kauno.diena.lt, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-IV-7 priede pateikiama
• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-07-09 pranešimas. PER ŠILUMOS TRASŲ
REKONSTRUKCIJĄ VOKIEČIŲ G. – DĖMESYS ŽELDINIAMS IR TŪKSTANTIS
MEDELIŲ MIESTUI, TN: tn.

V SKYRIUS. RENGINIAI
Šiame skyriuje dokumentų nėra

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA
Šio skyriaus IS-906/631-VI-1 priede pateikiama
• AB „Kauno energija“ 2021-07-07 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ MODERNIZUOJA
DAR VIENĄ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO DALĮ ELEKTRĖNŲ GATVĖJE, TN: tn.
• AB „Kauno energija“ 2021-07-09 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ TIESIA ŠILUMOS
TINKLUS Į KAUNO LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ, TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-VI-2 priede pateikiama
• LRS informacija. Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai. Pasiūlymas
TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo TN: tn,
o Europos Komisijos dokumentai dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plano įvertinimo patvirtinimo TN: tn.
Šio skyriaus IS-906/631-VI-3 priede pateikiama
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•

LŠTA narių 2021-07-08 pasitarimo apžvalga.

Šio skyriaus IS-906/631-VI-4 priede pateikiama
• INFO_LŠTA
pirmadienio
2021-06-28
webinaro
medžiaga_BSAM
seminaras_Išmanusis infrastruktūros valdymas – CŠT vamzdynai, TN: tn.

projekto

Šio skyriaus IS-906/631-VI-5 priede pateikiama
• LŠTA INFO. 2021-07-12 LŠTA pirmadienio webinaras_IGLU lietuviškas geoterminiu
šilumos siurbliu gamintojas
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I SKYRIUS.

TEISĖS AKTAI
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IS-906/631-I-1 priedas
AM 2021-07-05 pranešimas. Seimo sesiją vainikavo nacionalinis susitarimas Lietuvą paversti
klimatui neutralia šalimi
TN: tn

Vienas iš praėjusį trečiadienį pasibaigusios Seimo pavasario sesijos darbų programos
prioritetų – Lietuvos žaliasis kursas. Todėl joje daug dėmesio skirta Aplinkos ministerijos
siūlytiems teisės aktams kovos su klimato kaita ir aplinkosaugos klausimais.
„Po snieguotos žiemos 2021 m. pavasario laukėme ilgai – ir jis Seime buvo itin žalias. Visos
parlamentinės partijos vienbalsiai pritarė itin ambicingai klimato kaitos strategijai – tai prilygsta
nacionaliniam susitarimui. Mes sugebėjome pakeisti savo retoriką ir požiūrį: žaliasis kursas jau
suprantamas ne kaip didesnė našta šalies žmonėms ir verslui, o tapo darbo vietų kūrimo strategija“,
– pavasario sesiją apibendrina Simonas Gentvilas.
Jis atkreipia dėmesį, kad praėjusį pavasarį žaliosios Lietuvos pertvarkai užsitikrinome per 3
mlrd. eurų lėšų iš „Naujos kartos Lietuvos“ plano, Modernizacijos, Teisingos pertvarkos, ES
struktūrinių fondų ir ilgametės klimato kaitos programos. „Tad žengdami žaliuoju kursu,
nepaliksime gyventojų ir verslo pažangos užnugary“, – sako aplinkos ministras.
Vienas svarbiausių – Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė. Ją parlamentas
patvirtino sesijos pabaigoje. Šis strateginis dokumentas numatytas ateinantiems trims
dešimtmečiams – kaip šalies ekonomiką transformuoti į neutralią klimatui ir užtikrinti ūkio bei
ekosistemų atsparumą klimato kaitos padariniams. Darbotvarkėje nustatyti trumpalaikiai, vidutinės
trukmės ir ilgalaikiai klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie šios kaitos tikslai ir uždaviniai
atskiriems sektoriams, šiuo metu naudojantiems iškastinį kurą, kuris teršia atmosferą šiltnamio
dujomis ir daro didžiausią poveikį klimato kaitai.
Lengviau pereiti prie žiedinės ekonomikos padės Seimo priimtos Pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymo pataisos. Jos leis užtikrinti kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą
antrinių žaliavų rūšiavimo paslaugą, stabilų jos finansavimą, sustiprins gamintojų ir importuotojų
organizacijų atsakomybę, sudarys sąlygas tvariai pakuotei įsivyrauti.
Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai sugriežtino tvarką, kaip civilinės atsakomybės
draudimu ateityje turės draustis atliekas tvarkančios ar kaupiančios įmonės. Įtvirtinta atliekų
tvarkytojų atsakomybė avarijos atveju – įmonės turės atlyginti gamtai, gyventojams, kitiems ūkio
subjektams padarytą žalą.
Naujos redakcijos Želdynų įstatymas nustato aiškesnį želdynų ir želdinių apsaugos,
priežiūros ir tvarkymo teisinį reguliavimą, išplečia visuomenei galimybes dalyvauti priimant
sprendimus dėl želdynų kūrimo ir būti informuotai apie numatomus želdynų ir želdinių priežiūros ir
tvarkymo darbus.
Visuomenė turės daugiau galimybių dalyvauti ir teritorijų planavimo procese. Teritorijų
planavimo įstatymo pakeitimai įneš daugiau viešumo, padės lanksčiau planuoti valstybinės svarbos
projektus, keisti miestų bendruosius planus. Šiais pakeitimais stiprinamos viešinimo procedūros ir
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nuo dvejų iki penkerių metų pailgintas terminas viešajam interesui ginti teritorijų planavimo
klausimais.
Spartinti renovaciją šalyje padės Kompetencijų centro įkūrimas. Jis bus įsteigtas, kaip
numato Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisos,
sujungiant dvi Aplinkos ministerijai pavaldžias ir iš esmės tokias pat funkcijas atliekančias įstaigas
– Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūrą, sutelkiant
pastatų renovacijos kompetencijas vienoje vietoje. Centras koordinuos ir valdys tiek energiniam
efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansines paramos priemones. Įgyvendinus
šią vadybinę pertvarką, valstybinę daugiabučių namų modernizavimo programą administruos
APVA.
Statybos sektoriaus ateičiai, jo skaitmeninimui, svarbios Viešųjų pirkimų įstatymo ir
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo pataisos. Jos numato, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose, be
kitų reikalavimų, privalės nurodyti reikalavimus arba kriterijus statinio informacinio modeliavimo
metodams taikyti Vyriausybės nustatytais atvejais.
Priėmus Statybos įstatymo pataisas, sudarytos sąlygos pokyčiams statybos sektoriuje ir
valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ pertvarkai. Numatoma įkurti viešąją
įstaigą „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“, kuri veiks kaip sektoriaus pažangą palaikančių
iniciatyvų ir priemonių centras. Ji padės įgyvendinti projektus, kuriuos dėl jų masto ar specifikos
labai sunku ar net neįmanoma realizuoti neįsitraukus valstybei, pavyzdžiui, pastatų energijos
vartojimo efektyvumui didinti ir neutralizuojant jų poveikį klimatui.
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai griežtina
atsakomybę ir didina sprendimų skaidrumą. Jie leis tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir jo
projektui turinčius pritarti subjektus, paskatins visuomenę aktyviau dalyvauti statybos procese,
padidins projektuotojų, statinio projekto ekspertizės rangovo ir projektą tikrinančių subjektų
atsakomybę.
Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pataisos išskaidrina architektų
atestavimo procesą, patikslina narystės Architektų rūmuose pagrindus ir, pašalindamos
prieštaravimą Konstitucijai, nustato atestuoto architekto, nesiverčiančio atestuoto architekto veikla,
teisę sustabdyti narystę rūmuose.
Aplinkos ministerija telks teisėkūros iniciatyvą, kad Žaliasis kursas būtų ir tarp Seimo
rudens sesijos darbų programos prioritetų. Į rudens sesiją parlamentas rinksis rugsėjo 10 d.
___________
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TN: tn
Rūšis:

Nutarimas

Priėmimo
data:

2021-06-30

Galiojanti suvestinė
redakcija:

Nėra

Registravimo
duomenys:

2021-07-02 Nr.
2021-15226

Įstaigos
suteiktas nr.:

XIV-490

Suvestinių redakcijų
sąrašas pagal datą:

Nėra

Galioja

Įsigalioja 202107-03

Priėmė:

Lietuvos
Respublikos
Seimas

Pakeitimų projektai:

Nėra

Paskelbta:

TAR, 2021-07-02,
Nr. 15226

Eurovoc terminai:

Baigiamasis poveikio
Nėra
vertinimas:

Ryšys su ES teisės
aktais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
NUTARIMAS
DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO DARBOTVARKĖS
PATVIRTINIMO
2021 m. birželio 30 d. Nr. XIV-490
Vilnius
Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos
valdymo finansinių instrumentų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsnio 1 punktu,
įgyvendindamas 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies
keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009,
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB,
2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir
panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013, 15 ir 19 straipsnius ir
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/842, kuriuo,
prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus
susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 525/2013, 4 ir 7 straipsnius, n u t a r i a:
1 straipsnis.
Patvirtinti Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę (pridedama).
2 straipsnis.
Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr.
XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“.
Seimo Pirmininkė

Viktorija Čmilytė-Nielsen
_________

NACIONALINĖ KLIMATO KAITOS VALDYMO DARBOTVARKĖ TN: tn, (šie dokumentai
taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome
kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-906/631-I-1-1 priedas 2021-07-12.zip).
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IS-906/631-I-2 priedas
VERT 2021-07-08 pranešimas. VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką: šilumos
sektoriaus įmonėms sudarytos galimybės atsiimti šilumos kainų projektus
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama sudaryti sąlygas laiku
reaguoti į reikšmingus šilumos sektoriaus reguliavimo ar ūkio subjektų veiklos pasikeitimus,
pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką.
Esminiai pakeitimai:
• Numatyti kriterijai, pagal kuriuos ūkio subjektas gali kreiptis su prašymu grąžinti
pateiktą šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektą ir
pateikti naują projektą.
• Numatytos sąlygos, kurios turi būti tenkinamos, kad šilumos bazinių kainų ar
perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektas galėtų būti grąžinamas.
• Reglamentuota šilumos bazinių kainų ar perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto
grąžinimo procedūra.
Išsamiai susipažinti su 2021-07-08 posėdžio medžiaga galite ČIA.
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IS-906/631-I-3 priedas
TN: tn
Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18981
Nauja redakcija nuo 2017-03-03:
Nr. 1-59, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03530
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO
IR 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO
APRAŠO PATVIRTINIMO
_______
________
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS ir 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi
LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-906/631-I-3-1 priedas 2021-07-12.doc).
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II SKYRIUS.

TEISĖS AKTŲ
PROJEKTAI IR
PASIŪLYMAI;

14

IS-906/631-II-1 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai,
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,
Lietuvos savivaldybių asociacijai,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai,
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai,
Lietuvos būsto rūmams
AB Vilniaus šilumos tinklai

2021-07-05

Nr. (21.2-25Mr.)3-1230

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20,
IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO
IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), įvertinusi
suinteresuotų institucijų gautas išvadas, pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo
projektas) išvadoms gauti.
Įstatymo projektą paskatino parengti šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos neatitiktis
esamam teisiniam reguliavimui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas)
2021 m. kovo 31 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I-5-261/2021). Teismas pasisakė dėl
įstatyminių nuostatų trūkumo siekiant nustatyti šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių
šilumos tiekėjams, kuriais naudojasi daugiabučių namų gyventojai, sąnaudų padengimą. Ši
nesprendžiama situacija gali sukelti Lietuvos šilumos vartotojams ir šilumos tiekėjams neigiamas
technines, ekonomines bei socialines pasekmes. Todėl teikiamu Įstatymo projektu siūloma nustatyti
konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, kurie naudojasi
šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančiu šilumos punktu, apmokėti (atlyginti) šilumos
tiekėjams jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto ir kitas sąnaudas,
kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.
Taip pat Įstatymo projektu siūloma patikslinti nenutrūkstamo aprūpinimo šilumos vartotojų
kompensacijos už rezervinę galią nustatymo teisinį reglamentavimą.
Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas,
siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:
I.
Sprendžiama 1. Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė Lietuvos
problema
Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo buvo
įtvirtinta šilumos punkto sąvoka, pagal kurią šilumos punkto įrenginiai,
būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra pripažįstami
neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
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savininkų bendrąja daline nuosavybe, kurią draudžiama perduoti
tretiesiems asmenims, kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai.
Tačiau ši įstatymo nuostata automatiškai neperleido šilumos tiekėjų ar
trečiųjų asmenų šilumos punktų nuosavybės teisių daugiabučio namo
gyventojams.
Nors Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad daugiabučio namo butų ir patalpų
savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja
bendrosios nuosavybės teise arba gali ją įgyti Įstatyme nustatytais būdais,
tačiau šiuo metu kiekvienoje savivaldybėje yra skirtinga šilumos punktų
nuosavybės situacija: yra savivaldybių, kuriose šilumos punktai priklauso
daugiabučių namų butų savininkams, kitose – šilumos tiekėjams, kai
kuriose savivaldybėse yra mišri situacija, kai dalį punktų valdo gyventojai,
dalį – šilumos tiekėjas.
Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies
nuostatas draudžiama į šilumos kainą įtraukti sąnaudas, susijusias su
šilumos punktų eksploatavimu, ir tai, kad nei dabar galiojanti šilumos
kaina, nei priežiūros tarifas šilumos tiekėjui, t. y. esamam punkto įrenginių
savininkui, nepadengia jokių sąnaudų, susijusių su šilumos punktais.
Galiojančio Šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo nuostatų kontekste daugiabučio namo šilumos punktas, kaip
sudedamoji statinio šildymo ir karšto vandens sistemos dalis, yra ir
bendrosios statinio inžinerinės sistemos, skirtos daugiau negu vieno
inžinerinės sistemos naudotojo poreikiams tenkinti, sudedamoji ir
neatskiriamoji dalis, kurią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai
privalo proporcingai savo turto daliai išlaikyti. Įvertinant tai, darytina
išvada, kad minėta tvarka suponuoja pareigą esamiems turto naudotojams
naudotis turtu taip, kad nepagrįstai nebūtų pabloginta jo būklė bei
sumažinta vertė, t. y. esant naudojamo turto gedimui, esami jo naudotojai
privalo kompensuoti savininko patirtas turto atkūrimo iki gedimo buvusios
būklės išlaidas, taip užtikrinant teisėto turto savininko teisę į jo nuosavybės
apsaugą.
Atsižvelgiant į galiojančių įstatymų nuostatas ir siekiant teisinio aiškumo,
užtikrinant šilumos punktų saugų ir patikimą eksploatavimą bei teisingą
investicijų atlyginimą šilumos punktų savininkams, nuo 2020 m. liepos 1 d.
įsigaliojo Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos
aprašas1, kuriame nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise
priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims,
priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams
reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra
įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar)
eksploatavimo tarifus.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas)2 pripažino,
kad Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo1 3
priedo po 17 ir 18 lentelėmis esančių pastraipų antri sakiniai tiek, kiek jais
nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio
26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, 3 priedas.
2
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą (administracinė byla Nr. I-5261/2021).
1
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apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar)
karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir
eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas,
atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto
vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, neturi pagrindo
pagal įstatymą, todėl prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir negali būti taikomos.
2. Įstatymo projektu siekiama spręsti ginčus, kylančius tarp šilumos tiekėjų
ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurios pagal aplinkos ministro ir sveikatos
apsaugos ministro nustatytą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą yra laikomos
nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojais. Šie vartotojai, naudojantys
šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą, pagal Kompensacijos
už rezervinę galią nustatymo metodiką3 šilumos tiekėjui turi mokėti su
rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensaciją, dėl kurios
dydžio paskaičiavimo ir kyla ginčai tarp šilumos tiekėjų ir sveikatos
priežiūros įstaigų.
II.
Siūlomos
1. Atsižvelgdami į Teismo sprendimą ir siekdami įstatymo
priemonės
lygmeniu spręsti šilumos punktų sąnaudų atlyginimo šilumos tiekėjams
klausimą, siūlome nustatyti konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo
butų ir kitų patalpų savininkams, kurie naudojasi šilumos tiekėjams
nuosavybės teise priklausančio šilumos punkto įrenginiais, apmokėti
šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių,
nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui,
remonto darbus, medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo
susijusias administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir
karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. Šį užmokestį
šilumos vartotojai apmoka šilumos tiekėjui proporcingai daugiabučio namo
butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje.
Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti
pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, pagrindžianti, kaip šilumos
tiekėjas apskaičiavo užmokesčio už konkretaus daugiabučio namo šilumos
punkto įrenginių, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto
vandens tiekėjui, patirtas sąnaudas, dydį. Skundus tarp šio proceso dalyvių
sprendžia Taryba.
Nustatoma, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji
asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių
šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir
kurie nėra įtraukti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros
(eksploatavimo) tarifą.
Taip pat siūloma nustatyti pareigą šilumos tiekėjui užtikrinti saugų
ir patikimą daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės teise
priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.
2. Įstatymo projektu siūloma tobulinti esamą teisinį reglamentavimą
ir Kompensacijos už rezervinę galią metodikos tvirtinimą pagal
kompetenciją pavesti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Taip pat
siūloma, kad sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtina užtikrinti
nenutrūkstamą šilumos tiekimą, sąrašą nustatytų sveikatos apsaugos
ministras.
III.
Priemonių Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar)
Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m.
lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“.
3
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kaštai
savivaldybių biudžetų lėšų nereikės.
IV.
Nauda Priėmus Įstatymo projektą būtų išspręsta Šilumos ūkio įstatymo nuostatų
visuomenei
kolizija dėl šilumos punktų nuosavybės ir šilumos punktų, priklausančių
šilumos tiekėjams, sąnaudų padengimo reglamentavimo. Įstatymo projekto
nuostatomis būtų išvengta ginčų tarp šilumos tiekėjų ir sveikatos priežiūros
įstaigų, naudojančių šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą.
Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame
rašte.
Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.
Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos
Sąjungos teisės aktams.
Įstatymo projektas buvo teikiamas išvadoms gauti suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms,
paskelbtas TAIS. Gautos išvados įvertintos teikiamame Įstatymo projekte. Argumentai dėl išvadų, į
kurias Įstatymo projekte nebuvo atsižvelgta, teikiami derinimo pažymoje.
Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus dėl
Įstatymo projekto pateikti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.
Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės
(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474, papild. 1, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt)
patarėja Vida Dzermeikienė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 4, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Įstatymo projektas, 3 lapai.
3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.
4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 7 lapai.
5. Derinimo pažyma, 7 lapai.
Energetikos viceministrė

Inga Žilienė

V. Dzermeikiene, tel. (8 5) 203 4474, papild. 4, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt
__________
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20, ir 28 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA
serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-906/631-II-1-1 priedas 2021-07-12.zip).
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IS-906/631-II-2 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895
el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt , http://www.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574

Institucijoms pagal sąrašą
Nr.
DĖL VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“ RENGIMO
KONCEPCIJOS
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija teikia derinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo koncepcijos
patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“
rengimo koncepciją (toliau – Koncepcija).
Koncepcijos tikslas – numatyti, kaip ir kokiais etapais bus rengiama Valstybės pažangos
strategija „Lietuva 2050“. Koncepcijoje glaustai pateikiamos Valstybės pažangos strategijos
„Lietuva 2050“ rengimo priežastys.
Šiuo metu galioja Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. Minėtą strategiją Lietuvos
Respublikos Seimas 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos
strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ patvirtino kaip visuomenės
susitarimu pagrįstą Lietuvos ateities viziją, apimančią valstybės raidos prioritetus ir jų
įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų. Joje numatytos trijų sričių (ekonomikos, valdymo,
visuomenės) pokyčių iniciatyvos (iš viso 9) ir jų įgyvendinimą matuojantis 31 rodiklis bei rodiklių
siektinos reikšmės 2020 ir 2030 metams.
Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimą skatina įstatymu nustatytas
įpareigojimas Vyriausybei, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane išreikšta
Aštuonioliktosios Vyriausybės valia tai padaryti, išryškėjęs poreikis tobulinti galiojančios Valstybės
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ turinį ir rengimo procesą.
Koncepcijoje numatyti strategijos rengimo etapai detalizuojami Valstybės pažangos
strategijos „Lietuva 2050“ projekto rengimo plane. Šiame plane numatomi terminai pateikiami
įvertinus esamą situaciją bei Lietuvos ir tarptautines patirtis rengiant ilgalaikius strateginius
dokumentus. Rengimo etapai numato ilgesnį Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“
rengimo laikotarpį nei Strateginio valdymo įstatymo baigiamosiose nuostatose įrašytas
įpareigojimas Vyriausybei pateikti Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektą Seimui
iki 2022 m. birželio 1 d. Vyriausybė numato teikti Strateginio valdymo įstatymo pataisas Seimui,
kuriose, be kita ko, teiks siūlymą nustatyti vėlesnį Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“
projekto parengimo ir pateikimo Seimui terminą (2023 m. kovo 10 d.). Kadangi Vyriausybė negali
patvirtinti dabar galiojančiam Seimo įpareigojimo terminui prieštaraujantį Valstybės pažangos
strategijos „Lietuva 2050“ projekto rengimo planą, Vyriausybei tvirtinti Valstybės pažangos
strategijos „Lietuva 2050“ rengimo koncepcija bus teikiama po to, kai Seimas pakeis Strateginio
valdymo įstatymą (numatoma, kad 2021 m. rugsėjo mėn.).
Nutarimo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai ir Europos Sąjungos teisės
reikalavimams.
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Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
nuostatą „Vyriausybė, remdamasi Vyriausybės programoje nustatytais ilgalaikiais siekiais ir
Strateginio valdymo įstatymu, [...] Lietuvos Respublikos Seimui pateiks tvirtinti Valstybės
pažangos strategiją „Lietuva 2050“.
Kartu su Nutarimo projektu teikiama Vyriausybės strateginės analizės centro parengtos
pirminė esamos situacijos analizės ataskaita (Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“
įgyvendinimo įvertinimas) ir pirminis megatendencijų įtakos Lietuvos ateičiai vertinimas (didžiųjų
tendencijų, signalų analizės, ilgalaikių įsipareigojimų peržiūros).
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra
notifikuotinas Europos Komisijai.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos
normas.
Nutarimo projektą parengė Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir stebėsenos
grupės vyresnioji patarėja Goda Aleksaitė, tel. 8 706 63742, el. p. goda.aleksaite@lrv.lt. (grupės
vadovė Vaida Budzevičienė, tel. 8 706 63714, el. p. vaida.budzeviciene@lrv.lt).
Pastabas ir pasiūlymus dėl Nutarimo projekto prašome pateikti Vyriausybės
kanceliarijai raštu ir el. paštu goda.aleksaite@lrv.lt ir vaida.budzeviciene@lrv.lt per 10 darbo
dienų.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 7 lapai;
2. Pirminė esamos situacijos analizės ataskaita, 25 lapai;
3. Pirminis megatendencijų įtakos Lietuvos ateičiai vertinimas, 6 lapai.

Vyriausybės kanclerė

Giedrė Balčytytė

Goda AleksaitėGoda Aleksaitė, tel. 8 706 63742, el. p. goda.aleksaite@lrv.lt.
__________
TN: tn
Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“ RENGIMO
KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 13 straipsnio 1
dalies 1 punktu ir įgyvendindama Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos
strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5
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dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo“, 19 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Patvirtinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo koncepciją
(pridedama).

Ministras Pirmininkas
Finansų ministras
__________
VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVA 2050“ RENGIMO KONCEPCIJA
(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-906/631-II-2-1 priedas 2021-07-12.zip).
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IS-906/631-II-3 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įst ai ga, A. Jakšt o g. 4/9, LT -01105 Vil ni us,
tel. (8~ 5) 266 3661, faks. (8 ~ 5) 266 3663, el . p. i nfo@am.l t, http:// ww w.am. lt.
Duom enys kaupiami ir saugom i Juri di ni ų asmenų r egi stre, kodas 188602370

Aplinkos projektų valdymo agentūrai
Energetikos ministerijai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Finansų ministerijai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacijai
Lietuvos saulės energetikos asociacijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansui

2021-

Nr. (52)-D8(E)-

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS
„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS NEPASITURINČIŲ
FIZINIŲ ASMENŲ ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR IŠKASTINĮ KURĄ
NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“ TVARKOS APRAŠO
DERINIMO
Parengėme ir siunčiame derinti aplinkos ministro įsakymo pakeitimo projektą „Dėl Klimato
kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir iškastinį kurą naudojančių šilumos
įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – projektas).
Priemonės tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sumažinti
energijos nepriteklių, padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos pajėgumus ir naudojimą. Taip pat mažinti iškastinio kuro naudojimą, skatinant iškastinį
kurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimą.
Priemonė suteiks galimybę nepasiturintiems gyventojams (kurie 6 mėn. nepertraukiamai iki
Klimato kaitos programos metinės sąmatos patvirtinimo t. y. iki 2021 m. kovo 31 d. buvo
nepasiturintys), sumažinti elektros energijos išlaidas, įsirengiant saulės elektrinę vartojimo vietoje,
įrengiant geografiškai nutolusią saulės elektrine ar įsigyjant saulės elektrinės dalį iš saulės parko.
Nepasiturintys gyventojai taip pat turės galimybę pasikeisti katilus į efektyvesnių šildymo
technologijų įrenginius (šilumos siurblius: oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro
katilus).
2021 m. priemonei suplanuotas 1 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų.
Su visuomene konsultuojamasi projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir
pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais.
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Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo
TAIS. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad projektui
pritarta.
Projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nauji terminai nenustatomi.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės (vadovė Vilija
Augutavičienė, tel. 8 686 17484, el. p. vilija.augutavičienė@am.lt) vyriausioji specialistė Emilija
Šaulytė, tel. 8 696 18175, el. p. emilija.saulyte@am.lt).
PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 12 lapų.
Aplinkos viceministrė

Gintarė Krušnienė

________
KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ ASMENŲ ELEKTROS
ENERGIJOS REIKMĖMS IR IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ
PAKEITIMUI“ 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-906/631-II-3-1 priedas 2021-07-12.zip).
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III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ
TAIKYMO
PRAKTIKA
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IS-906/631-III-1 priedas

Baltpool 2021-07-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus
TN: tn

Paskutinis taškas 2021-07-07

Vėliausio 2021-07-07 aukciono rezultatai

Laikotarpis

SPOT
M08-2021
M09-2021
Q04-2021
Q01-2022
WIN-2021

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00
Kitas aukcionas
Vėliausias aukcionas
Pirkimo
Pardavimo
Sandorių Vėliausia
Average Average
Kainos Amount,
Amount,
Produktas
kiekis,
kaina,
price,
price,
pokytis MWh
MWh
MWh Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh
Smulkinta mediena
Smulkinta
33 950
12.03 0.00 %
20 370
11.91
13.43
4 340
mediena
Smulkinta
12 880
12.15 0.00 %
42 000
10.82
13.50
8 120
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
25 200
10.94
0.00
0
mediena
Smulkinta
6 930
14.10 0.00 % 251 020
12.56
18.00 18 480
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
32 760
11.65
17.00
8 190
mediena
Smulkinta
23 520
15.90 0.00 % 352 800
13.34
15.10 16 800
25

mediena
Medienos granulės
Medienos
granulės
Medienos
WIN-2021
granulės
SPOT

230

20.14 0.00 %

170

20.75

0.00

0

0

- 0.00 %

240

21.50

0.00

0

Lignino ir biokuro mišinys
Lignino ir
SPOT
biokuro
mišinys
Lignino ir
WIN-2021 biokuro
mišinys

Laikotarpis

SPOT
M08-2021
M09-2021
Q04-2021
Q01-2022
WIN-2021

SPOT
WIN-2021

SPOT

WIN-2021

0

- 0.00 %

210

8.60

0.00

0

0

- 0.00 %

3 360

8.60

8.60

3 360

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 30
Kitas aukcionas
Vėliausias aukcionas
Pirkimo
Pardavimo
Sandorių Vėliausia
Average Average
Kainos Amount,
Amount,
Produktas
kiekis,
kaina,
price,
price,
pokytis MWh
MWh
MWh Eur/MWh
Eur/MWh Eur/MWh
Smulkinta mediena
Smulkinta
32 410
12.87 +8.24 %
9 870
12.76
15.17
770
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
32 480
11.29
0.00
0
mediena
Smulkinta
1 750
12.00 0.00 %
5 950
11.67
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 % 224 070
12.59
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
37 310
11.78
0.00
0
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 % 230 160
12.86
0.00
0
mediena
Medienos granulės
Medienos
220
19.90 -1.21 %
0
0.00
0.00
0
granulės
Medienos
0
- 0.00 %
240
21.50
0.00
0
granulės
Lignino ir biokuro mišinys
Lignino ir
biokuro
210
8.60 0.00 %
0
0.00
0.00
0
mišinys
Lignino ir
biokuro
3 360
8.60 0.00 %
0
0.00
0.00
0
mišinys
26
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IS-906/631-III-2 priedas
VERT 2021-07-05 pranešimas. Įvertintas gamtinių dujų įmonių ir rinkos operatoriaus
finansinis pajėgumas
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarė, kad ūkio subjektų AB „Amber Grid", AB
agrofirmos „Josvainiai", UAB „Fortum Heat Lietuva", AB „Klaipėdos nafta", UAB GET Baltic,
UAB „Intergas", UAB „SG dujos" ir UAB „Baltpool" 2020 m. finansinis pajėgumas vertinamas
kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.
VERT nustatė 2020 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių
rodiklių žemutines reikšmes: infrastruktūros veiklos – 2,30; rinkos operatoriaus ir energijos išteklių
biržos operatoriaus veiklos – 2,64.
1 pav. 2020 m. infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų finansinio pajėgumo bendrieji
rodikliai

2 pav. 2020 m. rinkos operatoriaus ir biržos operatoriaus veiklą vykdžiusių ūkio subjektų
finansinio pajėgumo bendrieji rodikliai

Išsamiai susipažinti su 2021-06-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.
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IS-906/631-III-3 priedas
VERT 2021-07-08 pranešimas. VERT skelbia Gamtinių dujų tranzito ataskaitą už 2020 m.
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Vyriausybei Gamtinių
dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2020 m.
2020 m. dujų tiekimo sutrikimo nebuvo, todėl neribotas tranzitu gabenamų dujų kiekis taip
pat nebuvo. Dujų tiekimo sutrikimo atveju tranzitu gabenamų dujų kiekis ribojamas proporcingai
šalies vartotojams ribojamam dujų kiekiui. Nutraukus dujų tiekimą, iš karto nutraukiamas jų
gabenimas tranzitu. Visiško dujų tiekimo nutraukimo atveju vamzdyne esančios dujų atsargos
naudojamos tik pažeidžiamų vartotojų poreikiams.
2020 m. 65 proc. į Lietuvą importuotų dujų buvo patiekta per SGD terminalą Klaipėdoje.
Šiuo metu šis dujų tiekimo patikimumo rodiklis siekia 153,4 % ir viršija reikalaujamą 100 %
reikšmę. Dujų tiekimo sutrikimo pagrindiniu dujotiekiu atveju visi vartotojai galimai bus aprūpinti
dujomis. Lyginant su ankstesniu (2016 m.) vertinimu dujų tiekimo patikimumo rodiklis padidėjo
beveik 36,4 procentiniais punktais.
Esminiai 2020 m. tranzito veiklos rodikliai:
Tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2020 m. transportuota 24 902 GWh
gamtinių dujų (palyginus su 2019 m., tranzito apimtys sumažėjo 4,23 proc., su 2018 m. sumažėjo
10,53 proc.)
Kotlovkos dujų apskaitos stoties, per kurią į Lietuvos Respubliką transportuojamos gamtinės
dujos, maksimalūs techniniai pajėgumai – 325 433 MWh per parą.
• Maksimalus pajėgumų panaudojimas 2020 m. siekė 105 491 MWh per parą, t. y.
3,40 proc. mažesnis, palyginus su tranzitui rezervuotu perdavimo sistemos pajėgumu.
Mažesnį pajėgumų išnaudojimą 2020 m. nulėmė sumažėjusi dujų paklausa.
• Minimalus pajėgumų panaudojimas tranzitui 2020 m. buvo 20 507 MWh per parą.
Tranzito dujų kiekio svyravimai 2020 m. buvo nedideli.
Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2020 m.
atsisiųskite.
Ankstesnių metų gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitos
skelbiamos VERT tinklapyje.
________
Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaita už 2020 m. TN: tn, (šie
dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-906/631-III-3-1 priedas 2021-0712.pdf).
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IS-906/631-III-4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895
el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt , http://www.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574

Aplinkos ministerijai
2021-07-09

Nr. S-2190

Energetikos ministerijai
Finansų ministerijai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Baltpool, UAB
AB „Ignitis grupė“
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Valstybinei miškų urėdijai
KVIETIMAS Į PASITARIMĄ DĖL BŪSIMO ŠILDYMO SEZONO
Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 5 d. 10 val. Ministrė Pirmininkė organizuoja
pasitarimą dėl būsimo šildymo sezono. Pasitarimas vyks gyvai Vyriausybės rūmuose, 413 kab. (4
a.). Maloniai kviečiame dalyvauti.
Pasitarimas organizuojamas siekiant aptarti artėjančio šildymo sezono tendencijas ir galimas
rizikas dėl kuro kainų.
Prašome apie pasitarime dalyvausiančius institucijų atstovus ir leidimų patekti į Vyriausybės
rūmus poreikį pranešti ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 30 d. elektroniniu paštu:
lina.liubauskaite@lrv.lt ir sarune.navickaite@lrv.lt.
Papildoma informacija dėl institucijų pasirengimo pasitarimui bus išsiųsta elektroniniu
paštu.

Pagarbiai
Vyriausybės kanclerė

Giedrė Balčytytė

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė, tel. +37070663750, el. p. sarune.navickaite@lrv.lt

30

IV SKYRIUS.

VIEŠOJI
INFORMACIJA;
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IS-906/631-IV-1 priedas

BETA 2021-07-02 pranešimas.
TN: tn
ŠIAULIUOSE APDOVANOTAS METŲ RENOVACIJOS PROJEKTAS

Šiandien Būsto energijos taupymo agentūra kartu su aplinkos ministru Simonu Gentvilu
pasveikino ir specialius apdovanojimus įteikė vienu iš „Metų renovacijos projekto“ rinkimų
nugalėtoju tapusio daugiabučio (Stoties g. 14, Šiauliai) bendruomenei bei šio namo atnaujinimą
administravusios įmonės „Šiaulių energija“, rangovo ir projektuotojo „SPD armada“, tech.
prižiūrėtojo UAB „Evalita“ atstovams.
Būsto energijos taupymo agentūra kartu su LR aplinkos ministerija jau kelerius metus iš
eilės organizuoja Metų renovacijos projekto rinkimus, kurių pagrindinis tikslas – atskleisti
visuomenei esminius renovacijos privalumus ir paskatinti gyventojus įsitraukti į daugiabučių namų
atnaujinimo programą.
Šiemet Metų renovacijos projekto konkursui buvo atrinkti 2020 m. atnaujinti daugiabučiai
namai, geriausiai iliustruojantys pagrindines renovacijos naudas ir jos teikiamas galimybes. Po
atviro balsavimo internete daugiausiai visuomenės simpatijų sulaukė trys iš rinkimuose dalyvavusių
projektų, tarp kurių buvo ir Šiaulių daugiabutis, esantis Stoties g. 14.
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AB „Šiaulių energija“ 2021-07-05 pranešimas.
TN: tn
APDOVANOTAS VIENAS SENIAUSIŲ ŠIAULIUOSE RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ
NAMŲ

Praeitą penktadienį Šiauliuose LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Antanu Bartuliu, Būsto energijos
taupymo agentūros (BETA) specialiste Rasa Lopetaite ir patikimo miesto renovacijos
projektų administratoriaus AB „Šiaulių energija“ generaliniu direktoriumi Virgilijumi
Pavlavičiumi apdovanojo vieną iš „Metų renovacijos projekto 2021“ rinkimų nugalėtojų –
Stoties g. 14 daugiabučio bendruomenės, įmonių, kurios įgyvendino projektą, atstovus.
Stoties g. 14 namas – vienas seniausių Šiauliuose renovuotų daugiabučių. Simboliška, kad
apdovanojimas sutapo su šiemet šio namo minimu gyvavimo šimtmečiu. Nuo 1921-ųjų Stoties g.
14 name veikė saldainių ir šokolado fabrikas „Birutė“, po Antrojo pasaulinio karo jis buvo
rekonstruotas į gyvenamąjį pastatą, vėliau – papildytas priestatu.
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, įteikdamas simbolinę lentelę šio išskirtinio namo
būstų savininkų atstovui Dariui Balčiūnui, akcentavo, kad sėkminga daugiabučio namo renovacija
neįmanoma be iniciatyvaus jo gyventojų lyderio, gero administratoriaus, entuziastingų BETA
atstovų bei gerų rangovų, projektuotojų, techninių prižiūrėtojų. Visų šių žmonių glaudaus
bendradarbiavimo dėka Stoties g. 14 renovacijos projektas virto tikrove. Girdamas šiauliečius, S.
Gentvilas išreiškė viltį, kad geri pavyzdžiai užkrečia ir renovuotų namų daugės ne tik Šiauliuose,
bet ir visoje Lietuvoje.
Aplinkos ministrui antrino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas
Bartulis, ragindamas jau renovuoto namo gyventojus drąsiai viešai girtis po renovacijos gerokai
sumažėjusiomis sąskaitomis už šildymą. „Būkime partneriai, skatinantys renovaciją“, – kvietė A.
Bartulis Stoties g. 14 gyventojus.
BETA padėkos taip pat įteiktos Stoties g. 14 renovacijos projekto administratoriui AB
„Šiaulių energija“ generaliniam direktoriui Virgilijui Pavlavičiui, darbų rangovui UAB „SPD
Armada“ direktoriui Laurynui Vitkevičiui, projektuotojui UAB „Gedvalda“ direktoriui Gedui
Anglickui ir techninės priežiūros vadovui UAB „Evalita“ direktoriui Vytautui Tutliui. BETA kartu
su Aplinkos ministerija jau kelerius metus iš eilės organizuoja Metų renovacijos projekto rinkimus.
Šiemet konkursui buvo atrinkti atnaujinti daugiabučiai namai, geriausiai atspindintys renovacijos
teikiamą naudą. Iš rinkimuose dalyvavusių 14 projektų daugiausia balsų pelnė trys, tarp jų – ir
Stoties g. 14, Šiauliuose.
AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius, teikdamas padėką jo
vadovaujamos bendrovės, administravusios Stoties g. 14 renovacijos projektą, Daugiabučių namų
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renovacijos administravimo skyriaus viršininkei Juditai Kivyliūtei, gyrė savo darbuotojas už
sąžiningą ir atsakingą darbą. Vadovas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad turtinga istorija
išsiskiriantį daugiabutį pavyko atnaujinti pagal visus keliamus reikalavimus, išlaikant pradinę jo
išvaizdą. Šiuo metu jungtinio daugiabučio gyvenamojo namo šimtametę istoriją mena išsaugotos
fasado architektūrinės detalės. Patrauklus jo estetinis vaizdas skatina vis daugiau šiauliečių,
gyvenančių senuose daugiabučiuose namuose, kurių fasadas taip pat turi išskirtinumų, domėtis
galimybe atnaujinti savo būstą.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-05
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IS-906/631-IV-2 priedas
ENERGIJA BRANGSTA, BET APSIGINTI ĮMANOMA
REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 2021-07-05 www.vz.lt,
TN: tn
Didėjančias energijos kainas Lietuvos gyventojai pajus nuo liepos 1 d., verslas tokioje
realybėje gyvena jau kurį laiką. Naujas energijos kainas diktuoja tarptautinė rinka, kurioje
brangsta tiek elektra, tiek dujos. Šioje situacijoje šalies bendrovėms siūlomos kelios išeitys,
leidžiančios taupyti kaštus ir taip įgyti pranašumą prieš konkurentus.
Titas Budreika, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ekonomistas-analitikas,
skaičiuoja, kad elektros kainos verslui šiemet išaugo apie 10%, dujų – 50%.
Išlaidos energijai daugumoje Lietuvos įmonių nesudaro liūto dalies, tačiau yra ir tokių
sektorių, kur ji gali nulemti ir 70% savikainos.
Pasak jo, vidutinės įmonės sąnaudos energijai tesiekia tik 1,5% bendrų įmonės kaštų –
daugumai įmonių energijos kainų augimas nebus skausmingas, tačiau visiškai kitokia situacija yra
pramonės sektoriuje. Vidutinės gamybos įmonės išlaidos energijai įprastai siekia apie 15% įmonės
gamybos sąnaudų, o kartais ir ženkliai daugiau, pavyzdžiui aliuminio gamyboje, kur išlaidos
energijai sudaro iki 40% visų sąnaudų, ar chemijos pramonėje, kur šis skaičius siekia 70%. Dėl šios
priežasties apie trečdalis pramonės įmonių Lietuvoje nurodo, kad per artimiausius tris mėnesius jų
produkcijos kainos augs. Energijos išteklius gausiai naudoja ir transporto sektorius, ir duomenų
centrai.
VŽ kalbinti ekspertai teigia, kad prielaidų energijai artimu metu pigti – mažai.
„Taršos leidimų kaina smarkiai auga, tad didėja savikaina visų elektrinių, naudojančių
iškastinį kurą, tai toliau brangins elektrą. Naftos brangimas, gamtinių dujų brangimas – visa tai
persikelia į elektros energetiką ir kol kas nelabai matau požymių, kad kainos galėtų kristi“, –
komentuoja Martynas Nagevičius, LPK viceprezidentas.
Už energiją brangiau moka ne tik Lietuvos įmonės – tokias kainas gauna ir konkurentai.
Esmė – kiek tos energijos yra suvartojama.
Pramonininkai tikina: užuot tikėtis ir laukti nebrangstančios energijos, verčiau imti ieškoti
kompleksinių sprendimų. Pirmiausia – didinti gamybos efektyvumą: jei gamybos įmonės nėra
efektyvios, jos tampa labai imlios energijai. Todėl reikia kalbėti, ne apie tai, kiek mokame už
energiją bet apie tai, kokią dalį savikainoje ta dalis sudaro ir tuomet ieškoti instrumentų šioje srityje.
Pasak M. Nagevičiaus, palyginti su Vakarų Europa, Lietuvos pramonė savo efektyvumu dar
atsilieka, bet skirtumai čia nebėra tokie ryškūs kaip prieš dešimtmetį, tad didele problema virsti
neturėtų.
Nuo kylančių energijos kainų geriau apsiginti gali bendrovės, įsirengusios savo elektrines ir
pačios galinčios pasigaminti energiją, ar įmonės, turinčios ilgalaikes sutartis pirkti alternatyvių
energijos išteklių, tokių kaip vėjo, energiją – čia toks ženklus kainų augimas nefiksuojamas.
Todėl prognozuojama, kad artimu metu gali padaugėti verslo investicijų į alternatyvius
energijos šaltinius, energijos gamybą ar sprendimus, leidžiančius energiją naudoti efektyviau ir taip
sutaupyti.
VŽ nuomone, daugiau energijos suvartojančioms bendrovėms verta įsiklausyti į jau patirtį
įgijusių įmonių patarimus. Juolab kad energijos kainų mažėjimo horizonte nesimato. Gamybos
efektyvumo didinimas – vienas iš kelių, kuriuo siūloma eiti kaštus siekiančioms taupyti
bendrovėms. Kitas, aktualumą vis labiau įgaunantis, žaliasis kelias – alternatyvūs energijos šaltiniai,
savo saulės elektrinės. Tiesa, tai reikalauja investicijų, tačiau gamybininkai skaičiuoja, kad jos
atsiperka per keletą metų.
_______
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ENERGIJOS BRANGIMAS KAI KURIOMS BENDROVĖMS SKAUSMINGAS,
IŠEIČIŲ – KELIOS
Publikuota: 2021-07-05 05: Gintarė Rovaitė„Verslo žinios“ www.vz.lt,
TN: tn
Gyventojams nuo liepos 1 d. brangiau mokant už elektrą ir dujas, verslas aukštas
energijos kainas skaičiuoja jau kurį laiką. Gerų žinių gamintojams mažai – rinkos kainai
įtakos daryti negalime, o ji, regis, ketina toliau sliuogti aukštyn.
Nors įprastai išlaidos energijai nesudaro didelės dalies bendrų Lietuvos įmonių kaštų, yra
sektorių, kur energija gali būti atsakinga ir už 70% visos savikainos. Nors už energiją brangiau
moka visas pasaulis, bendrovėms siūlomos kelios išeitys, leidžiančios taupyti energijai ir taip įgyti
pranašumą prieš konkurentus.
Verslas jau pajuto
VŽ rašė apie tai, kad nuo liepos 1-osios Lietuvoje vidutiniškai 8% brangsta elektra
buitiniams vartotojams, apie 35% – dujos. Šį ženklų brangimą aptariant neeiliniame Trišalės
tarybos posėdyje, Renatas Pocius, Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT)
pirmininkas, aiškino, kad didinti energijos kainas reikalauja tarptautinė rinka, kurioje tiek elektra,
tiek dujos brangsta jau kurį laiką.
Jei panašiu metu pernai į Lietuvą importuojamų dujų kaina vidutiniškai sudarė apie 5 Eur už
MWh, per metus ji pakilo daugiau nei 6 kartus iki 32 Eur/MWh. Verslas šį brangimą jau pajuto.

„Buitiniams vartotojams, atsižvelgiant į kainas rinkoje, energijos tarifai perskaičiuojami du
kartus per metus, o verslas kas mėnesį už energiją moka vis kitą tarifą, tad įmonės jau dabar moka
gana dideles kainas, kokios yra pasaulinėse rinkose“, – tarybos posėdyje aiškino R. Pocius.
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Titas Budreika, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ekonomistas-analitikas,
skaičiuoja, kad elektros kainos verslui šiemet išaugo apie 10%, dujų – 50%.
„Įmonių sąnaudos energijai labai priklauso nuo įmonės veiklos. Vidutinės Lietuvos įmonės
sąnaudos energijai tesiekia tik 1,5% bendrų įmonės kaštų. Todėl energijos kainų augimas tiesiogiai
tik nežymiai paveiks daugumą Lietuvos įmonių“, – kalba pašnekovas.
Kitokia situacija pramonės sektoriuje. Vidutinės gamybos įmonės išlaidos energijai įprastai
siekia apie 15% įmonės gamybos sąnaudų, o kartais ir ženkliai daugiau, pavyzdžiui aliuminio
gamyboje, kur išlaidos energijai sudaro iki 40% visų sąnaudų, ar chemijos pramonėje, kur šis
skaičius siekia 70%. Dėl šios priežasties apie trečdalis pramonės įmonių Lietuvoje nurodo, kad per
artimiausius tris mėnesius jų produkcijos kainos augs – apie tai rašė ir VŽ.
„Kiti energijos ištekliams imlūs sektoriai yra transporto sektorius ir duomenų centrų
ekonominė veikla, o juose vidutiniškai energijos išlaidos sudaro nuo 10% iki 30% visų sąnaudų“, –
VŽ pasakoja T. Budreika.
Suvaldyti neįmanoma
Nors Trišalės tarybos posėdyje Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkė, tikino, kad staigus energijos kainų augimas ir gyventojams, ir verslui gali būti sunkiai
pakeliamas, pripažįstama, kad pakovoti su rinkos sąlygomis būdų Lietuva neturi. Tendencijos čia
taip pat ne pačios palankiausios. VŽ kalbinti ekspertai teigia, kad prielaidų energijai artimu metu
pigti – mažai.
„Kol kas visi požymiai rodo, kad energija tikrai neatpigs. Taršos leidimų kaina smarkiai
auga, tad didėja savikaina visų elektrinių, naudojančių iškastinį kurą, tai toliau brangins elektrą.
Naftos brangimas, gamtinių dujų brangimas – visa tai persikelia į elektros energetiką ir kol kas
nelabai matau požymių, kad kainos galėtų kristi“, – komentuoja Martynas Nagevičius, LPK
viceprezidentas.
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Apie tai, kad naivu tikėtis nebrangstančios energijos, Trišalės tarybos posėdyje kalbėjo ir
Danas Tvarijonavičius, „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas; jo teigimu, reikia ieškoti
kompleksinių sprendimų.
„Svarbu ne tik energijos kaina, bet ir jos dalis galutinėje savikainoje. Jei gamybos įmonės
nėra efektyvios, jos tampa labai imlios energijai. Reikėtų daugiau kalbėti ne apie tai, kiek mokame
už energiją, bet apie tai, kokią dalį savikainoje ta dalis sudaro ir tuomet ieškoti instrumentų šioje
srityje“, – dėstė D. Tvarijonavičius.
Išeičių yra
M. Nagevičius VŽ pasakoja, kad energijos kainų brangimas – pasaulinio lygmens. Už
energiją daugiau moka ir Lietuvos, ir konkurentų įmonės, tad pašnekovas neprognozuoja, kad
augantys įmonių kaštai galėtų sukelti konkurencingumo problemų.
„Kalbėdami apie įmones ar Latvijoje, ar Lenkijoje, ten kainos taip pat auga. Skirtumas
atsiranda tik vertinant įmones pagal energetinį efektyvumą“, – kalba LPK viceprezidentas.
Jo teigimu, palyginti su Vakarų Europa, Lietuvos pramonė savo efektyvumu dar atsilieka,
bet skirtumai čia nebėra tokie ryškus kaip prieš dešimtmetį, tad didele problema virsti neturėtų.
M. Nagevičius vertinimu, skydą apsiginti nuo energijos kainų augimo turi bendrovės,
įsirengusios savo elektrines ir pačios galinčios pasigaminti energiją, ar įmonės, turinčios ilgalaikes
sutartis pirkti alternatyvių energijos išteklių, tokių kaip vėjo, energiją – čia toks ženklus kainų
augimas nefiksuojamas.
Dėl šių priežasčių M. Nagevičius prognozuoja, kad artimu metu gali padaugėti verslo
investicijų į alternatyvius energijos šaltinius, energijos gamybą ar sprendimus, leidžiančius energiją
naudoti efektyviau ir taip sutaupyti.
„Tiesa, čia viską kiek apsunkina tai, kad investicijos ne tik kainuoja, bet ir reikalauja laiko,
kad imtų duoti grąžą. Terminai labai priklauso nuo pramonės šakos, bet kalbant apie energijos
gamybą, nuo idėjos ir realaus efekto pradžios gali prireikti iki trejų metų“, – dėsto pašnekovas.
Imasi investicijų
Apie tai, kad ne visoms bendrovėms paprasta didinti energinį efektyvumą ar jos naudojimo
tvarumą kalba ir „Linas Agro“, visai neseniai pranešusi, kad grupės paukštininkystės įmonės
Latvijoje pereina prie žaliosios elektros energijos, o kitąmet paukštienos gamybai bendrovė „Putnu
fabrika Kekava“ ketina ir pati tapti energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamintoja.
„Nors pasaulinė paukštienos gamyba nuo 1967 m., kai buvo įsteigta „Putnu fabrika
Kekava“, yra stipriai pasikeitusi, o poveikis aplinkai jau yra sumažėjęs 50%, maisto pramonė vis
dar yra ypač daug energijos ir vandens išteklių reikalaujanti šaka. Per metus mūsų paukštininkystės
bendrovės sunaudoja daugiau kaip 23.000 MWh elektros energijos, per 700.000 kub. m vandens ir
80.000 MWh dujų. Šiandien ieškome tvaresnių išteklių, o ateityje bandysime sumažinti energijos
vartojimą ir patys tapti elektros gamintojais“, – pasakoja Andrius Pranckevičius, AB „Putnu fabrika
Kekava“ valdybos pirmininkas ir AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas.
Kitąmet savo teritorijoje „Putnu fabrika Kekava“ ketina įrengti 2 MW saulės jėgainę.
„Namų darbus jau esame padarę. Parengtas projektas, gautas leidimas iš Latvijos elektros
skirstomųjų tinklų ir statybų leidimas iš Kekavos savivaldybės. Skaičiuojame, kad saulės elektrinė
pagamins apie 13% įmonei reikalingos elektros energijos, o investicijos į žaliąją energiją atsipirks
per artimiausius 7 metus. Ekspertų vertinimu, investicijos į tokios apimties projektą gali siekti apie
1,5 mln. Eur“, – skaičiuoja A. Pranckevičius.
Pranašumo suteikia
Mėsos pramonės gamintoja „Biovela-Utenos mėsa“ pripažįsta, kad energijos kainų pokytis
kaštų eilutėse tikrai yra reikšmingas. Tam, kad būtų pagaminta beveik 60.000 t. produkcijos,
bendrovė kasmet suvartoja 15 GWh elektros ir 22 GWh dujų.
Energijos alkana bendrovė dar 2007 m. pradėjo pati savo reikmėms gaminti elektros
energiją ir šiuo metu turi įsirengusi 3 MW saulės jėgainę. Žilvinas Lenktaitis, bendrovės „BiovelaUtenos mėsa“ generalinis direktorius, pasakoja, kad rinkoje ženkliai augant energijos kainoms,
investicijos į energijos gamybą, taip pat efektyvaus jos naudojimo sprendimus, atsiperka.
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„Per pastaruosius kelerius metus daug investavome į atsinaujinančių energijos šaltinių
sprendimus, tad turėdami didžiausią šiaurės Europoje saulės jėgainę, LED apšvietimą visoje
gamykloje Utenoje bei šilumos regeneracijos sistemas, šiais metais tai leidžia mums reikšmingai
amortizuoti kainų augimo efektą“, – VŽ pasakoja Ž. Lenktaitis.
_________
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ELEKTROS IR DUJŲ KAINOS STEBINA VARTOTOJUS, BET NE VYRIAUSYBĘ
2021 liepos 05 www.respublika.lt,
TN: tn

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) paskelbė, kad nuo liepos 1 dienos
brangsta elektra ir dujos. Dujų kaina buitiniams vartotojams kils net 50 proc., o didėjant dujų kainai
brangs ir šildymas. Šildymo sąskaitos išaugs ne tik individualių namų savininkams, bet ir centriniu
šildymu besinaudojantiems vartotojams, nes šilumos gamyboje iki šiol naudojamos ir gamtinės
dujos. VERT pirmininkas Renatas Pocius teisinasi, kad elektra brangsta dėl didesnės elektros
energijos ateities sandorių kainos, apyvartinių taršos leidimų kainų augimo, žaliavų kainų didėjimo
tarptautinėse rinkose. Valstybiniam monopolininkui „Ignitis" tiesiog plėšikauti vartotojų sąskaita
leidžia Vyriausybės laikysena: premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad Ministrų kabinetas nemato
reikalo kištis į kainų reguliavimą, nes VERT yra nepriklausoma.
Apie elektros ir dujų kainų kilimo priežastis bei Vyriausybės laikyseną prie ŽALGIRIO
NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo kalbamės su Seimo nariais
Artūru SKARDŽIUMI, Valiumi ĄŽUOLU, energetikos ekspertu, buvusiu Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos pirmininku Vidmantu JANKAUSKU bei Smulkaus ir vidutinio
verslo asociacijos tarybos nariu Sauliumi ŽILINSKU. Pokalbį veda žalgirietis Gediminas
JAKAVONIS.
G. JAKAVONIS: Kas vyksta Lietuvoje, kad valstybinis (prašom atkreipti dėmesį į žodį
„valstybinis") energetikos monopolininkas UAB „Ignitis" vykdo veiklą kaip nepriklausomas
elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja? Kokios politinės jėgos, jūsų
manymu, turi įtakos?

G. JAKAVONIS
A. SKARDŽIUS: Vyriausybės darbe pasigendame ne tik strateginio, tačiau ir elementaraus
suvokimo, kaip tvarkyti valstybės energetikos sektorių. Vyriausybė nepajėgi atsispirti energetikos
lobistų siekiams pelnytis iš valstybės energetikos sektoriaus, paliekant visą finansinę naštą
vartotojams. Aukščiausio lygio politikų globojami lobistai Lietuvos energetikos sektoriuje
šeimininkauja jau ne vieną dešimtmetį. Vartotojai privalo išlaikyti milžinišką energetinio sektoriaus
infrastruktūrą, kuri keletą kartų viršija vartojimo poreikius tiek dujų tiekimo, tiek elektros bei
šilumos gamyboje.
Būtų neteisinga elektros ir dujų kainų didėjimą pateisinti vien žaliavų kainų didėjimu
tarptautinėse rinkose, kaip bando tai daryti energetikos ministras. Gamtinės dujos buitiniams
vartotojams brangsta ir dėl to, kad nuolat didėja gamtinių dujų tiekimo papildoma saugumo
dedamoji, nors dujų kasmet vartojame vis mažiau. Esame ilgam „įkinkyti" į tokius projektus, kaip
laivo „Independence" nuoma, norvegiškų dujų pirkimas iš „Statoil," tai kasmet mums kainuoja
daugiau kaip 100 milijonų eurų.
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Elektros kainą didina ir nepagrįstai didelis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų
poreikis, skiriamų finansuoti elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius
energijos išteklius (120 mln. eurų per metus). „Ignitis" noras keisti elektros skaitiklius į
išmaniuosius, elektros perdavimo linijas pakasti po žeme vartotojams taip pat kainuoja šimtus
milijonų eurų. O kur dar Energetikos ministerijos planai vartotojų sąskaita įgyvendinti vėjo
energetikos projektus Baltijos jūroje ar užkrauti vartotojams elektros energijos kaupiklių
eksploatacijos kaštus. Vyriausybė net nesugeba tinkamai išnaudoti Kruonio HA jėgainės potencialo,
kas bent kiek leistų sumažinti elektros kainas gyventojams. Žaisdami savo sugalvotus geopolitinius
žaidimus, Astravo AE pagamintą elektrą valdantieji perka per latvius, tik gerokai brangiau ir tai
vadina energetine Baltarusijos blokada. Todėl nereikėtų stebėtis kylančiomis energetikos kainomis.

A. SKARDŽIUS
V. JANKAUSKAS: Valstybinė kompanija „Ignitis" vykdo reguliuojamą ir nereguliuojamą
veiklą - tai leidžia ir ES direktyvos, tai daro ir kitų šalių didžiosios elektros kompanijos
(„Latvenergo" Latvijoje, „Eesti Energia" Estijoje ir kitur). Svarbiausia, kad tos veiklos turi būti
aiškiai ir skaidriai atskirtos, o reguliuojama veikla neturi subsidijuoti nereguliuojamos. Taigi
elektros gamyba, jos tiekimas pramonei, komerciniams vartotojams ir daugiausia energijos
suvartojantiems gyventojams yra nereguliuojama, o elektros skirstymas, jos tiekimas gyventojams,
suvartojantiems mažiau nei 5000 kWh per metus - reguliuojama, tarifus nustato Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba (VERT).

V. JANKAUSKAS
V. ĄŽUOLAS: Aš prisimenu pavyzdį iš praėjusios kadencijos: tiek VERT, tiek kitos
institucijos nuolat eidavo pas valdančiuosius ir prašydavo leidimo žymiai didinti kainas, bet visada
iš politikų sulaukdavo neigiamų atsakymų ir raginimų ieškoti kitokių galimybių, kad tos kainos
kiltų ne taip drastiškai kaip dabar, o tik vos vos. O ką dabar mes matome? Premjerė pasakė tiesiai,
kad ji į tą procesą nesikiš. Kitaip sakant, kainų kilimas - ne jos reikalas, kad ir kiek jos kiltų, jai tai
neįdomu. Iš tikrųjų, mane nustebino Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas
(konservatorius Mykolas Majauskas - red.), kuris netgi džiaugiasi, kad valstybinės įmonės atneš dar
daugiau dividendų į Lietuvos biudžetą. O dabar iš tikrųjų žinome, kas tuos dividendus suneš. Suneš
žmonės, kurie moka už elektrą ir kitas paslaugas.

V. ĄŽUOLAS
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S. ŽILINSKAS: Iš tikrųjų nėra stebuklo, ekonomika veikia visame pasaulyje, o dabar yra
toks laikmetis, kai visur kainos keičiasi ir, žinoma, keičiasi didėjimo kryptimi. Manyčiau, kad visas
mūsų „stebuklas" susiveda į kitą problemą - į labai skambias kalbas. Tikriausiai daugelis prisimena
tokį vieno ministro pasakymą: „Neprileisim Ivano prie vamzdžio". O to pasekmė, kad turime
didžiulę naftos perdirbimo gamyklą, bet ji priklauso ne mums. Daug kitų lozungų buvo paleista apie
kaimynų grėsmę. Štai, sakėme, dabar pasistatysime terminalą, ir grėsmė mūsų daugiau nebegąsdins,
kaimynas mūsų nebeterorizuos. Bet taisyklė gyvenime yra labai paprasta - absoliučiai už viską
reikia susimokėti. Ir yra bėda, kai politikai deklaruoja įvairias grėsmes, o mes, visi Lietuvos
gyventojai, už tai turime susimokėti. Štai yra toks sugalvotas gražus pavadinimas - VIAP viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energijos sektoriuje. VIAP sudaro nelabai
didelę dalį, bet vis tiek sudaro ir mes mokame už tai. Aiškinantis giliau, paaiškėja labai „linksmi"
dalykai. Pavyzdžiui, pati skaičiavimo metodika yra sudaryta tokiu paprastu principu, kad nuostolis,
patiriamas per kažkokį periodą, yra kompensuojamas nustatant kainą kitam periodui. Dažnai versle
būna ir kitaip. Pavyzdžiui, dalį paslaugų tenka teikti nuostolingai, kad įmonė kitą dalį paslaugų
galėtų pardavinėti pelningai. Arba tam tikrą periodą tenka dirbti nuostolingai, kad po to būtų galima
sulaukti pelningo periodo. Mes turime teisę kelti valdžiai paprastus klausimus. Štai kaimynai
suomiai, kurie turi tą patį kaimyną, kaip ir mes. Bet kaimynų suomių privatizuotas telekomas
uždirba suomiams ir jų pensininkams pelną, o mes to negalėjome padaryti. Kodėl? Tie, kas susitaria
dėl ekonominių dalykų su tais pačiais kaimynais arba energijos resursų tiekėjais, tie moka mažiau.
O jeigu yra nesitariama, moka daugiau. Tokiu atveju, jeigu mes leidžiam politikams laidyti
politinius lozungus kaimynų atžvilgiu, tenka susitaikyti, kad mes už tai, ką perkame, turėsime
mokėti brangiau.

S. ŽILINSKAS
G.JAKAVONIS: Vyriausybei pradėjus elektros rinkos liberalizavimą, vartotojams žymiai
padidėjo elektros sąskaitos. Jei remsiuosi premjerės I. Šimonytės žodžiais, kad Vyriausybė neturi
svertų paveikti augančių energetikos kainų, natūraliai kyla klausimas, kam mums valdžioje
reikalingi tokie ministrai, kaip už šį sektorių atsakingas Dainius Kreivys ar, pavyzdžiui,
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovaujanti politologė Aušrinė Armonaitė?
V. JANKAUSKAS: Elektros rinkos liberalizavimas vyksta daugelyje pasaulio šalių, o ES
šalyse jo tempus ir tvarką reguliuoja atitinkamos direktyvos. Estijoje ir Latvijoje jau prieš keletą
metų visi elektros vartotojai, įskaitant nedaug vartojančius gyventojus, pasirenka elektros tiekėją.
Liberalizavus elektros tiekimą, vieniems vartotojams kainos padidėjo, kitiems sumažėjo, vieni
tiekėjai gerai uždirbo, kiti net bankrutavo - tą matėme Lietuvoje, kai prieš keletą metų buvo
liberalizuotas elektros tiekimas pramonės ir komerciniams vartotojams.
Vyriausybė turi tik menkus svertus daryti įtaką elektros kainų augimui, išskyrus tai, kad ji
valdo valstybines energetikos įmones (atsakingos Energetikos ir Finansų ministerijos), ir turi
stengtis, kad jos dirbtų efektyviai. Vyriausybė neturi kištis į konkrečių tarifų nustatymą, nes
politikai gali neišlikti neutralūs, ypač jei artėja rinkimai, ar siekdami savo politinių tikslų. Todėl
visose ES šalyse veikia nepriklausomi energetikos reguliuotojai, kurie objektyviai nustato
reguliuojamas kainas ir tarifus. Vyriausybė turi rūpintis, kad neturtingi, nemokūs vartotojai būtų
apsaugoti, sukurdama socialinės vartotojų apsaugos priemones.
Monopolines elektros perdavimo ir skirstymo įmones prižiūri VERT, tvirtindama jų
investicines programas, nustatydama jų paslaugų kainas. Jei panagrinėtume vidutinės elektros
kainos gyventojams struktūrą, joje 37 proc. sudaro elektros, kaip produkto, kaina, elektros
persiuntimas aukštos įtampos tinklais sudaro tik 6 proc., sisteminės paslaugos - 7 proc., elektros
skirstymas vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninis tiekimas - beveik 40 proc., dar 10
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proc. sudaro apmokėjimas už VIAP (viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kurias sudaro iš
esmės parama atsinaujinančios energetikos plėtrai). Taigi, nors didžiąją dalį elektros tarifo
gyventojams sudaro reguliuojama elektros perdavimo ir skirstymo veikla, jo kitimą labiausiai lemia
besikeičiančios elektros produkto (elektros gamybos ir importo) kainos. Lietuva didžiąją dalį
elektros importuoja iš Skandinavijos ir mažiau iš Rusijos, todėl elektros tarifus daugiausia lemia
elektros rinkos kainos Skandinavijoje (jei tik patikimai veikia elektros jungtis su Švedija ir Estijos
jungtys su Suomija).
A. SKARDŽIUS: Elektros rinkos liberalizavimui buvo visiškai nepasiruošta. Rinkos
liberalizavimas pradėtas COVID-19 pandemijos sumaištyje, todėl natūralu, kad niekas nespėjo nė
mirktelėti, kaip elektros kainos šoko į viršų. Pasibaigus pirmajam rinkos liberalizavimo etapui,
didžioji dalis elektros vartotojų taip ir liko valstybinio monopolininko „Ignitis" kišenėje, tik jau kaip
„nepriklausomo" tiekėjo. Manau, tai labai įžūlus būdas monopolininkui pasididinti savo pelnus
vartotojų sąskaita. Apmaudu, kad Vyriausybė, užuot ėmusi konkrečių veiksmų pažaboti „Ignitis"
apetitą, tiesiog nusiplovė rankas ir vartotojus paliko likimo valiai. To negali suprasti net buvęs
konservatorių energetikos ministras Arvydas Sekmokas ir viešai reiškia susirūpinimą Vyriausybės
pasyvumu, stebint drastiškai augančias energijos kainas.
Tokio chaoso energetikos sektoriuje viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad Vyriausybė
valstybinių energetikos įmonių nevaldo, o jas valdo „nepriklausomos valdybos", kurių tikslai ne
visada sutampa su valstybės tikslais. Gal taip Vyriausybei patogiau, galima išvengti atsakomybės,
tačiau vartotojams tai atsieina gerokai brangiau.
V. ĄŽUOLAS: Mes puikiai atsimename, kaip anoje kadencijoje Energetikos ministerija
tikino, kad Europa liepia panaikinti elektros rinkos monopolį, įvesti nepriklausomus tiekėjus, leisti
žmonėms pasirinkti. Buvo pasakojama, kad nepriklausomi tiekėjai neva užtikrins daug mažesnes
kainas. Šiomis dienomis Biudžeto ir finansų komitete buvo svarstomi energetikos klausimai, susiję
būtent su skirstymu, nepriklausomų tiekėjų pasirinkimu ir matome, kad dabar jau reikia taisyti
klaidas. O kas atsitiko? Nepriklausomi tiekėjai iš esmės sudarinėja kartelius. Iš tiesų, jeigu tau
paskambina du skirtingi tiekėjai ir pasiūlo beveik tą pačią kainą, tai tikrai kvepia karteliu. Bet, deja,
mūsų tarnybos, žiūrėdamos į tokius dalykus, nieko nemato. O žmonės patiki vienu žodžiu: tau
pasiūlė ir pasakė, kad tu jau sutinki jų paslauga naudotis. Tai irgi yra pažeidimai. Ir liūdniausia toje
situacijoje, kad dabar „Ignitis" visus žmonių duomenis su adresais, su visomis nuorodomis, su
viskuo perduoda tiems nepriklausomiems tiekėjams. Todėl žmonės intensyviai atakuojami
pasirinkti kitą tiekėją. Bet dar liūdniau, kad tas nepriklausomas tiekėjas elektrą tiekia žymiai
brangiau, nei tai daro valstybė. Ir aš Seimo posėdyje taip pat sakiau, kad tą įstatymą reikia
sutvarkyti, nes jame numatomas baisus dalykas - jeigu žmogus nesutiks pasirinkti nepriklausomą
tiekėją, kuris yra žymiai brangesnis, valstybė jam išjungs elektrą. Tai ar galima žmogų nubausti už
tai, kad jis nenori brangiau mokėti už elektrą? Ir kas dar įdomiau - mane nustebino įstatyme
įtvirtinta viena sąvoka, kad bus lyginamos nepriklausomų tiekėjų kainos, kokie yra kainų skirtumai,
bet užmirštama į tą palyginimą įtraukti valstybinę ESO, kur kaina yra mažesnė. Taip išeina, jog pati
Energetikos ministerija rūpinsis, kad kuo daugiau žmonių nesinaudotų ESO tiekiama elektra, o būtų
priversti išeiti pas brangesnius nepriklausomus tiekėjus. Mane šokiruoja, kad pati valstybė verčia
žmones brangiau mokėti už elektrą ir netgi juos baudžia. Dabar šiam įstatymui rašysime pataisas,
kad nebūtų jokių kainų didinimo ir baudimo žmogaus už tai, kad jisai norėjo už elektrą mokėti
pigiau. Tačiau šiandieną matosi tendencija, kad „Ignitis" daro viską, siekdama atsikratyti kuo
daugiau savo klientų. Ir iš tikrųjų taip yra. Aš netgi tai galiu patvirtinti iš savo patirties: pirmiausia
paskambina keturi nepriklausomi tiekėjai, o paskutinis, deja, jau po visų skambučių ir pasiūlymų, su
manimi susisiekė „Ignitis". Tai ir norisi paklausti, ar „Ignitis" turi tikslą, kad kuo daugiau žmonių
išeitų į kitą verslą ir duotų jam uždirbti dideles lėšas. Atrodo, kad visi bendru sutarimu balsavo
turbūt net nepaskaitę, kad žmogui bus išjungta elektra, jeigu jis nesutiks rinktis nepriklausomo
tiekėjo, kurio elektra žymiai brangesnė. Tai ar valstybė gali taip elgtis su savo vartotojais?
G. JAKAVONIS: Išaugusios dujų ir elektros kainos paveiks šalies verslą ir gyventojus.
Kaip - atspėti nesunku. Kadangi VERT kainas nustato du kartus per metus, tai kokio kainų

43

šuolio reiktų laukti metų pabaigoje, o gal tos „kontoros" darbuotai pasigailės Lietuvos žmonių,
t.y. kainų nekels, o sau susimažins algas?
V. JANKAUSKAS: Elektros ir dujų kainų augimą Lietuvoje lėmė išorinės priežastys elektros gamybos kainų augimas Skandinavijoje ir gamtinių dujų kainų augimas visoje Europoje.
Dėl pandemijos traukiantis ekonomikai, o po šiltos žiemos 2020 metais sumažėjus dujų poreikiams
Europoje, tai ir nusmukdė jų kainas į nematytas žemumas - 2020 metų vasarą dujos Europoje
kainavo vos 60-70 dolerių už tūkst. kub. m. Atsigaunant ekonomikai, dujų kainos sparčiai auga, ir
šių metų pavasarį kainavo jau daugiau nei 300 dolerių už tūkst. kub. m. Tai lėmė ir Lietuvoje nuo
liepos mėnesio didėsiančias gamtinių dujų kainas visiems vartotojams. Atrodo, kad dujų tarifai
gyventojams, besišildantiems dujomis, smarkiai auga (net 50 proc.), tačiau pamiršome, kad toks
augimas yra, tik lyginant su labai mažomis praėjusių metų ir šių metų pirmojo pusmečio kainomis.
Nuo liepos 1 d. dujos šildymui atsieis 41 ct/kWh, o 2019 m. kainavo 46 ct/kWh, taigi gąsdintis
nematytomis kainomis nėra pagrindo. Kokios bus elektros ir dujų kainos kitais metais - sunku
pasakyti, priklausys nuo ekonomikos atsigavimo ir augančių poreikių, nuo oro sąlygų, taršos
mokesčių ir t.t.
A. SKARDŽIUS: Šioje situacijoje nerimą kelia valstybės valdomų įmonių vykdoma
politika. Monopolinės energetikos sektoriaus įmonės išsikėlė sunkiai suvokiamą tikslą - didinti
įmonių vertę. Tačiau tokių monopolijų, kaip energetikos bendrovės, pagrindinis tikslas turėtų būti
užtikrinti, kad gyventojams energijos kainos būtų įperkamos, o verslui - konkurencingos. Krenta į
akis ir tai, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nesusitvarko su reguliuotojo funkcija, pro
pirštus žiūri į augantį monopolininkų apetitą. Todėl valstybė ir jos žmonės susiduria su energetinio
skurdo grėsme, t.y. žmonės būtinų energetinių poreikių tenkinimui turės išleisti pernelyg didelę
savo pajamų dalį. Kuo mažesnės pajamos - tuo labiau šis kainų šuolis bus jaučiamas. Daugiau nei
ciniškas yra Energetikos ministerijos pareigūnų konstatavimas, jog, lyginant su vidutine elektros
energijos kaina ES šalyse, Lietuvoje elektros kaina yra gana žema. Tokiu atveju reikėtų lyginti ir
gaunamas pajamas.
V. ĄŽUOLAS: Mane nustebino, kad visada buvo prisidengiama Europos Sąjungos
direktyvomis. Neva ES direktyvos liepia liberalizuoti rinką. Bet direktyvose yra sakoma, kad
vartotojas turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Bet direktyvose niekur neužsiminta, kad jeigu vartotojas
nepasirinks kito tiekėjo, už tai jam reikia išjungti elektrą. Niekur nėra sakoma, kad jam reikia
pabranginti elektrą, jeigu jis nepasirinks kito tiekėjo. Visus tuos priverstinius dalykus sudėjo mūsų
Energetikos ministerija. Tai klausimas, kam dirba Energetikos ministerija - ar Lietuvos piliečiams,
kad būtų pigesnės ir mažesnės kainos, ar ji dirba tiems penkiems nepriklausomiems tiekėjams, kurie
nori gauti dar didesnį pelną. Dabar žmonėms yra skambinėjama ir grasinama. Ir dar įdomu, aš netgi
VERT klausiau, kai frakcijoje buvom susitikę, ką jie planuoja daryti, kad žmonės neliktų be
elektros. Jie pasakė, kad planuoja įstatymuose pakoreguoti kai kuriuos punktus. Bet svarstymo
stadijoje žiūriu, kad niekas nesutvarkyta. O įrašytos dar griežtesnės sąvokos, kam ir kada bus
išjungta elektra. Jeigu einama tokiu keliu, gal valstybei nieko nebereikia, tada viską parduokime - ir
„Lietuvos geležinkelius", ir „Ignitį", ir visą paštą, visas paslaugas. Ir sakykime, kad taip liepė
Europa.
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IS-906/631-IV-3 priedas
KAI VONIA VIRSTA PIRTIMI: DAUGIABUTYJE GYVATUKAI SPIRGINA IR KAI
LAUKE +30
Viktorija Smirnovaitė / 2021.07.04 / Šaltinis: tv3.lt
TN: tn
Kai kuriuose daugiabučiuose ir per karščiausias dienas nesiliauja spirginti gyvatukai – su
tokiu nepatogumu susidūrė naujienų portalo tv3.lt skaitytojas. Vyras pasakoja, kad dėl itin aukštos
gyvatuko temperatūros kreipėsi į namą administruojančią įmonę, tačiau jokios reakcijos nesulaukė.
Tuo metu specialistai sako, kad gyvatuko temperatūros apskritai keisti negalima.
Vyras pasakoja atsakymo iš namo administratoriaus laukęs mažiausiai savaitę, tačiau per
tiek laiko niekas problemos spręsti neatvyko.
Kaitina per karščius
Naujienų portalo tv3.lt skaitytojas Darius (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.)
dalijasi, kad jo namo gyvatukas per karščius ne tik kad nėra įprastos temperatūros, bet dar ir gerokai
įkaitęs. „Mušant karščio rekordams, vonioje gyvatukas tiesiog verda. Vonios radiatoriaus
temperatūra siekia daugiau negu 50 laipsnių. Paskambinus į „Šiaulių energiją“, jie nukreipė į
atsakingus asmenis iš „Mano būstas“ Šiauliuose, bet iš jų pagalbos dėl karščio nesulaukėme“, –
sako Darius.
Vyro teigimu, gyvatukas kaitino per visas karščiausias šios vasaros dienas, o į „Mano būstą“
jis kreipėsi kiek po Joninių, bet iš įmonės nesulaukė nei patvirtinimo, kad laiškas gautas, nei juolab
pagalbos.
Mažinti temperatūros negalima
Naujienų portalui tv3.lt „Mano būstas“ atstovas patikino, kad įmonė tokių gyventojų
problemų nesprendžia. Šiaulių mieste tai daro „Šiaulių energija“.
Susisiekus su bendrove, įmonės atstovė žiniasklaidai paaiškino, kad nuvykus pagal
iškvietimą, „Šiaulių energijos“ specialistai vandens temperatūros neatitikimo pas gyventoją
nenustatė. „Pagal minėtą normą gyventojams tiekiamo karšto vandens temperatūra turi būti ne
žemesnė nei 50 laipsnių, taip buvo ir mūsų minėtu atveju. Tačiau minėtas vartotojas gyvena
penktame aukšte, todėl jo „gyvatukas“ galėjo įkaisti smarkiau nei paprastai dėl mažo namo karšto
vandens suvartojimo.
Deja, bet sumažinti karšto vandens temperatūros net šiltuoju metų laiku „Šiaulių energija“
negali, nes penktame aukšte jai sumažėjus iki 50 laipsnių, pirmų-antrų aukštų gyventojams ji tesieks
48 laipsnių ar mažiau, kas jau neatitiktų higienos normos“, – naujienų portalui tv3.lt paaiškino
įmonės atstovė Marina Visockienė.
Kodėl vanduo įkaista labiau?
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) atkreipia dėmesį, kad karšto vandens
temperatūra dažniausiai palaikoma pastovi ir nepriklauso, nėra reguliuojama pagal išorės oro
temperatūrą. „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“, – aiškinama LŠTA internetinėje svetainėje.
Pranešime pridedama, kad situacija kiekviename pastate gali skirtis priklausomai nuo
pastato geometrijos, vamzdynų ilgio, sistemų išbalansavimo ir kitų aplinkybių. „Karšto vandens
temperatūrą šilumos punkte nustato ir „užduodama“ pastoviai palaikyti automatiniam reguliavimo
įtaisui, jeigu toks yra, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.
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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 laipsnių, kad būtų išvengta pavojingų bakterijų (legionelos) nesaugios
koncentracijos susidarymo“, – praneša LŠTA.
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IS-906/631-IV-4 priedas

6 REALŪS BŪDAI SUSIMAŽINTI SĄSKAITĄ UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ
TN: tn

6 realūs būdai susimažinti sąskaitą už elektros energiją
Norime su jumis pakalbėti apie elektros taupymo būdus – tikrus, realius ir atnešančius
naudą dešimtimis eurų, o ne mažytes smulkmenas, kurios švaisto jūsų laiką ir jėgas.
Atrinkome, paskaičiavome ir dalinamės.
1. Rinkitės aukšto energetinio efektyvumo prietaisus.
Energetinis efektyvumas žymimas raidėmis nuo A+++ (pats geriausias) iki F (pats
blogiausias). Jis rodo, kaip efektyviai ir ekonomiškai prietaisas naudoja elektros energiją. Taupesni
prietaisai kainuoja daugiau, bet ir leidžia jums daugiau sutaupyti.
Pavyzdžiui, A+++ klasės skalbimo mašina vienuolikos metų laikotarpyje sunaudos maždaug
75 eurais mažiau elektros nei A+ klasės. O A+++ klasės šaldiklis per savo gyvavimo laiką jums
sutaupys net 370 eurų, lyginant su A+ prietaisu. Pagalvokit, kiek prietaisų namie turite. Jei jie
žemos energetinės klasės, kalba eina jau ne apie dešimtis, o šimtus eurų.
2. Pasikeiskite senas lemputes į LED.
Statistika labai iškalbinga. Pasikeitus senovines lemputes į LED technologiją, elektros
išlaidas apšvietimui galite sumažinti 50–90 %. Tradicinę 60 vatų lemputę pakeitę 10 vatų LED, per
metus galite susimažinti elektros sąskaitą net iki 15 eurų. Ir čia tik viena lemputė!
Beje, nors LED lemputės brangesnės, jos ir tarnauja ilgiau, tad ilguoju laikotarpiu vis tiek
sutaupote.
3. Nenaudojamus prietaisus išjunkite iš tinklo.
Kad ir kokie modernūs prietaisai jūsų namuose, veikdami budėjimo (angl. stand-by) režimu
jie vis tiek nuolat naudoja elektros energiją (net ir į rozetę įjungtas mobilaus telefono kroviklis).
Kitaip tariant, jūs kiekvieną mėnesį mokate už nesinaudojimą prietaisais.
Didžiosios Britanijos energijos efektyvumo organizacijos „Energy Saving Trust“
duomenimis, vien prisimindami iš tinklo išjungti prietaisus, per metus galite sutaupyti iki 35 eurų.
Taigi išjungę be reikalo įjungtas šviesas, nuo vienos lemputės kas valandą sutaupote po centą.
4. Skalbkite ekonomiškai.
Skalbimo mašiną junkite tik tada, kai ji pilna (nebent ji moderni ir turi ekonominę funkciją,
įvertinančią skalbinių kiekį). Pusiau prikrauta ji sunaudoja tiek pat elektros ir karšto vandens kiek
pilna.
Tiesą sakant, skalbimo mašina daugiausiai energijos sunaudoja vandens kaitinimui.
Skalbdami savo drabužius žemesnės temperatūros vandenyje, per metus galite sutaupyti apie 80
eurų.
5. Pasirūpinkite savo šaldytuvu.
Šaldytuve pasirinkite optimalią temperatūrą. Kam viską šaldyti iki arkties ledynų, kai
maistui visiškai pakanka 3 laipsnių šilumos. O šaldiklyje pilnai pakaks 18 laipsnių šalčio.
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Taip pat nepamirškite reguliariai atitirpinti šaldiklio. Puikus ženklas tai daryti, jei susidarė 5
mm ledo sluoksnis. Kuo daugiau šaldiklyje ledo, tuo daugiau sunaudojama elektros energijos. Jei
jūsų įrenginyje nėra automatinės atitirpimo funkcijos, reikėtų tai padaryti patiems kas pusę metų.
6. Įsirenkite alternatyvios energijos sprendimą.
Kodėl nepasinaudojus nemokama atsinaujinančia energija iš gamtos? Tai nebūtinai turi būti
vėjo jėgainė jūsų kieme ar vandens malūnas upelyje. Saulės elektrinės tiek ištobulėjo, kad jas
įsirengus ant namo stogo arba išsinuomavus dalį saulės parko, sumažinsite savo elektros sąskaitą
tris kartus. O investicijos į juos atsipirks per 6–7 metus su valstybės parama.
Štai tokie labai konkretūs patarimai. Po vieną jie gal ir sutaupys vos kelis eurus per metus,
bet jei į energijos taupymą pasižiūrėsite rimtai ir kompleksiškai, metų gale tikrai pajusite skirtumą.
Tačiau svarbiausia, kad visi patarimai yra nesudėtingai įgyvendinami.
Gero taupymo!
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IS-906/631-IV-5 priedas
EM 2021 07 07 pranešimas. Lietuvos ir Ukrainos energetikos ministrai patvirtino strateginės
energetinės partnerystės svarbą stiprinant abiejų šalių energetinę nepriklausomybę ir
saugumą
TN: tn

„Labai svarbu spartinti rinkos reformų įgyvendinimą Ukrainoje. Tik įvykdžius rinkos
liberalizaciją Lietuvoje, tapo įmanoma nutiesti elektros jungtis su Švedija ir Lenkija bei siekti
Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais. Sinchroninis
veikimas su rinka, kuri laikosi skirtingų taisyklių, gali tapti košmaru. Tai akivaizdu Rusijos ir
Baltarusijos atveju,“ – sakė energetikos ministras Dainius Kreivys šiandien Vilniuje susitikęs su
Ukrainos energetikos ministru Germanu Galuščenko. „Lietuva yra pasirengusi dalintis savo
patirtimi rinkos liberalizacijos, konkurencingumo didinimo, žaliosios energetikos projektų
skatinimo srityse“, – pabrėžė D. Kreivys, kviesdamas Ukrainą stiprinti bendradarbiavimą
energetikoje siekiant abiejų šalių elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais.
Susitikimo metu ministras D. Kreivys pristatė branduolinės saugos situaciją Astravo
atominėje elektrinėje Baltarusijoje ir veiksmus, kurių Lietuva imasi, siekdama užtikrinti efektyvų
šios atominės elektrinės elektros boikotą. D. Kreivys pasveikino Ukrainos nacionalinės komisijos,
kuri vykdo valstybinį reguliavimą energetikos srityje, sprendimą uždrausti rusiškos bei
baltarusiškos elektros importą iki šių metų spalio 1 dienos: „Tai patvirtina Ukrainos pasiryžimą
nuosekliai siekti šalies energetikos rinkos integracijos su Europos Sąjungos energetikos rinka“.
Ministras išsakė lūkestį, kad Ukrainos sprendimas drausti elektros importą iš Energijos bendrijai
nepriklausančių šalių liks galioti ir po šių metų spalio 1 dienos.
Ministrai taip pat aptarė bendradarbiavimo galimybes atsinaujinančios energijos srityje.
Interesą stiprinti bendradarbiavimą šioje srityje patvirtina šiais metais kartu su tarptautine biokuro
birža „Baltpool“ įgyvendinamas projektas, padėsiantis Ukrainai perimti gerąją ilgametę praktiką
skaitmenizuojant biokuro rinką Lietuvoje. „Tikiuosi, kad perimta geroji Lietuvos patirtis prisidės
prie konkurencingos ir skaidrios biokuro rinkos sukūrimo, padėsiančios sumažinti šildymo kainas ir
išlaidas Ukrainos vartotojams“, – sakė D. Kreivys. Sparti energetikos sektoriaus plėtra ir ambicingi
abiejų šalių atsinaujinančios energetikos tikslai atveria plačias galimybes įgyvendinti bendrus
projektus ir kitose srityse tokiose, kaip vandenilio technologijų plėtra ir pritaikymas
atsinaujinančios energijos integracijai į energetikos sistemą.
Vizito Lietuvoje metu Ukrainos energetikos ministras taip pat susitiko su Lietuvos
energetikos sektorius įmonėmis, savo veiklą vykdančiomis gamtinių dujų, taip pat suskystintų
gamtinių dujų (SGD), srityse. Ukrainos energetikos ministras domėjosi SGD terminalo Klaipėdoje
veikla ir tolimesniais planais. Pristatyti planai sukurti SGD terminalo Klaipėdoje ilgalaikio
pajėgumų skirstymo modelį, kuris kartu su kitais metais planuojama baigti tiesti Lietuvos-Lenkijos
gamtinių dujų jungtimi, atvers naujas galimybes gamtinių dujų importui Ukrainoje.
Šių metų kovo mėnesį Ukrainoje vykusios dvišalės Lietuvos ir Ukrainos Prezidentų tarybos
metu įsteigta bendra darbo grupė energetiniai partnerystei stiprinti. Abiejų šalių energetikos
ministrų pasirašytoje bendradarbiavimo deklaracijoje įtvirtintas abipusis interesas stiprinti keitimąsi
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gerąja patirtimi ir informacija Ukrainai ir Baltijos šalims įgyvendinant elektros tinklų
sinchronizavimą su žemyninės Europos tinklais, taip pat stiprinti keitimąsi patirtimi planuojant ir
vykdant atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir išmontavimo darbus.
Lietuvoje Ukrainos energetikos ministras lankosi oficialios Ukrainos Ministro Pirmininko
Deniso Šmygalo delegacijos sudėtyje ir dalyvauja liepos 7–8 dienomis Vilniuje vykstančioje
ketvirtojoje tarptautinėje Ukrainos reformų konferencijoje.
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IS-906/631-IV-6 priedas
Dienraščio „Kauno diena“ rašinys
RENOVUOTAME NAME ŠILDYMO KAINOS AUGA KAIP ANT MIELIŲ: O BUVO
ŽADĖTA, KAD GYVENSIME ŠILTAI IR PIGIAI
2021-07-09 Edita Šileikė, www.kauno.diena.lt,
TN: tn
Vieno Vilkijos daugiabučio gyventojai atsimuša į valdininkų sieną ir neranda atsakymo,
kodėl renovuotame name už kovą ir balandį teko mokėti brangiau nei šalčiausiais žiemos mėnesiais.
Renovuotas namas
Šiais metais pavasaris nelepino šiluma, tad užsitęsė ir šildymo sezonas. Jis baigtas tik
gegužę. Tačiau vieno Vilkijos daugiabučio namo gyventojai iki šiol nesuvokia, kodėl šilumos
tiekėjai tiek daug paprašė sumokėti už pavasarinį šildymą.
Čekiškės g. 120-asis namas yra renovuotas: prieš keletą metų buvo pakeista šildymo
sistema, atnaujintas fasadas. Visa tai turėjo sumažinti sąskaitas už šildymą. Tačiau šio pavasario
suvartotas šilumos kiekis privertė suabejoti, ar tikrai renovacija buvo naudinga.

Čekiškės g. 120-ojo namo renovacija baigta 2016 m.
Vietos gyventojai pasakojo, kad už kovą ir balandį gavo gerokai didesnes sąskaitas, nei
mokėjo šalčiausiais žiemos mėnesiais. Kai kam teko mokėti net tris kartus didesnį mokestį už
šilumą. „Juk šiais mėnesiais oro temperatūra buvo pliusinė. Tikrai šilumos kiekis suvartotas
mažesnis, tačiau sąskaitas visi namo gyventojai gavo gerokai didesnes. Suprantu, jei namas būtų
nerenovuotas, tada būtų galima sakyti, kad šiluma pro tarpus išėjo, bet dabar viskas sutvarkyta,
atnaujinta. Mūsų namas, ko gero, dabar vienas gražiausiai atrodančių Vilkijoje, tačiau jis ir vienas
brangiausių, nes tiek mokėti už šilumą yra nenormalu“, – „Kauno dienai“ skundėsi daugiabučio
gyventoja Jolanta.
Moteris nurodė, kad kiekviename bute yra įrengti reguliatoriai, tad gyventojai gali patys
nustatyti, kiek šilumos suvartos.
Tikrai auksinis namas, o prieš darant renovaciją buvo žadėta, kad gyvensime šiltai ir pigiai.
Trigubos sąskaitos
Čekiškės g. 120-ojo namo gyventojai sutiko su dienraščiu pasidalyti sąskaitomis, kiek jie
mokėjo už šilumą pastaraisiais metais. Kai kuriuose butuose matyti, kad šiltesniais mėnesiais jiems
teko mokėti kone tris kartus didesnes sąskaitas už šildymą.
Štai viename bute už vasarį sumokėti šiek tiek daugiau nei 26 eurai, o kovą šildymas jau
pabrango iki beveik 60 eurų. Šiam butui sausį buvo priskaičiuota šiek tiek daugiau nei 50 eurų,
tačiau šis mėnuo buvo gerokai vėsesnis, tad ir radiatoriai labiau pleškėjo nei pavasarį.
Kito buto sąskaitos taip pat verčia susimąstyti, ar renovacija tikrai buvo atlikta kokybiškai.
Gyventoja nurodė, kad jai už kovą buvo paskaičiuota net 113 eurų suma, kai žiemą už suvartotą
šilumą teko mokėti apie 40–60 eurų. „Už lango teigiama temperatūra, o sąskaitos už šildymą tik
kyla. Gyvenime nesu mokėjusi tokių sumų“, – pridūrė vietinė moteris.
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Dar vienas butas, panašu, kad ir žiemą nelabai taupė, tad sąskaitos yra didesnės nei kitų
gyventojų. Tačiau ir šiame bute šiltesniais mėnesiais kažkodėl reikia mokėti daugiau, nei siaučiant
žiemos šaltukui. Palyginkime: sausį šio buto šeimininkai už šildymą mokėjo 78 eurus, vasarį
mokestis pakilo iki 124 eurų, o kovą jau viršijo ir 143 eurus.
„Reikia įvertinti, kad čia tik mokestis už šildymą. Kadangi namas yra renovuotas, dar turime
mokėti ir už atliktus darbus. Butui už renovaciją kiekvieną mėnesį paskaičiuojama apie 70–80 eurų.
Tai renovavus daugiabutį gauname ir didesnes sąskaitas už šilumą, ir mokame už renovaciją. Tikrai
auksinis namas, o prieš darant renovaciją buvo žadėta, kad gyvensime šiltai ir pigiai“, –
pasipiktinimo neslėpė ponia Jolanta.

Už kovą ir balandį gyventojai gavo dideles sąskaitas už šildymą.
Keistos išvados
Vilkijos gyventojams kyla įtarimų, kad galbūt tinkamai nesureguliuotas pagrindinis šilumos
mazge esantis šilumos apskaitos skaitiklis, tačiau jie negali to žinoti, nes į šias patalpas patekti gali
tik namo administratorius bendrovė Komunalinių paslaugų centras (KPC), o šilumą tiekianti
bendrovė „Roalsa“ taip pat ne visada patekdavo į šilumos punkto patalpas.
Čekiškės g. 120-ojo daugiabučio gyventojai pasiskundė ir Valstybinei energetikos
reguliavimo tarnybai (VERT). Šie atsiuntė gyventojams atsakymą, esą gegužę atlikto patikrinimo
metu buvo nustatyta, kad šilumos punkto įrenginiai veikė tinkamai, buvo gera vamzdynų šiluminė
izoliacija. Visgi specialistai atkreipė dėmesį, kad nustatytais terminais ir tvarka nepildomas
šilumnešio parametrų registravimo žurnalas. Dėl šios priežasties esą buvo galima nepastebėti
išaugusio šilumos suvartojimo name. Tiesa, specialistai pažymėjo, kad patikrinimo metu šildymo
sistema jau buvo išjungta, nes buvo pasibaigęs šildymo sezonas.
„Kaip jie atliko patikrinimą, aš nežinau, nes išvadoje rašoma, kad namas šildomas ir
tiekiamas karštas vanduo, nors tai netiesa. Mes karštą vandenį šildome boileriais – centralizuoto
karšto vandens tiekimo nėra“, – VERT išvadą kritikavo Kauno rajono gyventojai.
Išvadoje taip pat pažymima, kad dėl to, jog žurnalas buvo pildomas nereguliariai, dalis
vasarį suvartotos šilumos buvo priskaičiuotos kovui. Tai esą lėmė didesnes sąskaitas. Negana to,
išvadoje pažymėta, kad patikrinimo metu nustatyta, jog šilumos punkto skaitiklio metrologinė
patikra galiojo iki 2020 m. spalio 8 d.
„Jei skaitiklio metrologinė patikra nebuvo atlikta laiku, pagal ką mums išrašytos sąskaitos?
Gal tas skaitiklis nežinia ką rodė? Aišku, vėliau „Roalsa“ pateikė, kad neva metrologiniai
patikrinimai vis dėlto buvo atlikti, bet ar toks pasakymas galioja atbuline data?“ – dar vienu punktu
stebėjosi apie padidėjusias sąskaitas dienraščiui pranešusi Jolanta.
Gyventojams VERT išvadoje užkliuvo ir daugiau neaiškumų. Štai tarnyba nurodo, kad
metrologiškai nepatikrinti skaitikliai negali būti naudojami, o gyventojams vis tiek reikia sumokėti
už suvartotą šilumos kiekį.
Pasak gyventojų, taip tarsi pati tarnyba nurodo, kad skaitikliai gali būti neprižiūrėti, rodyti
neaiškius rodmenis, o gyventojams vis tiek teks susimokėti, nes nenumatyta kitaip.
Pretenzijų negirdi?
Čekiškės g. 120-ojo namo butų savininkai kreipėsi tiek į „Roalsą“, tiek į KPC ir Kauno
rajono savivaldybę, ar bus kompensuotos išlaidos, patirtos gavus didesnes sąskaitas už šildymą.
Tačiau gyventojai tikino, kad valdininkai į prašymus neįsiklauso ir tvirtina, kad tiesiog dalis
vasarį suvartotos šilumos buvo užrašyta kovui ir esą visa sistema veikia teisingai, jokių klaidų nėra
ir gyventojai turės susimokėti.
„Visi siūlo kreiptis į teismą ir taip bandyti įrodyti, kad sąskaitos už šildymą renovuotame
name buvo per didelės. Be to, kai kurie gyventojai nesutiko mokėti ir laukia, kol bus išsiaiškintos
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didelių sąskaitų priežastys. Tačiau greičiausiai dėl to žmonėms bus skaičiuojami delspinigiai. Man
KPC buvo pasakę, kad nuo kito šildymo sezono jie perims visą šilumos tiekimą, nes esą „Roalsa“
bankrutavo. Tai ar nėra taip, kad kažkam mūsų sąskaita norisi padengti skolas, dėl to ir atsiuntė
kosmines sąskaitas“, – svarstė Jolanta.
Gedimų nefiksuota
KPC vadovas Audrius Markevičius dienraščiui persiuntė kelis raštus, kurie dėl Čekiškės g.
120-ojo namo situacijos buvo siųsti Vilkijos seniūnijai ir gyventojams. KPC taip pat remiasi VERT
išvada ir teigia, esą šilumos punkte jokių gedimų nebuvo fiksuota, o sąskaitos už kovą buvo
didesnės dėl to, kad specialistai vasarį anksčiau nurašė skaitiklių parodymus.
„Daugiabučio namo Vilkijoje, Čekiškės g. 120, modernizavimas (renovacija) baigtas 2016
11 10. Šilumos punktas automatizuotas, veikia priklausomai nuo lauko temperatūros, jokių gedimų
nefiksuota. Prieš renovaciją, t.y. 2011–2013 m., energijos sąnaudos pastatui šildyti parengtame
daugiabučio modernizacijos investiciniame plane fiksuotos 151 kWh/kv. m, o šilumos energijos
sąnaudos pastatui šildyti 2020 m. – 66,45 kWh/kv. m, vadinasi, tai sutaupo 56 proc. šilumos. Taigi
modernizacijos nauda akivaizdi“, – rašte dėstoma esą suvartojama mažiau šilumos.
Pasak A. Markevičiaus, gyventojai turi sumokėti už suvartotą šilumą. Ir pabrėžė VERT
išvados sakinį: „Tarybos vertinimu, būtent paminėti temperatūrų skirtumai, o ne pasibaigęs
skaitiklio metrologinės patikros galiojimas lėmė išaugusį šilumos suvartojimą per 2020/2021 m.
šildymo sezoną.“
„Roalsa“ atstovai į dienraščio užduotus klausimus taip ir neatsakė.

Gyventojai ne kartą kreipėsi į administratorių, bet
nesulaukė atsakymo, ar gaus kompensacijas už šildymą.
Tarybos patikrinimas
VERT „Kauno dienai“ aiškino, kad, gavus gyventojų skundą dėl išaugusių sąskaitų už
šildymą, Čekiškės g. 120-ajame name buvo atliktas patikrinimas. „Prašymo nagrinėjimo metu
atlikto faktinių aplinkybių patikrinimo metu išanalizavus šilumnešio parametrų žurnalo duomenis,
nustatyta, kad dalis šilumos energijos (10MWh), suvartotos 2021 m. vasarį, buvo įtraukta į kovo
apskaitą. Atitinkamai didesnis šilumos kiekis buvo pateiktas apmokėti vartotojams kovo mėnesio
sąskaitose. Šilumos suvartojimo padidėjimui įtakos turėjo 2021 m. kovo ir balandžio vidutinė oro
temperatūra, kuri buvo žemesnė negu 2019/2020 m. šildymo sezono kovo ir balandžio mėnesių:
2020 m. kovą – 3,3 laipsnio, 2020 m. balandį – 6,5 laipsnio, 2021 m. kovą – 1,6 laipsnio, 2021 m.
balandį – 5,9 laipsnio“, – komentavo VERT Veiklos valdymo skyriaus vedėja Loreta Kimutytė.
Ji nurodė, esą patikrinimo metu buvo nustatyta, kad šilumos punkto įrenginiai veikė
tinkamai, vamzdynų šiluminė izoliacija gera, sukomplektuota privaloma šilumos punkto ir šildymo
sistemos techninė dokumentacija. Išsiaiškinta, kad nustatytais terminais ir tvarka nepildomas
šilumnešio parametrų registravimo žurnalas. Žurnale buvo nevienodais intervalais fiksuojami
skaitiklio parodymai.
„Kauno diena“ pasidomėjo, kaip tarnyba vertina tai, kad renovuotame name gyventojai
moka gerokai daugiau už šilumą, nei mokėjo iki atnaujinant daugiabutį. Pasak VERT Veiklos
valdymo skyriaus vedėjos, šilumos sąskaitų dydį nulemia šilumos kainos ir šilumos suvartojimas.
„Šilumos suvartojimo poreikį daugiabučiui įvertina kiekvieno atitinkamo daugiabučio
projektuotojas. Neatitikimų dėl realiai suvartotos šilumos ir įvadinio šilumos apskaitos prietaiso,
rodmenų nenustatyta, po metrologinės patikros įvadinio šilumos apskaitos prietaiso gedimų ar
pažeidimų taip pat nenustatyta“, – teigė VERT atstovė.
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Ji neturėjo gerų žinių gyventojams ir teigė, kad šie turi sumokėti tokias sąskaitas, kokias jie
gavo. „Šilumos sektoriaus veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta vartotojų pareiga su
šilumos tiekėju atsiskaityti už faktiškai suvartotą ir įvadiniu apskaitos prietaisu užfiksuotą šilumos
kiekį. Prašymo nagrinėjimo metu nenustatyta aplinkybių, dėl kurių vartotojams kiltų tiesioginių
nuostolių“, – atsakė L. Kimutytė.
Komentaras
Valius Serbenta Būsto energijos taupymo agentūros direktorius
Vilkijos Čekiškės g. 120-ojo daugiabučio renovacija buvo baigta 2016 m. lapkritį. Buvo
pasiekti 55 proc. energijos sutaupymas ir C energinio naudingumo klasė. Projektui buvo suteikta 40
proc. valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms ir 100 proc. kompensuotos
projekto parengimo, administravimo bei techninės priežiūros išlaidos.
Pagal daugiabučio atnaujinimo projektą buvo numatyta įgyvendinti tokias priemones kaip
sienų, stogo šiltinimas, langų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas ir kt.
Agentūra negavo skundų dėl nekokybiško energinio efektyvumo didinimo priemonių
įgyvendinimo. Galimai padidėjusios šildymo išlaidos yra susijusios su šilumos kainodara. Šilumos
kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos komisija. Daugiabučiui šilumą tiekiančios įmonės
duomenimis, šiais metais šilumos poreikio padidėjimo neproporcingo temperatūros pokyčiams
fiksuota nebuvo.
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IS-906/631-IV-7 priedas

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-07-09 pranešimas.
TN: tn
PER ŠILUMOS TRASŲ REKONSTRUKCIJĄ VOKIEČIŲ G. – DĖMESYS ŽELDINIAMS
IR TŪKSTANTIS MEDELIŲ MIESTUI

Vokiečių g. požeminių šilumos trasų rekonstrukcijos pirmasis etapas intensyvėja, jau
prasidėjo kasimo darbai. Vienoje judriausių ir vilniečių mėgstamų gatvių vykstantiems
sudėtingiems darbams taikomi aukščiausi saugumo standartai, todėl tenka priimti ir
nelengvus sprendimus. Gavus arboristo rekomendacijas ir vertinimą, paaiškėjo, kad
nepavyks išsaugoti vieno iš penkių neleistinoje šilumos trasų apsaugos zonoje augančių
medžių.
Nuo Rotušės link fontano aptvertoje teritorijoje jau atlikti paruošiamieji darbai: demontuoti
suoliukai, grindinys, iškelti želdiniai. Senosios ir gyventojų mylimos alyvos rūpestingai persodintos
Vingio parke, netoli estrados esančios vaikų žaidimų aikštelės. Kiti krūmynai iškeliavo į S.
Stanevičiaus g. Būtent šios gatvės gyventojai pageidavo daugiau želdinių ir jau džiaugiasi iš
Vokiečių g. atkeliavusiais krūmynais.
Pradėjus kasimo darbus tikėtasi, kad vienintelės Vokiečių g. augančios eglės šaknynas
nekliudys vadinamosios kameros atvėrimui. Kamera – tai didžiulis betoninis „kambarys“, kuriame
„gyvena“ šilumos tiekimui svarbūs įrenginiai. Manyta, kad darbus atlikti bus galima pašalinus ne
daugiau kaip 30 proc. spygliuočio šaknų ar apgenėjus dalį šakų. Deja, konsultuojantis su arboristu
paaiškėjo, kad tektų pašalinti pernelyg didelį kiekį šaknyno, o šakų apgenėjimas taip pat neigiamai
paveiktų šį medį.
„Eglės šaknynas yra išskirtinai paviršinis, jis formuojasi viršutiniame dirvožemio
sluoksnyje. Šiuo atveju eglės šaknynas išplitęs siauroje dirvožemio juostoje, po kuria yra šiluminės
trasos kamera. Kažkada kažkas labai neatsakingai eglę pasodino, visiškai negalvodamas apie
tolimesnį jos likimą. Atliekant rekonstrukcijos darbus būtina nukasti viršutinį dirvos sluoksnį, t. y.
sunaikinti 50 proc. eglės šaknyno. Tai ne tik nesuderinama su medžio fiziologija, bet ir stipriai
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pakenktų jo stabilumui. Tam, kad privažiuotų reikalinga technika, tektų drastiškai nugenėti apie 5
m eglės šakų. Nukirtus vieną pusę šaknyno ir perkėlus medžio svorio centrą į viršų kiltų didžiulė
grėsmė, kad medis nuo stipresnio vėjo gūsio išvirs į gatvės pusę. Kita vertus, sunaikinus didžiąją
dalį šaknyno, medis pradėtų džiūti ir ilgainiui neišgyventų“, – sako VšĮ „Vilniaus miesto parkai“
arboristas Renaldas Žilinskas.
Siekiant užtikrinti gyventojų bei darbininkų saugumą ir vadovaujantis arboristo
rekomendacija, deja, šį medį būtina nukirsti. Išduota ornitologo pažyma patvirtina, kad čia paukščių
lizdų nėra.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ apgailestauja, kad nepavyko išsaugoti šios eglės, tačiau
miestui dovanoja net tūkstantį medžių sodinukų (liepų, kaštonų, klevų), kurie papuoš miestą. Juos
padovanosime bendruomenėms, kurios pačios nuspręs, kur sodinti ir tinkamai pasirūpins, kad
medeliai prigytų.
Taip pat įmonė finansiškai prisidės prie kokybiško medžių atsodinimo naudojant pačias
moderniausias ir progresyviausias technologijas. Pastarosios užtikrina, kad pasodintas didesnis
medis prigytų ir sėkmingai augtų urbanistinėmis sąlygomis. Tokiu būdu sodinamo vieno medžio
kaina siekia net 2000 eurų. Dėl konkrečių kiekių ir vietų, kuriose tokių medžių reikia, šiuo metu
konsultuojamasi su savivaldybės specialistais.
Senamiesčio Vokiečių gatvėje atnaujinama 833 m šiluminės trasos, jos naudą pajaus beveik
9 tūkst. gyventojų. Tai vieni seniausių vamzdynų Vilniuje, kurie naudojami dar nuo 1961 m., o
Senamiesčio zona avaringesnė negu kitos miesto dalys. Rekonstruojant šios gatvėje esančius
šilumos trasos vamzdynus aptikta defektų formavimosi požymių. Tokie radiniai tik įrodo, kad
darbus šioje zonoje reikėjo atlikti neatidėliojant. Specialistai neabejoja, kad dar šiemet būtų įvykusi
avarija. Tokiu atveju be iš ankstinio pasiruošimo gedimas skubiai remontuojamas atkasant tokią pat
teritoriją, kokią dabar užima pirmasis rekonstrukcijos etapas.
Šilumos trasų rekonstrukcijos darbai vyksta net penkiose Vilniaus vietose. Daugiau
informacijos apie rekonstrukcijas rasite čia.
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IS-906/631-V-1 priedas
Šiame skyriuje dokumentų nėra
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IS-906/631-VI-1 priedas

„Kauno energija“ 2021-07-07 pranešimas.
TN: tn
„KAUNO ENERGIJA“ MODERNIZUOJA DAR VIENĄ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO
DALĮ ELEKTRĖNŲ GATVĖJE

Šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo rekordiškai daug – net 11 šilumos tiekimo
tinklų rekonstravimo projektų. Vienas iš jų – „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“
(Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012) vykdomas Kaune, Elektrėnų gatvėje.
Pagal projektą čia rekonstruojamos net trys skirtingų ilgių (839, 767 ir 165 m, iš viso –
1,771 km) skirtingų skersmenų (300, 400 ir 450 mm) susidėvėjusio šilumos tiekimo vamzdyno
atkarpos. Vykdant projektą, senų vamzdžių vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti
šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai, silfoniniai kompensatoriai, uždaromoji armatūra bei kita
įranga.
Rekonstravimo darbai vykdomi Elektrėnų gatvėje, Kaune. Šį vamzdyną rekonstruoti būtina,
nes jo amžius gerokai viršija 30 metų ir jis yra susidėvėjęs. Atnaujintas vamzdynas tarnaus dar
mažiausiai 30 metų.
Įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose turėtų
sumažėti apie 73%, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos
gamybos ir tiekimo savikaina.
Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB
„Bright energy“, UAB „Photo energy“ ir SIA „Wesemann“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų
fazė pradėta 2021 m. gegužę. Ją užbaigti planuojama šių metų liepą.
Projekto vertė – 1,748 mln. Eur be PVM. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma –
iki 0,874 mln. Eur. Finansavimas projektui skirtas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPAK-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.
Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant
Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis
sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės
energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.
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„Kauno energija“ 2021-07-09 pranešimas.
TN: tn
„KAUNO ENERGIJA“ TIESIA ŠILUMOS TINKLUS Į KAUNO LAISVĄJĄ EKONOMINĘ
ZONĄ

Siekdama gerinti centralizuotai tiekiamos šilumos prieinamumą gyventojams ir
įmonėms bei plėsti savo veiklos teritoriją, bendrovė „Kauno energija“ tiesia naują šilumos
tiekimo tinklą į Kauno laisvąją ekonominę zoną (Kauno LEZ).
Pagal projektą „Šilumos tiekimo tinklų statyba į Kauno LEZ“ tiesiamas beveik 2 km ilgio
300 mm skersmens šilumos tiekimo vamzdynas, kuris sujungs miesto šilumos tiekimo tinklus su
vartotojais Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Vamzdynas tiesiamas nuo Kauno kogeneracinės
jėgainės iki vartojimo vietų Kauno LEZ.
Vartotojams Kauno LEZ bus užtikrintas patikimas šilumos tiekimas mažiausiomis
sąnaudomis ir mažiausia tarša. Tikimasi, kad ateityje Kauno LEZ bus suvartojama iki 13000 MWh
centralizuotai tiekiamos šilumos per metus.
Tinklų plėtra į Kauno LEZ bus naudinga ir jau esamiems AB „Kauno energija“ tiekiamos
šilumos vartotojams, mat, įvykdžius projektą, padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės
šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.
Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB
Energosistemos, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Dotana“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų
fazė pradėta 2021 m. birželį. Darbus pabaigti planuojama iki šių metų lapkričio.
Projekto vertė – 1,036 mln. Eur be PVM. Projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Numatoma
Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 0,518 mln. Eur. Projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-050007.
Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“
tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti
šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.
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IS-906/631-VI-2 priedas
LRS informacija. Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai
Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO
2021-07-05 COM/2021/386 SPRENDIMAS dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo COM/2021/386
ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo
TN: tn
Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS dėl Lietuvos ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo
Dokumento rūšis Įgyvendinimo sprendimo pasiūlymas
Numeris COM(2021)386
Data 02/07/2021
Atsakinga tarnyba Generalinis sekretoriatas
Parsisiųsdinti dokumentą
Pagrindinis dokumentas lietuvių kalba Parsisiųsdinti
1 priedas iš 1 lietuvių kalba Parsisiųsdinti
Susijęs dokumentas (-ai)
KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plano analizė pridedamas prie TARYBOS SPRENDIMO dėl Lietuvos
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo
Dokumento rūšis Tarnybų darbo dokumentas
Numeris SWD(2021)187
Data 02/07/2021
Atsakinga tarnyba Generalinis sekretoriatas
TN: tn
________
Europos Komisijos dokumentai dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano
įvertinimo patvirtinimo TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant
poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS906/631-VI-2-1 priedas 2021-07-12.zip).
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IS-906/631-VI-3 priedas
LŠTA narių 2021-07-08 pasitarimo apžvalga.
LŠTA tarybos sprendimu, narių, tarybos pasitarimai ar posėdžiai organizuojami ketvirtadieniais 15
val.
Pateikta informacija ar diskutuota šiais klausimais:
1. Patvirtinta NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO DARBOTVARKĖ
Nustatytas ilgalaikis tikslas – užtikrinti, kad pasaulio oro temperatūros didėjimas būtų
gerokai mažesnis už 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant pastangas,
kad šis didėjimas neviršytų 1,5 °C. Nacionaliniai tikslai:
a. sumažinti 30 proc. išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 2005 m.,
b. ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose (energijos gamybos ir tiekimo sektoriai,
pramonės procesai) – sumažinti ne mažiau kaip 50 proc., palyginti su 2005 m.;
c. Iki 2030 m. pasiekti, kad centralizuoto šilumos tiekimo sistemose energijos iš AEI dalis
sudarytų ne mažiau kaip 90 proc.;
d. Iki 2035 m. pasiekti, kad AEI dalis centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje sudarytų ne
mažiau kaip 95 proc.;
e. Užtikrinti, kad įgyvendinamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės
(pastatų modernizavimas, nulinės energijos pastatai, didelio naudingumo namų šilumos
ir vėsumos gamyba...) padėtų sumažinti pirminės ir galutinės energijos intensyvumą 2
kartus, palyginti su 2017 m.
f. Iki 2040 pasiekti, kad namų ūkių, prisijungiančių prie aplinkos kokybei palankaus
centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, skaičius išaugtų du kartus;
2. VERT patvirtino ŠKNM pakeitimus. Galima bus teikti atnaujintus bazinių ir
perskaičiuotų šilumos kainų projektus, esant objektyvioms priežastims. Pažadėjo, kad tai
paspartins kainų nustatymo procesus?
3. Iki liepos 9 dienos galima teikti pastabas VERTai, kuriuos pristatė liepos 7 d.:
- Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1560773).
- Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo
įmonių
informacijos
teikimo
taisyklių
patvirtinimo´
pakeitimo"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1560799)
- Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo´
pakeitimo (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1560807)
Pastabas tiesiogiai VERT‘ui jau pateikė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
Per posėdį realiai VERT esminių pakeitimų nedaro. Reikia pastabas teikti iš anksto.
4. EM pakartotinam derinimui pateikė Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo sprendžiamas šilumos punktų, priklausančių
šilumos tiekėjams, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų apmokėjimo klausimas – EM
numato, kad gyventojai proporcingai apmokėtų šilumos tiekėjui patirtas sąnaudas pagal
išrašytas sąskaitas. Taip pat projekte tikslinamas nenutrūkstamo aprūpinimo šilumos
vartotojų kompensacijos už rezervinę galią nustatymo teisinis reglamentavimas – EM siūlo,
kad kompensacijos už rezervinę galią metodiką tvirtintų VERT, o sveikatos priežiūros
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įstaigų, kurioms būtina užtikrinti nenutrūkstamą šilumos tiekimą, sąrašą tvirtintų SAM.
(pastaboms iki liepos 19 d.)
5. Aplinkos ministerija derinimui pateikė Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo
prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo projektą
Numatoma, kad prieš pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektą, Aplinkos apsaugos
agentūra turės atlikti patikrinimą ir pateikti sprendimą, ar objekte įgyvendintos TIPK
leidime arba taršos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės
veiklos vykdymo pradžios. Patikrinime galės dalyvauti ir kitos institucijos (PAGD, NVSC).
(pastaboms iki liepos 15 d.)
6. Su EM derinama ES parama nuotolinei apskaitai
EM darbo tvarka pateikė pirminę ES SF 2021-2027 m. išmaniosios apskaitos (įvadiniai
šilumos ir karšto vandens skaitikliai su nuotoline apskaita) priemonės koncepciją, kurią jie
pradėjo derinti su Europos socialinio fondo agentūra. Planuojama, kad projektų
finansavimas galėtų prasidėti nuo 2022 m. (~vidurio).
7. VERT liepos 8 d. nubaudė Klaipėdos energiją už du „pažeidimus“:
a.. Šilumą pardavė Miesto energijai į LEZ be aukciono
b. Nupirko šilumos galią (MW) aukcione daugiau negu buvo fiksuota galia Šilumos
pardavimo-pirkimo sutartyje.
PE šiuo metu planuoja kreiptis į teismą (buvo skirta VERT bauda dėl panašių aplinkybių),
EKŪ turėjo patirties prieš keletą metų – bylą pralaimėjo (reikalingi auštos kompetencijos
teisininkai norint bylinėtis su Valstybine įstaiga).
8. Toliau modeliuojami scenarijai dėl „konkurencijos“ šilumos gamyboje.
9. Fortum virsta GREN: nuo liepos 5 d. „Fortum“ padaliniai Baltijos šalyse savo veiklą tęsia
kaip Šiaurės Europos žaliosios energetikos bendrovė „Gren“.
10. KAI VONIA VIRSTA PIRTIMI: DAUGIABUTYJE GYVATUKAI SPIRGINA IR KAI
LAUKE +30, 2021.07.04 / Šaltinis: tv3... Mažoji renovacija?
11. Pirmadienį 14 val webinaras – Lietuviški šilumos siurbliai IGLU
12. EKŪ planuoja su vartotojų organizacija paduoti ESO į teismą dėl bendro naudojimo elektros
apmokėjimo daugiabučiuose. Kviečia kartu prisijungti ir kitas įmones, teikiančias DGN
administratoriaus paslaugas.
13. Dėl popierinių sąskaitų apmokestinimo vartotojams, kurie vis dar pageidauja jas gauti –
kreiptis į VERT ir siūlyti iš naujo svarstyti šį klausimą (pvz. 1 eur už sąskaitą. Šiuo metu
vartotojai atsisakę popierinių sąskaitų gavimo, apmoka ir už tuos, kurie jas gauna...).
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IS-906/631-VI-4 priedas
INFO_LŠTA pirmadienio 2021-06-28 webinaro medžiaga_BSAM projekto seminaras_Išmanusis
infrastruktūros valdymas – CŠT vamzdynai,
TN: tn
Siunčiame š.m. birželio 28 d. vykusio BSAM projekto tarptautinio seminaro „Smart Asset
Management - DH Distribution Networks“ (Išmanusis infrastruktūros valdymas –šilumos
perdavimo tinklų patikimumas, taikomi metodai ir technologijos) medžiagą:
PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:
• Challenges to modernize DH networks /Dr. Valdas Lukosevicius, Lithuania DH
Association, Co-organizer/moderator/
• Activities in Germany and IEA in the field of DH networks /Stefan Hay, AGFW,
German DH Association and IEA/
• Asset Management in Vattenfall Heat /Andreas Büchau, Vattenfall Germany/
• IT Support for asset management /Ingo Kropp, 3S Consulting/
Vaizdo įrašas: 1 dalis:
1_Smart Asset Management – DH Distribution Networks, BSAM 28 June-20210628_140027Meeting Recording.mp4
2 dalis:
2_Smart Asset Management – DH Distribution Networks, BSAM 28 June-Meeting Recording.mp4
Informacija taip pat patalpinta: https://lsta.lt/aktualijos/bsam-projekto-webinaras-smart-assetmanagement-dh-distribution-networks/

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

________
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-906/631-VI-4-1 priedas 2021-07-12.zip).
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IS-906/631-VI-5 priedas
LŠTA INFO. 2021-07-12 LŠTA pirmadienio webinaras_IGLU lietuviškas geoterminiu šilumos
siurbliu gamintojas
Kvietimas _ 2021-07-12 d. LŠTA pirmadienio webinaras_IGLU lietuviškas geoterminiu šilumos
siurbliu gamintojas
Kviečiame š.m. liepos 12 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA narių ir ekspertų nuotoliniame
webinare, kurio metu Lietuvos šilumos siurblių gamintojo IGLU TECH atstovai pristatys savo
įmonę, produktus, paslaugas, inovacijas, aktualias šilumos tiekėjams.
- IGLU geoterminiai šilumos siurbliai (pranešėjai: Saulius Tijūnaitis, Mindaugas
Vilčinskas)
Prisijungimo nuoroda:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Learn More | Meeting options
________________________________________________________________________________
Pagarbiai,
Ramunė Gurklienė
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA
Vyriausioji specialistė
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt
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