LIETUVOS ŠILUMOS
TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Nr. IS-910/635
2021-08-05/2020-08-09
Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS
AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI
Šio skyriaus IS-910/635-I-1 priede pateikiama:
• TEISĖS AKTŲ ĮSIGALIOJUSIŲ 2021-08-01 SUVESTINIŲ REDAKCIJŲ PASKELBTŲ
TAR SĄRAŠAS
VERT teisės aktai:
1. ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ
PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01,
TN: tn
2. KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ
ATSKYRIMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
3. ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, VERT nutarimas DĖL
VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M.
LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS“ PAKEITIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
4. ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO
VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE
ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė
redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
5. INVESTICIJŲ GRĄŽOS NORMOS NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė
redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
6. ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO,
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO
TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
7. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO
VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS
PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS,
Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
8. ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS,
Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ
APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
AM teisės aktai:
1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01 iki 2021-11-30, TN: tn
Šio skyriaus IS-910/635-I-2 priede pateikiama:
• LRV 2021 08 04 pranešimas. Saugant visuomenę ir sveikatos sektorių bus nustatyti nauji
ribojimai, TN: tn,
• LRV 2021 08 03 pranešimas. Duomenų apžvalga: koronavirusas labiausiai plinta tarp
jaunesnių nei 50 metų asmenų, TN: tn.
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI;
Šio skyriaus IS-910/635-II-1 priede pateikiama;
• VERT 2021-08-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl pažymų išdavimo įmokos dydžio,
TN: tn,
• VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2019 M. RUGPJŪČIO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-301 „DĖL VALSTYBINĖS
ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS
ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO
TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas, TN: tn,
o VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2019 M. RUGPJŪČIO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-301 „DĖL VALSTYBINĖS
ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS
ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE
ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ
KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir
Projektą lydintys dokumentai TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-II-2 priede pateikiama:
• VERT išvada ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22
ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju
skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir
17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, TN: tn,
• TM išvada ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22 ir
29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu
įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17
straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, TN: tn,
o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22 ir 29 straipsnių pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo,
Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektų lyginamieji variantai TN: tn, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-II-3 priede pateikiama:
• VERT 2021-08-03 pranešimas. VERT: viešoji konsultacija dėl elektros energetikos
sektoriaus teisės aktų pakeitimų, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-II-4 priede pateikiama:
• STT išvada DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-228(2)“ PROJEKTO, TN: tn,
o LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-228(2)“ PROJEKTAS ir Projektą lydintys
dokumentai TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-II-5 priede pateikiama:
• VERT teikimas DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
METODIKŲ PAKEITIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO, TN: tn,
2

o VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS METODIKŲ
(elektros rezervų, sisteminių paslaugų, kainų, apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo, prijungimo) PAKEITIMŲ PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai
TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-II-6 priede pateikiama:
• VERT INFO. Dėl Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto aptarimo organizavimo.

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA
Šio skyriaus IS-910/635-III-1 priede pateikiama
• Baltpool 2021-08-03 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-III-2 priede pateikiama
• LRV 2021 08 05 pranešimas. Aptartas pasirengimas būsimam šildymo sezonui, TN: tn.
• LŠTA INFO. 2021 rugpjūčio 5 d. pasitarimo Vyriausybėje apibendrinimas.
Šio skyriaus IS-910/635-III-3 priede pateikiama
• EM 2021-08-02 raštas/atsakymas Nr. 3-1373 DĖL 2021-2027 ES STRUKTŪRINIŲ
FONDŲ FINANSAVIMO PRIJUNGIMUI PRIE CŠT SISTEMŲ, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-III-4 priede pateikiama
• EM 2021-08-04 raštas/atsakymas Nr. 3-1386 DĖL TRIŠALIŲ SUTARČIŲ TARP
NUOMININKO, TURTO SAVININKO IR ŠILUMOS TIEKĖJO PRIVALOMO
SUDARYMO, TN: tn.

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA;
Šio skyriaus IS-910/635-IV-1 priede pateikiama:
• LRV 2021 08 04 pranešimas. Pritarta išvadai dėl jūrinio vėjo energetikos Baltijos jūroje,
TN: tn.
• ŠIMONYTĖ: DALIAI ŽMONIŲ GALI BŪTI KOMPENSUOJAMAS ŠILUMOS
BRANGIMAS, Erika Alonderytė, BNS, 2021 m. rugpjūčio 5 d., TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-IV-2 priede pateikiama
• VERT 2021-08-03 pranešimas. REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT
apžvalgą ir naujus dažniausiai užduodamų klausimų dokumentus, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-IV-3 priede pateikiama
• AM 2021 08 03 pranešimas. Nacionalinis susitarimas dėl miškų nuo pamatinių tikslų
pereina į vizijos etapą, TN: tn,
• AM 2021 08 04 pranešimas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskola – 170
daugiabučių atnaujinimui, TN: tn,
• AM 2021 08 05 pranešimas. Norintiesiems pasikeisti taršų šildymo katilą – dar 3 mln. eurų,
TN: tn,
• AM 2021 08 06 pranešimas. Ministerijoje parodoje galima susipažinti su moderniomis
miestų idėjomis, TN: tn,
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Šio skyriaus IS-910/635-IV-4 priede pateikiama
• LIKO
NEIŠNAUDOTA
MILIJONINĖ
PARAMA
ATSINAUJINANTIEMS
ENERGETIKOS IŠTEKLIAMS ĮDIEGTI, ELTA 2021 m. rugpjūčio 4 d. www.delfi.lt, TN:
tn.
Šio skyriaus IS-910/635-IV-5 priede pateikiama
• IŠMETĖ PINIGUS KAIP Į BALĄ – NAMĄ TURĖJUSĮ ŠILDYTI ĮRENGINĮ TEKO
IŠJUNGTI IR VĖL KŪRENTI MALKAS, Laimis Kavoliūnas, „Panevėžio kraštas“,
www.panskliautas.lt, 2021-08-05, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-IV-6 priede pateikiama
• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-05 pranešimas. Dar viena galimybė gauti paramą
šilumai taupyti ir atsisakyti taršaus kuro, TN: tn,
• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-06 pranešimas. Rekonstruojant vamzdynus
Karoliniškėse – atsakingas požiūris į medžius ir darbų saugą, TN: tn,
• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-08-04 pranešimas. RENKANTIS PASTATŲ
ENERGETIKOS STUDIJAS – PAPILDOMA 100 EURŲ STIPENDIJA, TN: tn.

V SKYRIUS. RENGINIAI
Šio skyriaus IS-910/635-V-1 priede pateikiama
• LŠTA INFO. Profesinio sertifikato strateginio tvarios energijos planavimo srityje - 6 - 10
rugsėjis 2021, Virtualus mokymasis.

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA
Šio skyriaus IS-910/635-VI-1 priede pateikiama
• LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 2020 METŲ
APŽVALGA. PROJEKTAS VERSIJA 2021-08-06.
Šio skyriaus IS-910/635-VI-2 priede pateikiama
• AB „Panevėžio energija“ 2021-08-04 pranešimas. BŪSTO MODERNIZAVIMAS:
MAŽESNĖS SĄSKAITOS IR DIDESNIS KOMFORTAS, TN: tn.
Šio skyriaus IS-910/635-VI-3 priede pateikiama
• Žurnalas STRUCTUM 2021 Nr. 7 (titulinis ir turinys) TN: tn,
• Žurnalas STRUCTUM 2021 Nr. 7 TN: tn.
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I SKYRIUS.

TEISĖS AKTAI
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IS-910/635-I-1 priedas
TEISĖS AKTŲ ĮSIGALIOJUSIŲ 2021-08-01 SUVESTINIŲ REDAKCIJŲ PASKELBTŲ TAR
SĄRAŠAS
VERT teisės aktai:
9. ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ
PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN:
tn
10. KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ
ATSKYRIMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
11. ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, VERT nutarimas DĖL VALSTYBINĖS
KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D.
NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“
PAKEITIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
12. ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO
VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE
ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠAS, Suvestinė
redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
13. INVESTICIJŲ GRĄŽOS NORMOS NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė redakcija
nuo 2021-08-01, TN: tn,
14. ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO,
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO
TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
15. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO
VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS
PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS,
Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
16. ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRRAŠAS,
Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
17. VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS,
Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01, TN: tn,
AM teisės aktai:
2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS
APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01 iki 2021-11-30, TN: tn
(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti
prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-910/635-I-1-1 priedas 2021-08-09.zip)
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IS-910/635-I-2 priedas
LRV 2021 08 04 pranešimas. Saugant visuomenę ir sveikatos sektorių bus nustatyti nauji
ribojimai
TN: tn
Siekiant apsaugoti sveikatos įstaigas nuo perkrovimo COVID-19 pacientais, lėtinti šio
viruso plitimą, Vyriausybė pritarė priemonėms, kurios ribotų gyventojų, turinčių didelę apsikrėtimo
riziką (neturinčių imuniteto ar neigiamo testo), kontaktus. Taip pat siekiama apsaugoti dėl sveikatos
būklės negalinčias skiepytis gyventojų grupes.
Numatyta, kad laisvai naudotis paslaugomis galės tik turintieji Galimybių pasą. Šį pasą galės
gauti asmenys, pasiskiepiję pagal visą vakcinacijos programą, persirgę COVID-19 arba turintys ne
anksčiau nei prieš 48 valandas atliktą neigiamą galiojantį COVID-19 testą.
Galimybių paso neturintiems gyventojams bus ribojama galimybė lankytis ne būtinųjų
prekių parduotuvėse, turgavietėse, kitose viešose prekybos vietose, laisvalaikio ir pramogų vietose,
viešojo maitinimo įstaigose, restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose ir kitose
pasilinksminimo vietose. Taip pat ketinama riboti kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes,
muges, festivalius ir kitus susibūrimus viešose vietose.
Visuotinis Galimybių pasas būtų privalomas visoms kontaktinėms veikloms, kai užimtų
COVID-19 lovų skaičius ligoninėse pasiektų 250.
Iki 2021 m. rugsėjo 13 d., kai visa apimtimi įsigalios ribojimai, gyventojams ir toliau bus
sudaromos visos sąlygos vakcinuotis ir įgyti Galimybių pasą, o ūkio subjektams – pasirengti teikti
paslaugas ir vykdyti ūkinę veiklą su Galimybių pasu.
Taip pat bus įvesti privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl COVID-19, kurie bus
finansuojami darbuotojo arba darbdavio lėšomis. Tam tikrų profesijų darbuotojams vakcinacija
taptų privaloma, išskyrus atvejus, kai asmenys negali pasiskiepyti dėl medicininių priežasčių.
Darbdaviams bus sudarytos teisinės prielaidos spręsti dėl darbuotojų nušalinimo nuo darbo, jei
reikalavimai vakcinuotis nevykdomi.
Numatoma, kad nepasiskiepijusiems asmenims (išskyrus išimtis dėl medicininės būklės),
kurie susirgo COVID-19, ligos išmokos nebus mokamos.
Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Sudarytos sutartys
užtikrina, kad perteklinė vakcinų pasiūla išliks ir ateityje. Akivaizdu, kad vakcinacija reikšmingai
sumažina viruso platinimo, hospitalizacijos ir mirties riziką, tad pandemijos bangos labiausiai palies
nevakcinuotus žmones. Šiuo metu imunizacijos lygis siekia 54 proc. ir tai nesukuria pakankamo
barjero viruso plitimui.
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LRV 2021 08 03 pranešimas. Duomenų apžvalga: koronavirusas labiausiai plinta tarp
jaunesnių nei 50 metų asmenų
TN: tn
Lietuvoje nuo liepos antros savaitės visiškai dominuoja delta atmaina – ji dabar sudaro apie
95 % visų diagnozuojamų atvejų. Su šios atmainos dominavimu prasidėjo ir eksponentinis atvejų
augimas visoje Lietuvoje, rodo naujausi duomenys.
• Klaipėdos ir Vilniaus regionuose šio atvejų augimo rezultatai jau stebimi ir ligoninėse,
kuriose užimtų lovų skaičius taip pat didėja labai sparčiai.
• 96 % asmenų, nuo 2021 m. birželio 1 d. hospitalizuotų ir mirusių nuo COVID-19,
nebuvo visiškai vakcinuoti.
• Šiuo metu infekcija labiausiai plinta tarp jaunesnių nei 50 metų asmenų (jie sudaro 80
% naujų registruojamų atvejų, o rudenį ir žiemą ši asmenų grupė sudarė apie 50 % visų
užsikrėtimų).
• Užsikrėtimų amžiaus struktūra yra atvirkštinė imunizacijos lygiui šiose grupėse.
Plačiau su naujausia COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia.
Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.
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II SKYRIUS.

TEISĖS AKTŲ
PROJEKTAI IR
PASIŪLYMAI;
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IS-910/635-II-1 priedas
VERT 2021-08-05 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl pažymų išdavimo įmokos dydžio
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia derinti Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimo
projektą (Projektas).
Projektu siūloma diferencijuoti VERT teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugos kainą,
nustatant įmokos dydį už VERT teikiamą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar
jo įgalioto atstovo pateiktų dokumentų įvertinimą, kai prašymas atmetamas. Taip pat nustatyti
įmokos dydį už skubos tvarka teikiamą paslaugą, taikant skubos koeficientą, kuris lygus 2.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų
informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.
VERT prašo pastabas ir pasiūlymus Nutarimo projektui pateikti per 5 darbo dienas nuo
Projekto paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT03219, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per Seimo Teisės aktų
informacinę sistemą.
Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai).
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.
TN: tn
Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
RUGPJŪČIO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-301 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS
REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS
BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ
BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 5 punktu ir
atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės
priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2021 m.
d. pažymą Nr. „
“,
Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarką, patvirtintą Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, ir papildyti ją nauju 5.6 papunkčiu:
„5.6. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo pateiktų
dokumentų įvertinimas, kai prašymas atmetamas vadovaujantis Aprašo 8 punktu.
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Eil. Nr. Paslaugos kaina, Eur Paslaugos kaina, skubos tvarka, Eur
1.
13,00
26,00“
Tarybos pirmininkas
VERT nutarimo DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
RUGPJŪČIO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-301 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS
REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS
PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ
IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių
archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-910/635-II-1-1 priedas 2021-08-09.zip)
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IS-910/635-II-2 priedas
TN: tn

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

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Į 2021-07-21

Nr.
Nr. 3-1306

DĖL IŠVADŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS TEIKIMO
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2021 m. liepos 21 d. gavo
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštą Nr. 3-1306 „Įstatymų projektų pakartotinis
teikimas išvadoms gauti“ (toliau – Raštas). Rašte nurodoma, kad Energetikos ministerija, įvertinusi
suinteresuotų institucijų pateiktas išvadas, pakartotinai teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau –
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektas) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu
įstatymo projektą (toliau – Atsinaujinančių išteklių įstatymo pakeitimo projektas), taip pat teikia
išvadoms gauti Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo
projektas) (toliau kartu – Įstatymų projektai).
Taryba, susipažinusi su Įstatymų projektais, informuoja, kad pastabų ir pasiūlymų
Atsinaujinančių išteklių įstatymo pakeitimo projektui ir Energijos išteklių rinkos įstatymo
pakeitimo projektui neturi.
Taryba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projekto.
Minėtame projekte siūloma papildyti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnį 4 dalimi:
„4. Šilumos vartotojas turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens
pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tuo atveju, jeigu centralizuoto šilumos tiekimo sistema
neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 2
straipsnio 10 dalyje, ir šilumos ūkio specialiajame plane nėra numatyta jų pasiekti iki 2025 m.
gruodžio 31 d. ir jeigu šilumos vartotojas energinio naudingumo sertifikatu gali pagrįsti, kad
numatytas pastato apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu iš atsinaujinančių išteklių energijos
būdas užtikrins didesnį šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo sistemos energinį naudingumą.
Numatytas apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu būdas negali prieštarauti šilumos ūkio
specialiajam planui.
Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas yra susijęs su
šilumos vartotojų įrenginių atjungimu nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, sutartį nutraukti
galima tik tuo atveju, jei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai
patirtos dėl fizinio atjungimo, ir neamortizuota turto dalis (likutinė vertė), reikalinga šilumai
vartotojui tiekti.“
Taip pat minėtame projekte siūloma papildyti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnį 5 dalimi:
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„5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta teise gali naudotis vartotojai, vartotojų vardu
veikiančios bendrosios įmonės, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos. Daugiabučio
namo vartotojai tokia atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos nutraukiant arba
pakeičiant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis galimybe gali pasinaudoti, tik
kai atjungiamas visas pastatas, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo
tvarka ir šio straipsnio nustatyta tvarka.“
Kompleksiškai vertinant siūlomą 29 straipsnio 4 dalies nuostatą ir 5 dalies nuostatą, nėra
aišku, ar įstatymo leidėjo tikslas yra apriboti tik galimybę atjungti visą pastatą nuo centralizuotos
šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemos (leidžiant tokį atjungimą tik tuo atveju, jei
įgyvendintos visos siūlomose nuostatose numatytos sąlygos), ar įstatymo leidėjo tikslas taip pat yra
ir apriboti pavienių vartotojų atjungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos.
Tuo atveju, jei įstatymo leidėjo tikslas yra apriboti tik galimybę atjungti visą pastatą nuo
centralizuotos šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemos, siekiant išvengti nuostatų
konkurencijos su 29 straipsnio 1, 3 dalimis, formuluojant 4 dalies nuostatas siūlytina tai aiškiai
apibrėžti, taip pat pakoreguoti formuluotes, siekiant lingvistinio aiškumo:
„4. Šilumos vartotojasi turi teisę nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens
pirkimo–pardavimo sutartį ir atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens
įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar)
karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis atjungti viso pastato šildymo ir (ar) karšto vandens
įrenginius nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir nutraukti arba pakeisti šilumos ir (ar)
karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis tuo atveju, jeigu centralizuoto šilumos tiekimo sistema
neatitinka efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos reikalavimų.
Kai šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartiesčių nutraukimas yra susijęs
su šilumos vartotojų viso pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių atjungimu nuo
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, sutartį nutraukti galima tik tuo atveju, jei šilumos ir (ar)
karšto vandens tiekėjui kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai patirtos dėl fizinio atjungimo, ir
neamortizuota turto, reikalingo šilumai vartotojui tiekti, dalis (likutinė vertė), reikalinga šilumai
vartotojui tiekti.“
Tuo atveju, jei įstatymo leidėjo tikslas yra apriboti ne tik galimybę atjungti visą pastatą nuo
centralizuotos šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemos, bet ir galimybę atsijungti
pavieniams vartotojams, turėtų būti koreguojamos šiuo metu galiojančios 29 straipsnio 1, 3 dalių
nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad palikus galimybę pavieniams vartotojams keisti numatytąjį
apsirūpinimo šiluma ir (ar) karštu vandeniu būdą, kai tai neprieštarauja šilumos ūkio specialiajam
planui, vartotojai turės galimybę apeiti siūlomą teisinį reglamentavimą, po vieną atjungdami savo
butus (patalpas) nuo centralizuotos šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemos, iki bus atjungti
visi pastato butai ir šilumos tiekimas pastate bus vykdomas tik bendrojo naudojimo patalpoms, t. y.
formaliai pastatas išliks prijungtas prie centralizuotos šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo
sistemos, bet faktiškai vartojamas bus tiekiamas minimalus šilumos ir (ar) karšto vandens kiekis iš
centralizuotos šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemos.
Tarybos pirmininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas

Jonas Makauskas

B. Stankevičienė tel. 8 (636) 08 336, el. p. brigita.stankeviciene@vert.lt
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TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt, https://tm.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2021-07- Nr.
Į 2021-07-21 Nr. 3-1306

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 22 IR 29
STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO
ĮSTATYMO
IR
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2
STRAIPSNIO
PAKEITIMO
IR
ĮSTATYMO
PAPILDYMO
AŠTUNTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija gavo išvadai gauti pakartotinai pateiktus
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo
(toliau – ŠŪĮ projektas) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr.
XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju1 skirsniu įstatymo (toliau – AIEĮ
projektas), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektus. Pagal kompetenciją įvertinę pateiktus projektus teikiame pastabas ir
pasiūlymus:
1.
Siekiant atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021
m. gegužės 31 d. išvadoje Nr. (1.6Mr) 2T-552 (toliau – TM išvada) teiktą pastabą Nr. 1 dėl ŠŪĮ
projekte dėstomos 29 straipsnio 4 dalies buvo išbrauktas žodis „gerokai“. Atkreipiame dėmesį, kad
atlikus šią normos korekciją vis tiek nėra aišku, kas turėtų būti laikoma „didesniu energiniu
naudingumu“, dėl ko šis direktyvoje įtvirtintas kriterijus turėtų būti detalizuotas įstatymą
įgyvendinančiuose teisės aktuose.
2.
AIEĮ projekto 2 straipsnyje dėstomame aštuntame1 skirsnyje dėstomus
straipsnius siūlytume numeruoti nuo 391 straipsnio (391, 392, 393 ir t. t.).
3.
Atsižvelgiant į TM išvadoje teiktą 12 pastabą patikslintas AIEĮ projekte
dėstomo 401 straipsnio 11 dalies 1 punktas jame pateikiant nuorodą į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimą. Pažymėtina, kad nuorodos teikimas į žemesnės galios teisės aktą neatitinka
teisėkūros taisyklių, įtvirtintų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 13 punkte.
4.
Pastebėtina, kad nėra pilnai atsižvelgta į TM išvadoje teiktą 14 pastabą –
AIEĮ projekte yra išlikusi 431 straipsnio 5 dalyje dėstoma nuostata, suteikianti teisę energijos
išteklių biržos operatoriui įspėti ūkinę veiklą vykdantį asmenį; įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį
asmenį per nustatytą terminą pašalinti nustatytus pažeidimus; įpareigoti ūkinę veiklą vykdantį
asmenį atlikti veiklos nepriklausomą auditą pagal šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą tvarką.
Manytina, įstatyme (AIEĮ projekte) turėtų būti reglamentuoti šių priemonių taikymo pagrindai ir
tokių priemonių taikymas turėtų būti pavedamas kompetentingai valstybės institucijai ar įstaigai, o
ne energijos išteklių biržos operatoriui (šiuo atveju, tai būtų uždaroji akcinė bendrovė BALTPOOL)
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(be kita ko, pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnyje
apskritai nenumatyta galimybė suteikti viešojo administravimo įgaliojimus įmonėms, kitoms, nei
valstybės ar savivaldybės įmonės). Be to, nėra reglamentuojamos jokios tokių priemonių taikymo
procedūros, procesinės asmenų teisės, teisinės pasekmės, jeigu asmenys nevykdytų nurodytų
poveikio priemonių.
5.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20
straipsnio 4 dalimi teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos
priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną. Siūlytina
lydimuosiuose dokumentuose pagrįsti kitokią siūlomą projektų įsigaliojimo datą.

Teisingumo ministrė

Evelina Dobrovolska

Jūratė Burtilienė, (8 5) 219 1896, el. p. jurate.burtiliene@tm.lt
Simas Grigonis, (8 5) 266 2919, el. p. simas.grigonis@tm.lt

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 22 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo,
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio
pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos
išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų lyginamieji
variantai TN: tn, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant
poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS910/635-II-2-1 priedas 2021-08-09.zip)

17

IS-910/635-II-3 priedas
VERT 2021-08-03 pranešimas. VERT: viešoji konsultacija dėl elektros energetikos sektoriaus
teisės aktų pakeitimų
TN: tn
VERT: numatomi teisės aktų pakeitimai susiję su 200 MW energijos kaupimo įrenginio
naudojimu izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugos teikimu bei klimato taršos mažinimo
priemonėmis.
Esminiai pakeitimai:
Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos
darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika:
Apibrėžiamos numatyto paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus teikiamos Izoliuoto darbo
rezervo paslaugos leistinų pajamų nustatymo taisyklės – taikomas analogiškas principas (išskyrus
neaktualias specifines nuostatas), kaip ir nustatant elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo
paslaugų kainas.
Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos atveju numatytas
reikalavimas teikti informaciją Tarybai apie per ataskaitinį laikotarpį (y–2) asmens gautą pelną
pardavus elektros energiją, pagamintą perdavimo sistemos operatoriui aktyvavus antrinį avarinį
aktyviosios galios rezervą.
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika ir Elektros energijos kainos,
rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų
nustatymo metodika:
Numatytas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas (Tarybos nustatytas WACC + 1
proc.) elektros energetikos įmonių įgyvendinamiems investicijų projektams, kurių tikslas yra
šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančių tinklo elementų ir (arba) sisteminių paslaugų
infrastruktūros elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas neišskiriančius („nulinės
emisijos“) elementus, bei metodikos papildytos nuostatomis, susijusiomis su šio priedo taikymu.
Detalizuota, kaip su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės
eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai),
sąnaudos įvertinamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas.
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika:
Numatytos papildomos paskatos strateginiams projektams pagal Investicijų projektų
papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodiką (toliau – Paskatų metodika).
Numatyta, kad įmonėms, kurių reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., dėl
jų veiklos efektyvumo, kurį įrodo Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmųjų dvejų reguliavimo
periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų
(įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį) investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo
koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos
atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma.
Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašas:
Papildytas, numatant Paskatų metodikoje nurodytą galimybę taikyti trumpesnius ilgalaikio
turto nusidėvėjimo normatyvus (Tarybai pritarus nutarimu).
Numatyti pakeitimai, susiję su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos
sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu
įstatymo pakeitimo įstatymo 61 straipsnyje numatyto paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus,
teikiančio Izoliuoto darbo rezervo paslaugą, apskaitos reglamentavimu – išskirta energijos kaupimo
veikla, apibrėžta nepaskirstomųjų sąnaudų dalis, numatyta pareiga teikti reguliuojamos veiklos
18

ataskaitas, taip pat keičiami Sąnaudų aprašo 1, 3, 4, 5 priedai, elektros energijos kaupimo
įrenginiams (baterijoms) numatomas 10‒15 m. nusidėvėjimo normatyvas.
Numatyta, kad skirstymo veikloje atskirai turi būti apskaitomos prijungimo sąlygų,
išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo
sąlygos, parengimo sąnaudos.
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodika:
Apibrėžiamas energijos kaupimo įrenginį prie perdavimo elektros tinklų ar skirstomųjų
elektros tinklų jungiančio subjekto mokamos prijungimo įmokos dydis (moka pagal 10, 20, 50 proc.
atitinkančius prijungimo prie elektros tinklų įkainius arba 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo
kainos (prijungimo įmokos)), taip pat prijungimo paslaugos prie tinklų kainos (prijungimo įmoka)
nustatymo principai.
Patikslintos nuostatos dėl 1 kW tinklų plėtros kainos taikymo ir vartotojų priskyrimas
vartotojų grupėms, atliekant leistinosios naudoti galios didinimą.
Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika:
Sisteminių paslaugų sąnaudos papildytos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos sąnaudomis bei
nurodyti jų nustatymo principai. Atitinkamai papildytas ir projekto priedas.
Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el.
laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. (imtinai).
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98f64852f13511eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1d93b703f13611eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/69d58122f13611eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b65c6a92f13611eb866fe2e083228059
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e24bd281f13611eb866fe2e083228059
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IS-910/635-II-4 priedas
TN: tn

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
El. p. info@am.lt

2021-08-02
Nr. 4-01-5821
Į 2021-07-22 Nr. (14)-D8(E)-4880

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO NR. XIVP-228(2)“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, susipažinusi su pateiktu derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-228(2)“ projektu, paskelbtu Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS Nr. 21-27917), (toliau
– Projektas) teikia žemiau išdėstytas pastabas ir pasiūlymus.
Siūlome papildyti Projektą, nurodant, kokie yra numatomi priimti Vyriausybės
(ministerijos) ar pateikti Seimui kiti teisės aktai (jų projektai), siekiant spręsti Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-228(2) aiškinamajame rašte
išdėstytas problemas, susijusias su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų
administratoriaus netinkama veikla (administratorių aplaidžiu pareigų atlikimu, neskaidriais
paslaugų ir darbų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir remontu, pirkimais ir t.t.).
Kadangi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr.
XIVP-228(2) minėtos problemos, mūsų manymu, sprendžiamos tik maža dalimi, fragmentiškai.
Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau taip pat buvo parengti ir registruoti Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymų projektai, siekiant spręsti minėtas problemas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba, atsižvelgusi į srities problematiką ir aktualumą visuomenei, dėl
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių yra atlikusi korupcijos rizikos
analizę1, taip pat atlikusi Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir
atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-9132 (toliau – Pavyzdinės pirkimų taisyklės) ir teisės aktų,
reglamentuojančių daugiabučių bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo
tvarkos bei paskirtų daugiabučių administratorių veiklos priežiūrą3, antikorupcinius vertinimus. Jų
metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, sąlygos ir priežastys, susijusios su daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų administratorių netinkama veikla:
- teisės aktai nustato administratorių vykdomų pirkimų nepakankamą priežiūrą ir kontrolę,
nenumatytas administratorių organizuotuose pirkimuose įsigytų paslaugų ir darbų kainų pagrįstumo
1

https://stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act796
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0cd05072c22411e883c7a8f929bfc500?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=96a24f5c3206-4418-9c26-f0082070864e
3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c5ff2cf0eba711e7a5cea258c39305f6?positionInSearchResults=24&searchModelUUID=cc19b2efd32a-4321-ba18-55e1d628513d
2
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vertinimas. Savivaldybių administracijos, vykdydamos administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę,
neturi teisės tikrinti daugiabučių namų valdytojų organizuojamų bendrojo naudojimo objektų
atnaujinimo darbų ir kitų darbų sąmatas, jų pagrįstumą ir planuojamų bei nupirktų paslaugų ar
darbų kainos atitiktį vidutinėms rinkos kainoms;
- teisinis reglamentavimas nesuteikia galimybių savivaldybėms taikyti veiksmingų poveikio
priemonių efektyviai administratorių veiklos kontrolei (įskaitant pirkimų kontrolę) užtikrinti;
- bendrojo naudojimo objektų administratorius dažniausiai nėra perkančioji organizacija,
kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, todėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
priežiūros paslaugas ir atnaujinimo darbus administratoriai, atsižvelgę į Pavyzdines pirkimų
taisyklės, perka vadovaudamiesi savo nusistatytomis pirkimo taisyklėmis (Pavyzdinės pirkimų
taisyklės yra neprivalomos bendrojo naudojimo objektų administratoriams, kurie nėra perkančiosios
organizacijos). Atskirų savivaldybės teritorijoje veikiančių administratorių taisyklės gali būti
parengtos nevienodai, su administratoriui naudingais patobulinimais ir tokia antikorupciniu požiūriu
ydinga situacija gali sudaryti sąlygas ta pačia veikla užsiimantiems asmenims veikti neobjektyviai,
neužtikrinti racionalaus bei skaidraus patalpų savininkų lėšų naudojimo;
- pagal Pavyzdines pirkimų taisykles neprivaloma derinti administratorių skelbiamų pirkimų
konkursų sąlygų su bendrojo naudojimo objektų savininkais. Nederindami konkurso sąlygų su
bendrojo naudojimo objektų savininkais administratoriai gali nustatyti sąlygas, naudingas jiems
patiems ar su jais susijusiems asmenims;
- teisės aktuose nenustatytas paties administratoriaus teikiamų priežiūros paslaugų ir
atliekamų darbų kainos nustatymo mechanizmas, kuris užtikrintų racionalų ir skaidrų savininkų lėšų
panaudojimą. Kadangi priežiūros paslaugų teikimui teisės aktuose apribojimų, išskyrus šilumos
punktų priežiūrai, nenustatyta, todėl dauguma daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
administratorių patys teikia techninės priežiūros paslaugas ir atlieka daugumą atnaujinimo darbų,
taip administruojamuose objektuose diktuodami priežiūros paslaugų teikimo ir darbų atlikimo
sąlygas;
- nereglamentuotas informacijos apie planuojamų atlikti priežiūros paslaugų ir atnaujinimo
darbų pirkimų sąlygas bei terminus teikimas bendrojo naudojimo objektų savininkams;
- nepakankamai reglamentuotas ir objektyvus administratoriaus organizuojamas patalpų
savininkų atstovo rinkimų procesas, ir kt.
2020 m. Aplinkos ministerija parengė ir pateikė derinti Lietuvos Respublikos daugiabučių
namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą, kuriuo numatoma iš dalies spręsti
minėtas problemas (pavyzdžiui, numatyta, kad jei administratorius per vienus metus buvo tris ir
daugiau kartų nubaustas administracine tvarka už teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą,
pažeidimus, savivaldybės vykdomoji institucija privalėtų priimti sprendimą išbraukti
administratorių iš pretendentų sąrašo. Įstatymo projekte buvo numatyta, kad administratorius
paslaugas turės pirkti naudodamasis viešosios įstaigos CPO LT administruojamomis elektroninėmis
pirkimų sistemomis ir t.t.).
Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Kaziliūnaitė

Andrius Kalesnykas, mob. 8 659 35075, el. p. andrius.kalesnykas@stt.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP228(2)“ 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-910/635-II-4-1 priedas 2021-08-09.zip)
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IS-910/635-II-5 priedas
TN: tn

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

Pagal adresatų sąrašą
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS
PAKEITIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Nr. R2-(E)REGULIAVIMO

TARYBOS

METODIKŲ

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2, 4 punktais, Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4, 9 punktais, 481 straipsniu, 56 straipsnio 3
dalimi, 67 straipsnio 1, 2 dalimis, 68 straipsnio 2, 9 ir 11 dalimis, Lietuvos Respublikos elektros
energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu
režimu įstatymo 61 straipsniu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su
kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 2, 5, 6, 8,
12, 13 ir 131 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymu (toliau – EESSĮ
pakeitimo įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 56,
67 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymu (toliau – EEĮ
pakeitimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 5 straipsnio, 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymu (toliau – NSUSOAĮ
pakeitimo įstatymas), parengė ir teikia viešajai konsultacijai šiuos teisės aktų pakeitimų projektus
(toliau kartu – Projektai):
1.
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl
Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – KVR metodika), pakeitimo projektą
(toliau – KVR metodikos pakeitimo projektas);
2.
Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos
darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d.
nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros
energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau –
Rezervų metodika), pakeitimo projektą (toliau – Rezervų metodikos pakeitimo projektas).
3.
Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos, patvirtintos
Komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sisteminių paslaugų metodika) pakeitimo
projektą (toliau – Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimo projektas).
4.
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos, patvirtintos Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau –
Prijungimo metodika) pakeitimo projektą (toliau – Prijungimo metodikos pakeitimo projektas).
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5.
Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
(toliau – Sąnaudų aprašas), pakeitimo projektą (toliau – Sąnaudų aprašo pakeitimo projektas).
Projektų tikslas – EEĮ pakeitimo įstatymo ir NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo nuostatų,
apibrėžiančių 200 MW energijos kaupimo įrenginio naudojimą izoliuoto sistemos darbo rezervo
paslaugos teikimui, perkėlimas, taip pat kitų kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
teisinio reglamentavimo perkėlimas. Taip pat siekiama papildyti Projektus nuostatomis dėl
investicijų grąžos ir pelno maržos skaičiavimo, atsižvelgiant į Tarybos 2020 m. gruodžio 31 d.
nutarimu Nr. O3E-1582 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo
22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – Nutarimas) atliktą Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos (toliau –
Investicijų grąžos metodika) pakeitimą, bei nuostatomis dėl OPEX investicijų projektų derinimo.
Projektais numatoma atlikti šiuos teisės aktų pakeitimus:
1.
Dėl 200 MW kaupimo įrenginio naudojimo izoliuoto sistemos darbo rezervo
paslaugos teikimui. EEĮ pakeitimo įstatymu buvo papildytas Elektros energetikos įstatymas
septintuoju1 skirsniu, kuriuo apibrėžiami energijos kaupimo veiklos principai, energijos kaupimo
įrenginių savininkų teisės bei energijos kaupimo įrenginių prijungimas prie elektros tinklų.
Minėtame septintajame1 skirsnyje nurodyta, kad energijos kaupimo veikla vykdoma ir elektros
energijos kaupimo paslaugos elektros energijos rinkoje teikiamos rinkos sąlygomis. Elektros
energijos kaupimo paslaugų kainos nereguliuojamos, išskyrus izoliuoto elektros energetikos
sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos (toliau – Izoliuoto darbo rezervo paslauga), teikiamos
perdavimo sistemos operatoriui Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos
elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, kainą ir kitus šio
įstatymo 67 ir (ar) 68 straipsniuose nustatytus atvejus. Energijos kaupimo įrenginių savininkų, kurių
teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos, nustatytos kainos ir (ar) nustatyta pajamų riba
įsigalioja praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo jų paskelbimo.
Numatoma, kad Izoliuoto darbo rezervo paslaugą teikiantis energijos kaupimo įrenginio
savininkas privalo atskirai tvarkyti su elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio
tiekimo, kaupimo veikla, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo veikla ir kita, su
elektros energetika nesusijusia, veikla susijusią apskaitą. Taip pat apibrėžiamas kaupimo įrenginio
prijungimas – kai energijos kaupimo įrenginiai prijungiami prie perdavimo tinklų, energijos
kaupimo įrenginio savininkas apmoka visas sąnaudas, susijusias su jo valdomų įrenginių
prijungimu prie elektros perdavimo tinklų.
Taip pat EEĮ pakeitimo įstatymu apibrėžiama, kad vartotojų, pageidaujančių prie
skirstomųjų elektros tinklų prijungti energijos kaupimo įrenginius, įrenginiai prie elektros tinklų
jungiami apmokant 10, 20, 50 proc. atitinkančius prijungimo prie elektros tinklų įkainius arba
padengiant
100 proc. prijungimo prie elektros tinklų faktinių išlaidų, priklausomai nuo to, kokiai vartotojų
grupei vartotojas priskirtinas (vartotojams, jungiantiems daugiau kaip 1 MW galios įrenginius,
socialiai pažeidžiamų vartotojų grupei, buitiniams ir nebuitiniams vartotojams ar vartotojams virš
250 kW galios). Visais kitais atvejais asmeniui kreipiantis dėl energijos kaupimo įrenginio
prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų, apmokama 100 proc. faktinių prijungimo prie elektros
tinklų išlaidų.
Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas:
1.1. Rezervų metodikos pakeitimo projekte apibrėžiamos numatyto paskirtojo kaupimo
sistemos operatoriaus teikiamos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos leistinų pajamų nustatymo
taisyklės – taikomas analogiškas principas (išskyrus neaktualias specifines nuostatas) kaip nustatant
elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainas.
1.2. Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimo projekte sisteminių paslaugų sąnaudos
papildytos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos sąnaudomis bei nurodyti jų nustatymo principai.
Atitinkamai papildytas ir projekto priedas.
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Taip pat pažymėtina, kad EESSĮ pakeitimo įstatymo 12 straipsnis 5 dalyje numatyta, kad
laikotarpiu nuo šio įstatymo 61 straipsnio 5 dalyje numatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo (t. y. nutarimo dėl paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus paskyrimo atšaukimo)
įsigaliojimo dienos iki paskirtojo sistemos operatoriaus valdomų elektros energijos kaupimo
įrenginių perleidimo, numatyto šio įstatymo 61 straipsnio 6 dalyje, sandorio įsigaliojimo dienos
paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus patirtos būtinosios elektros energijos kaupimo įrenginių
techninio palaikymo ir saugos užtikrinimo sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka pripažįstamos
ekonomiškai pagrįstomis paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus sąnaudomis ir įtraukiamos į
reguliuojamų paslaugų kainas. Atsižvelgiant į tai, Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimo
projektas papildytas faktinių elektros energijos kaupimo įrenginių techninio palaikymo ir saugos
užtikrinimo sąnaudų nustatymo principu.
Taip pat, atsižvelgiant į Sąnaudų aprašo 40 punktą, pakeistas terminas (iš 30 dienų į 40
dienų), per kurį įmonė, turinti elektros energijos perdavimo veiklos licenciją, nuo ataskaitinio
ketvirčio ir ataskaitinių metų pabaigos privalo Tarybai pateikti pusmetinę (išskaidant ketvirčiais) ir
metinę perdavimo sistemos operatoriaus sisteminių paslaugų teikimo ataskaitą. Be to, projekte
institucijos pavadinimas keičiamas iš „Komisija“ į „Taryba“4, atlikti kiti redakcinio pobūdžio
pakeitimai. Atliekant Metodikos pakeitimus, sąlygotus EESSĮ pakeitimo įstatymo, EEĮ pakeitimo
įstatymo bei NSUSOAĮ pakeitimo įstatymo, be kita ko, buvo atlikta sisteminė metodikos peržiūra.
Jos metu pastebėta, kad dalies metodikos punktų buvo neteisinga numeracija. Atsižvelgus į tai, jog
keičiama daugiau nei pusė Sisteminių paslaugų metodikos punktų, ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Sisteminių paslaugų metodika
išdėstoma nauja redakcija.
1.3. Sąnaudų aprašo pakeitimo projekte numatyti pakeitimai, susiję su EESSĮ pakeitimo
įstatymo 61 straipsnyje numatyto paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus, teikiančio Izoliuoto
darbo rezervo paslaugą, apskaitos reglamentavimu – išskirta energijos kaupimo veikla, apibrėžta
nepaskirstomųjų sąnaudų dalis, numatyta pareiga teikti reguliuojamos veiklos ataskaitas, taip pat
keičiami Sąnaudų aprašo 1, 3, 4, 5 priedai, elektros energijos kaupimo įrenginiams (baterijoms)
numatomas 10-15 m. nusidėvėjimo normatyvas.
1.4. Prijungimo metodikos pakeitimo projekte apibrėžiamas energijos kaupimo įrenginį prie
perdavimo elektros tinklų ar skirstomųjų elektros tinklų jungiančio subjekto mokamos prijungimo
įmokos dydis (moka pagal 10, 20, 50 proc. atitinkančius prijungimo prie elektros tinklų įkainius
arba 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos)), taip pat prijungimo
paslaugos prie tinklų kainos (prijungimo įmoka) nustatymo principai.
2.
Dėl investicijų grąžos ir pelno maržos skaičiavimo. Pažymėtina, kad Investicijų grąžos
metodikos 10 punkte yra numatyta, jog investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos
Respublikos klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos
apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės
nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–
2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos
patvirtinimo“ ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose
nustatytiems rodikliams pagal atskirų sektorių kainodaros metodikas, Taryba gali skirti papildomą 1
proc. investicijų grąžos priedą. Šis priedas skiriamas pagal kriterijus ir tvarką, numatytus
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše5 (toliau – Investicijų derinimo
Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymą Nr. XIII-1968, pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos prijungimui prie Komisijos, po Inspekcijos
prijungimo prie Komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Tarybą (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba).
5
Patvirtintas Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d.
nutarimo O3-35 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo“.
4
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aprašas), Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos apraše6 ar kituose Tarybos patvirtintuose teisės aktuose.
Tuo pagrindu Taryba parengė ir 2021 m. birželio 15 d. raštu Nr. R2-(E)-4113 viešajai
konsultacijai paskelbė Investicijų derinimo aprašo pakeitimo projektą. Šiame projekte numatoma,
kad investiciniam projektui, kurio tikslas yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančių
elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo tinklo elementų ir (arba) sisteminių paslaugų
infrastruktūros elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas neišskiriančius („nulinės
emisijos“) elektros ir (arba) dujų perdavimo ir (arba) skirstymo tinklo elementus ir (arba) elektros
tinklo sisteminių paslaugų infrastruktūros elementus (toliau – Tinklo elementai), gali būti skiriamas
1 proc. punkto WACC priedas 5 metų laikotarpiui pagal sąlygas, numatytas Investicijų derinimo
aprašo pakeitimo projektu siūlomame Investicijų derinimo aprašo naujame 57.11 papunktyje.
Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas:
2.1. KVR metodikos pakeitimo projekte ir Rezervų metodikos pakeitimo projekte
numatytas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.)
elektros energetikos įmonių įgyvendinamiems investicijų projektams, kurių tikslas yra šiltnamio
efektą sukeliančias dujas išskiriančių tinklo elementų ir (arba) sisteminių paslaugų infrastruktūros
elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas neišskiriančius („nulinės emisijos“)
elementus, bei KVR metodika ir Rezervų metodika papildytos nuostatomis, susijusiomis su šio
priedo taikymu.
2.2. Pakeistas KVR metodikos 2 priedas ir Rezervų metodikos 4 priedas.
3.
Pakeitimai dėl OPEX projektų, Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir
rizikų vertinimo metodikos7 (toliau – Paskatų metodika) ir kitų tobulintinų reguliavimo aspektų.
3.1. KVR metodikos pakeitimo projekte ir Rezervų metodikos pakeitimo projekte
detalizuota, kaip su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės
eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai),
sąnaudos įvertinamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas. Taip pat Sąnaudų aprašo pakeitimo
projekte aprašytas OPEX projektų sąnaudų paskirstymas, pakeisti KVR metodikos 1, 13 priedai ir
Rezervų metodikos 2 priedas.
3.2. KVR metodikos pakeitimo projektas papildomas keliomis nuostatomis dėl papildomų
paskatų skyrimo strateginiams projektams pagal Paskatų metodiką, taip pat papildytas Sąnaudų
aprašo pakeitimo projektas, numatant Paskatų metodikoje nurodytą galimybę taikyti trumpesnius
ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (Tarybai pritarus nutarimu).
3.3. Siekiant suvienodinti OPEX efektyvinimo vertinimą su gamtinių dujų sektoriuje
taikomais OPEX efektyvumo vertinimo principais, KVR metodikos pakeitimo projekte numatyta,
kad įmonėms, kurių reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m. dėl jų veiklos
efektyvumo, kurį įrodo Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o
vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą
reguliavimo periodo laikotarpį) investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką,
yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamų metų
leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma. Taip pat
projektas papildytas nuostata, numatančia prognozuojamos ir faktinės turto vertės vertinimo
principus, skaičiuojant įmonės faktinę investicijų grąžą.
3.4. Prijungimo metodikos pakeitimo projektu patikslintos nuostatos 1 kW tinklų plėtros
kainos taikymo, taip pat patikslinta Prijungimo metodikos nuostatos dėl vartotojų priskyrimo
vartotojų grupėms atliekant leistinosios naudoti galios didinimo procesą.

Patvirtintas Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir
derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7
Patvirtinta Tarybos 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-1572 „Dėl Investicijų projektų papildomų reguliacinių
paskatų ir rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo“.
6
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3.5. Sąnaudų aprašo pakeitimo projekte taip pat numatyta, kad skirstymo veikloje atskirai
turi būti apskaitomas prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos
sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo sąnaudos.
3.6. Rezervų metodikos pakeitimo projekte antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo
užtikrinimo paslaugos atveju, numatytas reikalavimas teikti informaciją Tarybai apie per ataskaitinį
laikotarpį (y–2) Asmens gautą pelną pardavus elektros energiją, pagamintą perdavimo sistemos
operatoriui aktyvavus antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą.
3.7. Projektuose atlikti redakciniai patikslinimai.
Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje
ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Atskirai Projektai ir lydimoji medžiaga siunčiami
nebus. Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės
aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m.
spalio
28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdama į tai,
kad pakeitimų apimtis nėra didelė, Taryba prašo pastabas ir pasiūlymus Projektams pateikti per 10
darbo dienų nuo Projektų paskelbimo TAIS dienos, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą.
Projektą parengė: Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus (toliau – Elektros
skyrius) patarėja Lina Bartkienė, tel. (8 5) 239 7825, el. p. lina.bartkiene@vert.lt (bendrieji KVR
metodikos ir Rezervų metodikos pakeitimai), Elektros skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys, tel. (8
5) 219 6684, el. p. giedrius.blagnys@vert.lt (Projektų pakeitimai dėl kaupimo įrenginio
integravimo), Elektros skyriaus patarėjas Radoslavas Grigelis, tel. (8 5) 213 5241, el. p.
radoslavas.grigelis@vert.lt (Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimai), Elektros skyriaus patarėja,
laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Anastasija Skunčikaitė, tel. (8 6) 2537925, el.
p. anastasija.skuncikaite@vert.lt. (Prijungimo metodikos pakeitimai ir bendrieji Projektų
pakeitimai), Elektros skyriaus vyr. specialistė Justina Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241, el. p.
justina.malakauskaite@vert.lt (Projektų pakeitimai dėl OPEX projektų), Elektros skyriaus vyr.
specialistė Julija Guntulienė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. julija.guntuliene@vert.lt. (Projektų
pakeitimai dėl Paskatų metodikos).
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m.
sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio
tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas, 22 lapai.
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m.
sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio
tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 22 lapai.
3. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d.
nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros
energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas, 13 lapų.
4. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d.
nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros
energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 13 lapų.
5. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m.
liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 ,,Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo
metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas, 8 lapai.
6. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio
21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
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paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas su priedais, 3 lapai ir Excel
failas (skaitomas kaip 1 lapas).
7. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio
21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas su
priedais, 3 lapai ir Excel failas (skaitomas kaip 1 lapas).
8. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas, 3 lapai.
9. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 3 lapai.

Tarybos pirmininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas

Jonas Makauskas

L. Bartkienė, tel. (8 5) 239 7825, el. p. lina.bartkiene@vert.lt
G. Blagnys, tel. (8 5) 219 6684, el. p. giedrius.blagnys@vert.lt
R. Grigelis, tel. (8 5) 213 5241, el. p. radoslavas.grigelis@vert.lt
A. Skunčikaitė, tel. (8 6) 2537925, el. p. anastasija.skuncikaite@vert.lt.
J. Malakauskaitė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. justina.malakauskaite@vert.lt
J. Guntulienė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. julija.guntuliene@vert.lt.

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS METODIKŲ (elektros rezervų,
sisteminių paslaugų, kainų, apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo, prijungimo) PAKEITIMŲ
PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA
serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT
administratorių, žyma:IS-910/635-II-5-1 priedas 2021-08-09.zip)
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IS-910/635-II-6 priedas
VERT INFO. Dėl Supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto aptarimo organizavimo
From: Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt>
Sent: Friday, August 6, 2021 3:21 PM
To: info.klaipeda@gren.com; info@baltpool.eu; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>;
almantas.vinikas@gmail.com; info@e-energija.lt; info@kaunoenergija.lt; info@kkj.lt; vkj@ignitis.lt;
klenergija@klenergija.lt; info@litesko.lt; info@senergija.lt; info@chc.lt; info@idexbaltic.lt; info@lnsga.lt;
bendrove@pe.lt
Subject: Dėl Supirkimo tvarkos organizavimo

2021 m. gegužės 21 d. Taryba viešajai konsultacijai pateikė Šilumos gamybos ir (ar)
supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Supirkimo tvarka), patvirtinto 2010 m. spalio 4 d.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos
ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą.
Kadangi gavome nemažai pastabų dėl savaitinių aukcionų organizavimo su siūlymais
atsisakyti tokios tvarkos, buvo nuspręsta šios tvarkos neįtraukti į 2021-08-01 įsigaliojusią
Supirkimo tvarkos redakciją ir dėl jos papildomai diskutuoti ateityje.
Norėtume pratęsti diskusiją ir pakviesti išsakyti pastabas ir argumentus dėl savaitinių
aukcionų įgyvendinimo kylančių grėsmių bei rizikų (susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu
būdu).
Norėčiau, kad informuotumėte, ar tinkamas susitikimo laikas būtų 2021 m. rugpjūčio 13 d.?
Jeigu laikas nėra tinkamas ar manote, kad reikėtų daugiau laiko pasiruošimui, prašau
informuokite.
Pagarbiai
Evaldas Šmaukšta
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 250 61 82
+370 667 48346
Faks. +370 5 213 5270

Verkių g. 25C-1
LT-08223 Vilnius
www.vert.lt
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III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ
TAIKYMO
PRAKTIKA
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IS-910/635-III-1 priedas

Baltpool 2021-08-03 pranešimai apie BK kainas ir indeksus.
TN: tn

Paskutinis taškas 2021-08-03

Vėliausio 2021-08-03 aukciono rezultatai

Laikotarpis

SPOT
M09-2021
M10-2021
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
38 080
13.80 0.00 %
9 730
13.93
17.55
2 660
mediena
Smulkinta
36 400
14.36 0.00 %
45 500
12.68
16.00
1 750
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
31 640
12.84
14.00
2 800
mediena
Smulkinta
34 650
18.50 0.00 % 278 740
14.58
21.57 38 500
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
30 940
13.96
18.00 13 650
mediena
Smulkinta
15 120
17.79 0.00 % 507 360
14.52
18.69 97 440
30

mediena
Medienos granulės
Medienos
granulės
Medienos
WIN-2021
granulės
SPOT

320

26.47 0.00 %

370

25.88

0.00

0

0

- 0.00 %

240

23.00

0.00

0

8.60

8.60

210

Lignino ir biokuro mišinys
SPOT

Laikotarpis

SPOT
M09-2021
M10-2021
Q04-2021
Q01-2022
WIN-2021

SPOT
WIN-2021

SPOT

Lignino ir
biokuro
mišinys

0

- 0.00 %

210

BK prekybos rodikliai po aukciono 13 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
27 300
13.37 -3.29 %
0
0.00
0.00
0
mediena
Smulkinta
5 950
15.33 +6.33 %
9 450
13.75
0.00
0
mediena
Smulkinta
9 800
14.71 0.00 %
8 960
14.33
0.00
0
mediena
Smulkinta
67 760
17.28 -7.06 % 188 650
14.24
22.35 34 650
mediena
Smulkinta
0
- 0.00 %
30 030
13.48
0.00
0
mediena
Smulkinta
25 200
17.30 -2.83 % 292 320
14.69
20.27 42 000
mediena
Medienos granulės
Medienos
590
25.36 -5.32 %
0
0.00
0.00
0
granulės
Medienos
0
- 0.00 %
240
23.00
0.00
0
granulės
Lignino ir biokuro mišinys
Lignino ir
biokuro
210
8.60 0.00 %
0
0.00
0.00
0
mišinys
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LRV 2021 08 05 pranešimas. Aptartas pasirengimas būsimam šildymo sezonui
TN: tn

Šiandien Vyriausybės kanceliarijoje įvyko Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės
inicijuotas pasitarimas dėl būsimo šildymo sezono. Rinką prižiūrinčios ir reguliuojančios
institucijos pristatė centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai naudojamo kuro kainų pokyčius ir
pokyčius lemiančias tendencijas bei prognozes dėl būsimų kainų ateinančiame šildymo sezone.
„Pastarojo laikotarpio žaliavų kainų pokyčiai turi įtakos centralizuotai tiekiamos šilumos
kainų augimui, o tai atsiliepia ir gyventojų didesnėms išlaidoms už šildymą. Pateiktos prognozės
artėjančiam šildymo sezonui reikalauja peržiūrėti esamą šilumos sektoriaus situaciją, todėl
Aplinkos, Energetikos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paprašytos pateikti galimus
sprendimus“, – sakė premjerė.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir Baltpool UAB atlikti vertinimai rodo, kad
žaliavų (biokuro ir gamtinių dujų) kainos biržoje didėja iki 40 %. Pagrindinis kuras, naudojamas
centralizuotai tiekiamam šildymui, yra biokuras, kuris sudaro apie 70 % (gamtinės dujos – apie
27 %). Būtent šio kuro kainų pasikeitimai turi tiesioginę įtaką šilumos kainoms vartotojams.
Prognozuojama, kad dėl padidėjusios kuro kainos centralizuotai tiekiamos šilumos kaina bus
ketvirtadaliu didesnė nei praeitų metų šilumos kaina. Toks šilumos kainos lygis grįžtų praktiškai į
2018 m. kainų lygį.
Atsižvelgiant į institucijų pateiktus vertinimus, pasitarime nutarta prašyti Aplinkos
ministeriją, Energetikos ministeriją ir Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją per 10 darbo dienų
pateikti vertinimus ir pasiūlyti sprendimus dėl didesnio biokuro tiekimo rinkai, šilumos sektoriaus
reguliavimo ir galimo poveikio socialiai remtiniems asmenims.
Vyriausybė kol kas neplanuoja PVM 9% lengvatos peržiūros ar panaikinimo centralizuotai
tiekiamai šilumai.
LŠTA INFO. 2021 rugpjūčio 5 d. pasitarimo Vyriausybėje apibendrinimas
Pasitarimą organizavo Premjerės patarėjas Dalius Krinickas, vedė Premjerė Ingrida Šimonytė.
Baltpool (V.Jonutis) pagrindinės mintys:
1. Biokuras pigiausias buvo pernai – vidurkis 10,8 EUR/MWh, o šiuo metu perkamas žiemai
ilgalaikiais sandoriais po 17-17,5 EUR/MWh.
2. Prognozuoja, kad šildymo sezono vidurkis bus apie 15,3 EUR/MWh.
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3. Jeigu pernai tokiu laiku buvo nupirkta 54 proc. biokuro žiemai, tai šiais metais tik 10 proc.
poreikio.
4. Per metus (birželio mėn.) gamtinių dujų (žaliavos) kainos padidėjo nuo 22 iki 39
EUR/MWh, o biokuras atitinkamai nuo 8,6 iki 17,5 EUR/MWh.
5. Biokuro kainos koreliuoja su malkinės medienos kainomis – šios irgi pabrango apie 60 proc.
per metus.
6. Importas smulkintos medienos iš Baltarusijos vis dar sudaro apie 30 proc. viso kiekio, tačiau
tik 30-40 proc. patenka biokuro pirkėjams. Didžioji dalis nuperkama kaip žaliava medžio
plokščių gamykloms, daugiausiai Akmenės plokštyno.
7. Biokuro tiekėjai turi mažai miško sandėlių, todėl neturėdami atsargų nesiūlo didelių kiekių
arba laukia dar didesnio pabrangimo.
8. Baltarusijos biokuro importas mažės ir brangs. Lietuvos importuotojai perka jau 2-2,5 karto
brangiau negu anksčiau.
9. Baltarusijoje paskutiniame aukcione eksportuotojai pirko už 25 EUR/MWh (greičiausiai
Lenkijos atstovai). Išvežti leidžiama tik perteklinė skiedra. Pirmiausiai turi būt aprūpinami
Baltarusijos plokščių ir celiuliozės fabrikai, kurių skaičius padidėjo.
10. Kenkėjų pažeisti miškai Baltarusijoje baigiami tvarkyti, todėl dėl to kirtimai nedaromi.
11. Mano, kad 15 EUR/MWh biokuro kaina yra optimali. Jai esant jau grįžta Latvijos biokuro
tiekėjai į Lietuvos rinką.
12. Valstybinių miškų urėdija valdo pusę Lietuvos miškų ir turėtų pardavinėti ne žaliavą
biokurui, o patį biokurą. Jiems tai apsimokės pasiekus 15 EUR/MWh kainų ribą?
13. Nuo kito šildymo sezono įsigaliojus RED II pakeitimams vietinis biokuras bus
patrauklesnis.
14. Reikia pritaikyti katilus deginti prasčiausios kokybės biokurui.
VERT atstovas (M.Taparauskas):
1. Pailiustravo kuro kainų brangimą ir vidutinės šilumos kainos kitimą Lietuvoje.
2. Pasiūlymų nepateikė.
Energetikos ministerijos atstovas – pasiūlymų neturėjo.
LŠTA atstovas (V.Lukoševičius):
1. Sąskaitų dydį labiausiai lemia didelis šilumos suvartojimas atskiruose pastatuose žiemos
mėnesiais ir lėtai vykstanti renovacija. Reikia įgyvendinti privalomuosius reikalavimus ir
geriau organizuoti procesą.
2. Biokuras tapo strateginis išteklius ir todėl VMU turėtų būti įpareigota plačiau dalyvauti
aprūpinant juo Lietuvos vartotojus, tiekti ne tik žaliavą, bet ir biokurą, sudaryti prieinamus
rezervus, daryti poveikį biokuro rinkai ir pan.
3. Reikia sutvarkyti teisinį reguliavimą, atsisakyti perteklinių ir nereikalingų procedūrų bei
įrenginių ir taip optimizuoti pastoviąsias sąnaudas.
4. Tikslingai panaudoti ES paramą 2021-2027 metais.
5. Nepanaikinti PVM lengvatos centralizuotai tiekiamai šilumai. Premjerė – jos naikinti
nebeplanuojama.
Ignitis atstovas (N.Rasburskis):
1. Visos trys atliekų deginimo jėgainės gali sudeginti iki 20 proc. daugiau atliekų negu dabar –
reikia atitinkamo leidimo.
2. Reikia išspręsti ATL atliekoms klausimą – įpareigoti Aplinkos ministeriją.
Lietuvos savivaldybių atstovas: reikia išsaugoti PVM lengvatą centralizuotai tiekiamai šilumai.
Aplinkos ministerijos atstovai:
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1. Lietuvoje nukertama apie 4 mln ktm medienos iš kurios 1 mln išvežamas neapdorotas. Taip
prarandamos medienos atliekos, kurios galėtų būti panaudotos, kaip žaliava biokurui.
2. ATL klausimus reikia derinti su Europos komisija.
Soc. Reikalų ministerijos atstovai;
1. Dėl šilumos kainų augimo didės vartotojų gaunančių šildymo ir KV išlaidų kompensacijas
skaičius nuo 95000 iki 102000.
2. Savivaldybės turi įvertinti lėšų poreikį.
Premjerės I.Šimonytės apibendrinimas:
Per 10 dienų Energetikos ir Aplinkos ministerijoms surengti su LŠTA ir Igničio atstovais
pasitarimus ir įvertinti pasiūlymų įgyvendinimo galimybes. Pateikti išvadas Vyriausybei.
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IS-910/635-IV-1 priedas
LRV 2021 08 04 pranešimas. Pritarta išvadai dėl jūrinio vėjo energetikos Baltijos jūroje
TN: tn

Vyriausybė trečiadienį pritarė Energetikos ministerijos išvadai, kuri turėtų atverti geresnes
jūrinio vėjo energetikos Baltijos jūroje plėtros sąlygas. Joje įtvirtinti siūlymai, kurie iš esmės susiję
su būsimo parko konkurso sąlygomis, laimėtojo atsakomybės ribomis.
„Jūros potencialo išnaudojimas atsinaujinančiai energetikai yra tiek Europos Sąjungos, tiek
mūsų valstybės prioritetuose. Lietuva vis dar yra elektros importuotoja, todėl 700 MW galios
jūrinio vėjo jėgainių projektas leis užsitikrinti nuosavą ir žalią elektros energiją, kuri apims iki
ketvirtadalio viso šalies poreikio. Todėl džiaugiuosi, kad Vyriausybė pritarė Energetikos
ministerijos siūlymams ir šis projektas tampa realybe“, – sako energetikos viceministrė Daiva
Garbaliauskaitė, pridurdama, kad jei ir Seimas laiku priims reikiamus teisės aktų pakeitimus,
pirmasis konkursas galėtų įvykti kaip ir numatyta, – jau 2023 metais.
Vyriausybė iš esmės pritarė visiems Energetikos ministerijos siūlymams. Juose buvo
numatyta platesnė būsimo vėjo jėgainių parko vystytojo atsakomybė: jis turės ne tik pastatyti
elektrinę, bet ir pasirūpinti jos prijungimo infrastruktūra iki perdavimo sistemos operatoriui
priklausančių tinklų sausumoje.
Be to, siekiant, kad konkursas įvyktų laiku, paskirstyta atsakomybė už parengiamuosius
darbus tarp Energetikos ministerijos ir būsimo jūrinio vėjo jėgainių parko vystytojo.
Taip pat dviem aspektais papildyti konkurso laimėtojo nustatymo kriterijai: tai – greitesnė
elektrinės statyba ir dokumentų pateikimo pirmumas.
Jei jūrinio vėjo energetikos konkursas įvyktų 2023 m. ir Baltijos jūroje būtų įrengtas 700
MW galios vėjo elektrinių parkas, elektros energijos gamyba prasidėtų iki 2030 metų. Jame būtų
pagaminama iki 3 TWh elektros per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos elektros
energijos poreikio ir sumažintų šios energijos importą.
_________
ŠIMONYTĖ: DALIAI ŽMONIŲ GALI BŪTI KOMPENSUOJAMAS ŠILUMOS
BRANGIMAS
Erika Alonderytė, BNS, 2021 m. rugpjūčio 5 d.
TN: tn
Kylančios šilumos kainos yra pasaulinė tendencija, kurios Lietuva sustabdyti negali,
tačiau Vyriausybė gali imtis sprendimų ir kai kurioms gyventojų grupėms kompensuoti dalį
šilumos sąskaitų, sako premjerė.
Pasak Ingridos Šimonytės, šilumos kainų augimą lėmė padėtis tarptautinėse rinkose,
sudėtinga žiema Europoje ir ekonomikos atsigavimas bei dėl to padidėjusi energijos išteklių
paklausa.
„Kainos, kurios nustatomos pagal pasaulines kainas, negali Lietuvoje pasidaryti kažkokios
kitokios, nes Lietuva yra to paties pasaulio dalis. Šiuo atveju mūsų interesas imtis tų priemonių,
kurios Vyriausybės galioje – ne pakeisti pasaulinę dinamiką, o imtis sprendimų, jei reikia, dėl
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palengvinimo žmonėms galimybių apmokėti tas sąskaitas, apie tai šiandien kalbėsime“, –
žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Šimonytė.
Ji ketvirtadienį susitinka su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) atstovais.
Kaip BNS teigė asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, šį šildymo sezoną už šilumą
gyventojai mokės daugiau nei pernai. Anot jo, kai kuriuose miestuose šiluma gali brangti iki 20-25
procentų.
BNS
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VERT 2021-08-03 pranešimas. REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT
apžvalgą ir naujus dažniausiai užduodamų klausimų dokumentus
TN: tn
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos
Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 2021 m. liepos 30 d. paskelbė 25-ąją
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos
vientisumo ir skaidrumo (REMIT) ketvirtinę apžvalgą už 2021 m. II ketvirtį.
Šioje apžvalgoje pateikiama atnaujinta informacija, klausimai ir atsakymai, bei pranešimas
apie Forumą, kuris vyks š.m. spalio pabaigoje.
Šiame leidime pateikiama informacija apie ACER užduotis susijusias su duomenų kokybe ir
Organizuotų rinkos sistemų (angl. OMP) sąrašo sudarymu, trumpai apibūdinami dabartiniai ACER
registracijos procesai, skirti viešai neatskleistos informacijos platformoms (angl. IIP) ir
Registruotiems pranešimo mechanizmams (angl. RRMs), bei apibendrinamos naudos dėl Pranešimų
platformos (angl. Notification Platform) įrankio naudojimo.
Primename, kad rinkos dalyviai per šią platformą gali pranešti Tarybai apie jų pastebėtus
galimus REMIT pažeidimus.
Naujajame leidime taip pat pateikiama informacija apie Ispanijos ir Prancūzijos nacionalinės
reguliavimo institucijų ir kitų kompetentingų institucijų tyrimus bei sankcijas susijusias su REMIT.
Leidinyje pateikiami naujausi REMIT dokumentacijos atnaujinimai, statistika apie RRM
nenumatytų atvejų ataskaitas ir REMIT pažeidimų bylas nuo 2021 m. balandžio iki birželio mėn.,
taip pat pateikiama paskutinių keturių ketvirčių sprendimų dėl sankcijų apžvalga.
Daugiau informacijos
ACER taip pat skelbia dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų leidimą, parengtą
bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kuriame pateikiama naujausia
informacija REMIT politikos klausimais. Šiame leidime atnaujinti ir patikslinti du esami klausimai
ir atsakymai, bei įtraukti du nauji klausimai ir atsakymai. Klausimai ir atsakymai parengiami
atsižvelgiant į diskusijas, kurias ACER surengė suinteresuotosiomis šalimis internetinių seminarų ir
apskritojo stalo susitikimų metu, taip pat atsižvelgus į klausimus gautus per REMIT užklausos
formą.
Taip pat informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. sukanka 10 metų nuo REMIT patvirtinimo,
kurio tikslas – užtikrinti atvirą ir sąžiningą konkurenciją Europoje didmeninėse energijos rinkose.
ACER kviečia dalyvauti organizuojamame REMIT Forume, kuris prasidės 2021-10-25 įžanginiu
internetiniu seminaru, bei plenarine sesija. Spalio 26–28 d. Forume bus rengiamos specialios
interesų grupių sesijos, susijusios su duomenimis, ataskaitomis ir technologijomis ACER REMIT
taikymo gairėse ir bus aptariami aktualūs didmeninės rinkos priežiūros klausimai.
Daugiau informacijos
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AM 2021 08 03 pranešimas. Nacionalinis susitarimas dėl miškų nuo pamatinių tikslų pereina į
vizijos etapą
TN: tn
Po keletą mėnesių trukusių Nacionalinio susitarimo dėl miškų (NMS) koordinacinės grupės
diskusijų, susitarimo procesas pereina į nacionalinės miškų vizijos etapą: diskusijos persikelia į 17
sektorinių grupių, kurios iki rugsėjo 13 dienos turės suformuluoti nacionalines vizijas dėl miškų ir
miškų sektoriaus.
NMS sektorinės grupės buriamos pagal vienodus ar panašius miškų sektoriaus dalyvių
interesus ir atstovauja klimato kaitos, miško ekologijos ir biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio, privačių miškų savininkų, medienos pramonės, miškų sektoriaus darbuotojų bei
kitas svarbias sritis. Su sektorinėmis grupėmis ir jų sudėtimi galite susipažinti čia. Perkeliant
susitarimo procesą į mažesnes grupes, siekiama išgirsti skirtingų grupių nuomones ir patį susitarimą
dėl miškų priimti tik atsižvelgus į visų interesus.
Apie mėnesį laiko grupės rengs nacionalinę miškų viziją, taip pat įvardins tarp skirtingų
intereso grupių kylančias įtampas ir tų įtampų sprendimo būdus, o vėliau nustatys ir detalesnes
susitarimų temas.
„Bendros ir visiems proceso dalyviams priimtinos nacionalinės miškų vizijos
suformulavimas tikrai nelengvas iššūkis, tačiau būtinas ir labai svarbus bendrakūros etapas, norint
judėti toliau link jau detalesnių sprendimų ir susitarimų konkrečiose temose“, – pastebi Aplinkos
ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis.
Apibendrinus sektorinių grupių pasiūlymus bendruose forumuose ir vėliau detalizavus
susitarimo temų sprendinius jau mišriose, vadinamosiose susitarimų, grupėse, bus parengtas NMS
tekstas ir pateiktas politinėms partijoms pasirašyti.
Pasirašytas NMS fiksuotų aiškų balansą miškų politikoje siekiant atliepti tiek klimato kaitos
iššūkius, tiek ir kintančius įvairiapusius visuomenės poreikius šalies miškams, skatintų toliau plėtoti
tvarų miškų tvarkymą, tobulinti ekonominį veiklos miškuose reguliavimą, rūpintis miškų mokslų ir
mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtra, didinti jiems skirtą finansavimą. Taip pat tobulinti miško
sektoriaus specialistų rengimą, didinti jų socialines garantijas, stiprinti rekreacines, kultūrines miško
funkcijas, profesinį imunitetą ir kolektyvinį atstovavimą.
Primename, kad Nacionalinis susitarimas dėl miškų vykdomas pagal specialiai jam
adaptuotą „Future search“ bendrakūros metodą. Bendrakūroje už susitarimo proceso priežiūrą ir
koordinavimą tampa atsakinga ne Aplinkos ministerija, o NMS koordinacinė grupė, kurios nariais
tapo miškų savininkai, politikai, miškininkai, aplinkosaugininkai, mokslininkai, verslo ir
visuomenės atstovai. Jie atstovauja keturioms skirtingoms interesų grupėms – politinei, ekonominei,
socialinei ir ekologinei.
_______
AM 2021 08 04 pranešimas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskola – 170
daugiabučių atnaujinimui
TN: tn

45

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) suteikė 67,5 mln. eurų paskolą
daugiabučių gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumo gerinimo projektams finansuoti. Ji
skirta projektams, jau vykdomiems pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą ir leis atnaujinti apie 170 daugiabučių. Tai ne tik paspartins renovacijos procesą, bet ir
pagerins atnaujintų namų gyventojų gyvenimo sąlygas.
Aplinkos viceministro Dariaus Kvedaravičiaus teigimu, šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama
apie 1,5 tūkst. daugiabučių namų renovacijos projektų, kurių bendra investicijų vertė viršija 600
mln. eurų. Trečdalį šių projektų planuojama baigti 2021 m. Pastatų renovacijos tempus ketinama
didinti, dėl to kompleksiškai peržiūrimi šiuo metu taikomi procesai, diegiamos inovatyvios
technologijos, spartinančios statybos darbų eigą ir užtikrinančios geresnę darbų kokybę.
„Šiomis lėšomis bus finansuojami jau parengti projektai. Be to, bendradarbiavimas su
aukštą reitingą turinčia finansų įstaiga – ERPB, rodo pasitikėjimą Lietuvos daugiabučių namų
renovacijos modeliu ir valstybės paramos schema, kurią Europos Komisija pripažįsta gerosios
praktikos pavyzdžiu. Tikimės, kad ši paskola paskatins, ir kitus privačius vietinius ir tarptautinius
investuotojus dalyvauti daugiabučių pastatų renovacijos programoje, tuo pačiu užtikrinant jos
tęstinumą ir tvarumą“ – teigė aplinkos viceministras.
„Tai yra svarbi investicija į pastatų energijos vartojimo efektyvumą Lietuvoje, kuri ne tik
sumažina gyventojų išlaidas, bet ir padeda įgyvendinti perėjimo prie žaliosios ekonomikos tikslus
bei prisideda prie kovos su klimato kaita. Džiaugiamės bendradarbiavimu su ERPB ir jo
suteikiamomis galimybėmis Lietuvai“, – sakė finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė.
Daugiabučių namų renovacija Lietuvoje yra viena svarbiausių priemonių, siekiant energinio
efektyvumo. Šalyje yra apie 40 tūkst. daugiabučių namų, iš kurių apie 80 proc. priskiriami
žemiausiai pastato energinio naudingumo klasei. Dėl prastų šių pastatų energetinių savybių,
patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai, o tai lemia ir dideles būsto išlaikymo išlaidas. Dalis
gyventojų, neišgalintys jų apmokėti, kreipiasi pagalbos į valstybės ar savivaldos institucijas.
Kartu tai ir galimybė pagerinti pastato būklę, ir pagrindinis instrumentas kuriant tvarius
miestus. Investicijos į daugiabučių namų renovaciją, kuria tvarią ir darnią gyvenamąją aplinką,
todėl, siekiant žaliojo kurso bei renovacijos bangos strategijos tikslų, investicijų poreikis šiame
sektoriuje tik didės.
Sutartį su ERPB, kurios pagrindu suteikta iki 67,5 mln. eurų paskola, pasirašė UAB
„Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA).
_________
AM 2021 08 05 pranešimas. Norintiesiems pasikeisti taršų šildymo katilą – dar 3 mln. eurų
TN: tn
Daugiabučių namų gyventojai ir individualių gyvenamųjų namų savininkai, norintys
atsisakyti iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių, ir vietoje jų įsigyti naudojančius
atsinaujinančius energijos išteklius, galės teikti prašymus kompensacinėms išmokoms nuo rugsėjo
1 d. Šiai paramai iš Klimato kaitos programos skirta dar 3 mln. eurų. Maksimalus kompensacinės
išmokos dydis pareiškėjui siekia iki 14,5 tūkst. eurų.
Šios kompensacinės išmokos bus skiriamos pagal nustatytą tvarką.
Jas galės gauti daugiabučiuose ir vieno ar dviejų butų individualiuose namuose gyvenantys
asmenys, kurie būstą šildo dyzeliniu krosnių kuru, gamtinėmis dujomis, anglimi, durpių briketais
ir pan., ir taršų katilą nori pakeisti 5 klasės biokuro katilu ar šilumos siurbliu, kurių energijos
šaltinis – geoterminė, hidroterminė arba aeroterminė energija (oras–oras, oras–vanduo, žemė–
vanduo, vanduo–vanduo).
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) rugsėjo 1 d. skelbs jau antrą šiemet kvietimą
taršių katilų keitimui. Prašymus bus galima teikti iki rugsėjo 31 d., tik elektroniniu būdu – per
APVA informacinę sistemą APVIS. Gauti prašymai bus vertinami konkurso būdu pagal aprašytus
kriterijus. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos neturi paraiškos pateikimo greitis, todėl nesvarbu,
ar prašymas pateiktas pirmąją, ar paskutinę kvietimo dieną.
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Pirmasis kvietimas buvo paskelbtas balandžio 26 d. – gegužės 26 d., gauta 1175 prašymų,
kompensacijoms rezervuoti 3 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų.
Didelis susidomėjimas šia skatinimo priemone patvirtina jos reikšmingumą siekiant klimato
kaitos švelninimo tikslų. Gyventojai ne tik sutaupo lėšų efektyviau pasigamindami šilumos energiją,
bet ir prisideda prie aplinkos būklės gerinimo, nes nauji šildymo įrenginiai ženkliai mažiau ją teršia.
Šios investicijos iš Klimato kaitos programos yra skirtos mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį namų ūkių sektoriuje, pagerinti oro kokybę ir padidinti energinį efektyvumą.
_________
AM 2021 08 06 pranešimas. Ministerijoje parodoje galima susipažinti su moderniomis miestų
idėjomis
TN: tn

Aplinkos ministeriją pasiekė žurnalo „Structum“ organizuojamo konkurso „Išmanusis
miestas“ paroda. Jau septintus metus iš eilės konkursas jungia architektus, urbanistus, inžinierius,
studentus ir visus kūrėjus, kurie keičia Lietuvos regionų teritorijas ir siūlo inovatyvius ir žalius
miestų įvaizdžių sprendimus.
Šiemet projekto „Išmanusis miestas“ konkurse dalyvavo universitetų, aukštųjų mokyklų
atstovai ir architektūros profesionalai – 41 komanda sukūrė net 49 projektus. Apdovanoti geriausieji
studentų ir profesionalų kategorijose. Su visais darbais galite susipažinti čia.
„Dažnai norisi greičiau nueiti nuo taško A iki B. Tačiau mūsų neprisimins dėl spartos, mus
prisimins dėl kokybės. Visi norės skelbti apie tokius projektus, kurie kuria epochos jausmą.
Šiandien miestai turi ypatingą iššūkį. Pastarąjį dvidešimtmetį Lietuvoje klestėjo priemiesčių
kultūra. Labai sunku grąžinti gyvenimą į miestų centrus. Bet mums tai sekasi. Miestai vėl pildosi
gyventojai, mes augame kaip valstybė. Tai yra bendras mūsų rezultatas.
Tačiau žvelgiant į ateitį, reikia spręsti įvairius iššūkius. Esame užsibrėžę tikslą per
dešimtmetį trečdaliu sumažinti taršą miestuose, iš esmės pagerinti oro kokybę. Ir tai yra užduotis
šiai kartai, kuri kuria“, – birželį vykusios apdovanojimų ceremonijos metu sakė Simonas Gentvilas.
Komandos kūrė teritorijų vizijas iš šiemet dalyvavusių Palangos, Anykščių, Ignalinos,
Zarasų, Kauno rajono, Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybių. Konkurso dalyviai rengė
projektus taip, kad pasiūlymų sprendiniai ilgalaikėje perspektyvoje generuotų pajamas, prisidėtų
prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo.
Konkursas sulaukė didelio stipriausių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėmesio. Jame dalyvavo
komandos iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijų universiteto, Vytauto
Didžiojo universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dailės akademijos ir
Klaipėdos valstybinės kolegijos.
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Konkurse dalyviai pateikia idėjas ir projektus, atitinkančius projekte dalyvaujančių
savivaldybių poreikius bei lūkesčius. Vėliau savivaldybės gali pasinaudoti idėjomis ir jas
įgyvendinti.
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IS-910/635-IV-4 priedas
LIKO NEIŠNAUDOTA MILIJONINĖ PARAMA ATSINAUJINANTIEMS ENERGETIKOS
IŠTEKLIAMS ĮDIEGTI
ELTA 2021 m. rugpjūčio 4 d. www.delfi.lt,
TN: tn
Verslo atsargumą galvojant apie ateitį koronaviruso pandemija pernai atskleidė
netikėtu kampu: liko neišnaudota milijoninė parama atsinaujinantiems energetikos ištekliams
įdiegti. Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) duomenimis, per pirmąjį kvietimą
pernai iš 14 mln. eurų finansavimo panaudota vos 2,5 mln. eurų, tačiau tikimasi sėkmingai
investuoti šiems metams numatytas lėšas. Juolab kad šiemet supaprastinti reikalavimai
paramai gauti.
Šiemet verslo investicijoms į atsinaujinančius energetikos išteklius numatyta 9 mln. eurų
suma, į subsidijas pretenduoti galima iki metų pabaigos arba kol bus pateikta paraiškų visai
paramos sumai. „2020 metai buvo pirmieji, kai Klimato kaitos programos lėšos buvo skirtos ir
įmonėms, norinčioms įsirengti saulės elektrinę ar pasikeisti iškastinį kurą naudojančius šildymo
įrenginius. Galbūt dėl to, kad dalis įmonių nespėjo pasiruošti investicijoms, galbūt dėl COVID-19
situacijos šalyje ir neužtikrintumo nebuvo sulaukta paraiškų visai skirtai sumai. 2020-aisiais gauta
beveik 200 paraiškų, jose prašoma finansavimo suma siekė apie 6,5 mln. eurų. Finansavimas skirtas
89 projektams, o subsidijų suma sudarė apie 3 mln. eurų“, – sako APVA Nacionalinių programų
valdymo direktorius Jonas Balkevičius.
Šiais metais reikalavimai siekiant gauti paramą buvo supaprastinti: nebereikia teikti
galimybių studijos, nuosavo finansinio indėlio užtikrinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) skaičiavimų, o finansavimo suma apskaičiuojama pagal fiksuotus įkainius.
Šiuo metu APVA jau yra gavusi beveik 150 verslo paraiškų, pagal kurias pretenduojama į
daugiau kaip 3 mln. eurų subsidijas.
Elektros tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo klientų vadovas Artūras Zatulinas
neabejoja, kad artimiausiais mėnesiais teikti paraiškas suskubs gerokai daugiau įmonių – verslo
aktyvumą skatina rinkoje susiklosčiusi spartus energetinių išteklių kainų augimas. „Gyventojams ir
viešajam sektoriui skiriamos subsidijos paprastai yra paklausios ir greitai išdalinamos, todėl
atsargus pernykštis įmonių startas kiek nustebino. Tačiau žinant, kad koronaviruso pandemija daliai
verslo taip sumaišė kortas, kad teko nedirbti mėnesių mėnesius bei prašyti finansinės paramos, to ir
buvo galima tikėtis. Šiemet verslas jau aktyvesnis, vėl grįžtama prie plėtros klausimų. Be to,
smarkus energetinių išteklių brangimas verčia elektros kainų suvaldymo klausimą svarstyti kuo
greičiau“, – teigia A. Zatulinas.
Pasak jo, 2020-ieji pasižymėjo rekordiškai žemomis elektros kainomis, bet 2021-ieji pateikė
kitą netikėtumą: elektros kainos juda rekordinių aukštumų link.
Gegužės mėnesio infliacijos duomenis paskelbusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO) nurodė, kad per metus energetikos išteklių kainos išaugo net 18,6 proc. Tuo
tarpu Baltijos regione didmeninės elektros kainos per metus iki š. m. liepos, „Elektrum Lietuva“
duomenimis, išaugo daugiau nei 2 kartus ir siekė 88.32 EUR/MWh.
Europai judant žaliąja kryptimi ir planuojant pereiti prie atsinaujinančių energetinių išteklių
naudojimo, investicijos į nuosavą elektros gamybą yra vienas iš greičiausių būdų suvaldyti kaštus.
„Subsidijos pastebimai pagreitina investicijų atsiperkamumą įsigyjant nuosavą saulės elektrinę ar
dalį elektrinės nutolusiame parke, todėl verslo susidomėjimas šia galimybe tik augs. Juo labiau, kad
yra supaprastinti reikalavimai paramai gauti“, – teigia A. Zatulinas.
APVA tikisi, kad finansavimas paskatins įmones pereiti prie švarios energetikos, sumažins
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pagerins aplinkos kokybę ir prisidės prie
technologinių inovacijų populiarinimo. „Elektrum Lietuva“ yra didžiausios Baltijos šalyse elektros
gamintojos „Latvenergo“ (Latvija) antrinė įmonė. Įmonių grupė pagamina daugiausiai žaliosios
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energijos Baltijos šalyse, o Europoje patenka į TOP3 „žaliausių“ gamintojų sąrašą. Bendrovė
„Elektrum Lietuva“ šiuo metu tiekia elektrą daugiau nei 10000 įmonių, savo elektros tiekėju įmonę
pasirinko jau daugiau kaip 25 tūkst. namų ūkių, įmonė tiekia dujas beveik 500 bendrovių, yra
įrengusi daugiau kaip 500 saulės elektrinių bei 1,5 megavatų (MW) galingumo 1 mln. eurų vertės
saulės parką pajūryje.
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IS-910/635-IV-5 priedas
IŠMETĖ PINIGUS KAIP Į BALĄ – NAMĄ TURĖJUSĮ ŠILDYTI ĮRENGINĮ TEKO
IŠJUNGTI IR VĖL KŪRENTI MALKAS
Laimis Kavoliūnas, „Panevėžio kraštas“, www.panskliautas.lt, 2021-08-05
TN: tn
Brangų šilumos siurblį nusipirkusi kaimiečių pora jau įsivaizdavo gyvenimą be malkų,
tačiau nenutuokė, kad aparatas elektros per parą suris tiek, kiek kitiems užtenka mėnesiui, o jo
keliamas didžiulis triukšmas naktimis neleis miegoti net kaimynams. Pardavėjai tvirtina, kad
siurblys veikia tvarkingai, jiems antrina ir vartotojų teisių gynėjai.
Kaimynas sakė susprogdins
Nebenorėdami namo šildyti malkomis Panevėžio rajono Liberiškio kaimo gyventojai Irena
ir Antanas Ikamai praėjusią vasarą iš „Jaukurų“ bendrovės nusipirko oras-vanduo šilumos siurblį
„Ariston Nimbus“, tačiau dabar gailisi didelius pinigus išmetę kaip į balą.
A. Ikamas teigė, kad siurblys, skirtingai nei matytoje reklamoje, ne tik sunaudoja labai daug
elektros – esant pliusinei temperatūrai 85 kilovatus per parą, o žiemą net iki 100 kilovatų, bet ir
garsiai burzgia.
Liberiškiečių siurblys yra 11 kilovatų galingumo, pagal namo kvadratūrą tokį jam patarę
pirkti įmonės atstovai. Siurblys su įrengimu žmonėms atsiėjęs beveik 6 tūkst. eurų.
A. Ikamas pasakojo, kad lauke stovintis siurblys žiemą smarkiai apšaldavo, atšildamas pro
ventiliatorių su baisiu trenksmu išmesdavo didžiulį garų kamuolį, o tada pradėdavo garsiai urgzti.
„Triukšmas girdisi net už 100 metrų, naktimis negalima užmigti. Kaimynas pasišiaušęs net
pagrasino susprogdinti šį mano aparatą“, – kalbėjo liberiškietis.
Vėl teko pirkti malkų
Ikamai sakė, kad patalpas iki 17-os laipsnių siurblys sušildo mažiau ūždamas, tačiau
kambariuose būna per vėsu, o norint pakelti temperatūrą bent dviem laipsniais, triukšmo
nebeįmanoma pakęsti. „Įmonės atstovų klausėme, kodėl toks didelis triukšmas, jie atkirto, kad
siurbliui įsidirbus garso lygis sumažės“, – kalbėjo A. Ikamas.
Liberiškietis savo mobiliuoju telefonu išmatavęs siurblio keliamą garsą ir užfiksavęs 81
decibelą – gerokai daugiau (net 21 decibelu) nei nurodyta aparato techniniuose dokumentuose. „Du
kartus jie patys matavo decibelus, sakė, kad siurblys veikia pagal instrukciją, triukšmas atitinka
normas. Netiki mano telefono rodmenimis, aiškina, jog tai paklaida“, – stebėjosi vyras.
Pernai lapkritį prijungtą aparatą gruodžio pabaigoje A. Ikamas išjungė ir nuo tada jo
nebenaudoja. „Tuo metu malkų jau nebeturėjome, tad vėl teko pirkti ir kūrenti jas visą žiemą“, –
piktinosi I. Ikamienė.
Prašė grąžinti pinigus
Šiemet sausį A. Ikamas bendrovei parašė pretenziją, prašydamas arba suremontuoti siurblį,
kad šis ne taip garsiai ūžtų, arba grąžinti už aparatą sumokėtus pinigus – 5007 eurus.
Pas liberiškiečius siurblio veikimo įvertinti nuvykę „Jaukurų“ atstovai nerado jokių garso
lygio ir elektros sąnaudų suvartojimo neatitikimų, jie atitinka gamintojo pateiktus standartinius
rėžius.
Įmonės atsakyme A. Ikamui rašoma, kad „Ariston“ siurbliai skleidžia mažesnį triukšmą nei
kitų gamintojų. Kadangi jų namas neapšiltintas, esanti didelė tikimybė, jog taip prarandama
energijos, dėl to siurblys turi dirbti didesniu pajėgumu, kad patalpas sušildytų iki norimos
temperatūros. „Su jūsų pretenzija sutikti negalime, nes siurblys dirba taip, kaip nurodyta jo
techninėse specifikacijose“, – teigiama rašte liberiškiečiui.
Jokių gedimų nenustatė
„Jaukurų“ serviso vadovas Arūnas Dzekavičius korespondento paprašė klausimus pateikti
raštu, o atsakymus pasirašė įmonės administratorė Justina Krikščiukienė.
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Rašte teigiama, kad bendrovės serviso specialistai šiemet sausį vieni, paskui vasarį su
gamintojo „Ariston“ atstovais ir birželį su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovu
buvo nuvykę pas A.Ikamą patikrinti siurblio veikimo garsą, tačiau nei gedimų, nei jokių neatitikimų
nenustatė.
Buvę nustatyta, kad maksimalus įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 60,90 decibelo,
minimalus – 54,60 dB, vidutinis – 58,08 dB. „Atsižvelgiant į tai pripažintina, kad gaminys neviršija
gamintojo deklaruojamo triukšmo lygio, o tuo pačiu atitinka daikto kokybę nustatančių dokumentų
reikalavimus“, – rašoma atsakyme.
Birželio 10-ąją bendrovė iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gavusi raštą.
Jame nurodoma, kad nenustatyta siurblio veikimo sutrikimų bei neužfiksuota siurblio neatitikimo
jam keliamiems techniniams reikalavimams.
Reikalavimai – nepagrįsti
Galop A. Ikamas pasiskundė Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai su prašymu
įpareigoti bendrovę nutraukti siurblio pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus.
Tačiau ir šie tikrintojai nenustatė, kad aparatas dirbtų per garsiai ar sunaudotų per daug
elektros, todėl liberiškiečio prašymą pripažino nepagrįstu ir jį atmetė.
Birželio pradžioje pas Ikamus atvykę tarnybos specialistai nustatė, kad veikdamas visu
pajėgumu siurblys per parą apytiksliai sunaudoja 81 kilovatą elektros, o siurblio išorinio bloko
garso lygis jam veikiant siekia 56 decibelus ir neviršija įmonės pateiktų techninių parametrų dydžio
– 60 decibelų.
Savo išvadoje tarnyba pažymi, kad siurblys atitinka pardavėjo deklaruojamus reikalavimus,
tačiau vartotojas nebuvo tinkamai informuotas apie siurblio techninius parametrus.
Svarsto kreiptis į teismą
Anot tarnybos specialistų, A. Ikamas dėl siurblio techninių reikalavimų neatitikimo į
„Jaukurus“ kreipėsi pavėluotai – praėjus 6 mėnesiams po aparato įsigijimo. Tai reiškia, kad
pardavėjas po tiek laiko atsako tik už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado daiktus
perduodant.
Nelemtojo siurblio savininkai teigė nė nenutuokę, kad praleido 6 mėnesių terminą.
A. Ikamo nuomone, vartotojų teisių apsaugos specialistai pasirinko netinkamą laiką siurblio
triukšmo lygiui nustatyti. „Jie atvažiavo, kai lauke buvo 20 laipsnių šilumos, esant tokiai
temperatūrai siurblys dirba be apkrovos. Turėjo tikrinti žiemą, kai siurblys dirba pastoviau“, –
aiškino liberiškietis.
Paklausti, ką ketina toliau daryti, Ikamai neatmetė galimybės kreiptis į teismą.
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IS-910/635-IV-6 priedas
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-05 pranešimas. Dar viena galimybė gauti paramą šilumai
taupyti ir atsisakyti taršaus kuro
TN: tn
Gyventojams, kurie būstą šildo dyzeliu, anglimi ar durpių briketais, atsiras galimybė
atsisakyti neefektyviai naudojančių šilumą ir orą teršiančių šildymo įrenginių. Jie tai galės padaryti
per šilumos tiekimo įmones, kurios gaus paramą jų šildymo sistemoms prijungti prie centralizuotų
šilumos tinklų. Iš Klimato kaitos programos šiemet tam skirta 2 mln. eurų.
Paramos tikslas – pakeisti iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius ir taip
sumažinti aplinkos taršą, padidinti energinį efektyvumą. Šilumą leistų taupyti įrengti automatizuoti
jos punktai, apskaitos prietaisai, pertvarkytos ir pritaikytos centrinei šilumai tiekti vidaus šildymo ir
karšto vandens sistemos (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų viduje).
Paraiškas paramai turės pateikti šilumos tiekimo įmonės, kurios įgyvendins šilumai taupyti
skirtus ir gyventojams naudingus projektus.
Parama bus teikiama pagal numatytus kriterijus ir tvarką. Juos nustatys Klimato kaitos
programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos
sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius tvarkos aprašas. Šio
dokumento projektą parengusi Aplinkos ministerija kviečia visuomenę su juo susipažinti.
Paraiškas paramai reikės teikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kai ji paskelbs
kvietimą.
_________
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-06 pranešimas.
Karoliniškėse – atsakingas požiūris į medžius ir darbų saugą
TN: tn

Rekonstruojant

vamzdynus

Liepą prasidėję požeminių šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai Karoliniškėse tęsiasi.
Iki šildymo sezono pradžios AB Vilniaus šilumos tinklai atnaujins 790 m. šilumos trasų.
Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria darbus atliekantis rangovas, apsauginėje
šilumos tinklų zonoje augančių medžių išsaugojimas, nors toks įpareigojimas teisės aktuose
nėra numatomas. Šiuo metu jau pavyko išvengti 2 medžių šalinimo. Deja, išsaugoti liepą,
augančią netoli L. Asanavičiūtės g. 48 daugiabučio, jokių galimybių nėra.
Šilumos trasų rekonstrukcijų darbai atliekami tam, kad šaltuoju metų laiku gyventojams
būtų užtikrintas patikimas šilumos tiekimas. Senieji, dar nuo 1972-1975 metų eksploatuojami
vamzdynai kelia avarijų riziką, todėl keičiami moderniais, ilgaamžiais ir kur kas patikimesniais
vamzdžiais.
Šioje vietoje vamzdynai yra giliau negu įprasta, šalia driekiasi ir kitų inžinerinių
komunikacijų kabeliai. Pradėjus kasti greta liepos paaiškėjo, kad norint atlikti numatytus darbus,
t.y. įrengti vamzdžių kompensatorius (tai speciali vamzdynų tiesimo technologija, ją įrengti būtina
numatytoje vietoje), tektų pažeisti daugiau negu 30 proc. medžio šaknų. Tai reikštų, kad ilgesnėje
perspektyvoje medis tiesiog neišgyventų. Dėl tolimesnio kasimo, kuris yra būtinas, kiltų ir medžio
griuvimo rizika. Tai keltų didžiulį pavojų darbininkų ir gyventojų saugumui ir gyvybei.
Tokia rizika vertinama kaip per didelė, todėl dėl išvardintų priežasčių šią šilumos tinklų
tiekimo apsaugos zonoje esančią liepą būtina pašalinti. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (LR Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d.
nutarimo Nr. 521 redakcija) patvirtintais kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, ši liepa neatitinka saugotinų medžių
kriterijų.
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AB „Vilniaus šilumos tinklai“ apgailestauja, kad nepavyko išsaugoti šios liepos. Suprasdami
ir gerbdami gyventojų požiūrį į brandžius medžius, įmonė miestui dovanoja tūkstantį medžių
sodinukų (liepų, kaštonų, klevų). Dalis jų bus skiriama Karoliniškių seniūnijai, kuri kartu su vietos
bendruomene spręs, kur šiuos medelius pasodinti ir pasirūpins jų priežiūra.
Taip pat įmonė finansiškai prisidės prie kokybiško medžių atsodinimo Vilniaus mieste
naudojant pačias moderniausias ir progresyviausias technologijas. Pastarosios užtikrina, kad
pasodintas didesnis medis prigytų ir sėkmingai augtų urbanistinėmis sąlygomis, t.y. tose vietose,
kur daug betono, pastatų ar kitų medžiams nepalankių sąlygų. Šiuo būdu sodinamo vieno medžio
kaina siekia net 2000 eurų. Dėl konkrečių kiekių ir vietų, kuriose tokių medžių reikia,
konsultuojamasi su savivaldybės specialistais. Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas, šie
medžiai bus sodinami kitą pavasarį.
Suprantame, kad dėl vykstančios rekonstrukcijos gyventojai patiria laikinų nepatogumų,
tokių kaip karšto vandens atjungimai, dirbanti technika ir pan. Taip pat dalis bendruomenės
nerimauja dėl kuriam laikui pasikeitusios gyvenamosios aplinkos. Užtikriname, kad visos dangos
pagal taisykles bus atstatytos iki š. m. spalio mėnesio į ne prastesnės būklės negu buvo.
Dėl šilumos trasų rekonstrukcijos L. Asanavičiūtės g. sumažės šilumos nuostoliai į aplinką ir
avarijų rizika. Šių darbų naudą pajus beveik 18 tūkst. gyventojų.
Šilumos trasų rekonstrukcijos darbai vyksta net keturiose Vilniaus vietose. Daugiau
informacijos apie rekonstrukcijas rasite čia.
_______
AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-08-04 pranešimas. RENKANTIS PASTATŲ ENERGETIKOS
STUDIJAS – PAPILDOMA 100 EURŲ STIPENDIJA
TN: tn
Būsimiems pirmakursiams dar sprendžiant, kokias studijas rinktis, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas (VILNIUS TECH) ir Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) primena: penki
gabiausi studentai, pasirinkę Pastatų energetikos studijų programą, pirmaisiais studijų
metais kiekvieną mėnesį gaus 100 eur stipendiją. Šiemet bendrasis priėmimas į bakalauro
studijas vyksta iki rugpjūčio 5 dienos, o papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 13–16
dienomis.
Parama populiarina perspektyvias studijas
Finansiškai skatinti jaunuolius rinktis Pastatų energetikos sritį VŠT pradėjo praėjusiais
metais, o stipendijos įtaka pasimatė iškart: VILNIUS TECH 2019 m. į Pastatų energetikos studijas
pritraukė 11 pirmakursių, o 2020 m. jų skaičius išaugo iki 18–os. Iš jų bent 3 studentai įvardijo, kad
studijų pasirinkimą lėmė stipendijos skyrimas. Taip pat 2020 m. padidėjo konkursinio stojimo balo
vidurkis – programą rinkosi geresniais balais mokyklą baigę moksleiviai. Bendrai stojančiųjų
skaičius į Pastatų energetikos studijas 2020 m. (lyginant su 2019 m.) išaugo 64 proc.
Pastatų energetikos studijos 2020 m. pritraukė daugiausiai studentų iš visų Aplinkos
inžinerijos fakultete esančių studijų programų.
Investicija į būsimus profesionalus
VŠT generalinio direktoriaus teigimu, stipendijų skyrimas – lyg investicija į ateities
profesionalus ir perspektyvius darbuotojus. Srityje, kuri nuolat keičiasi ir tobulėja, jauni talentai yra
gyvybiškai svarbūs.
„Energetikos sektorius jauniems žmonėms žada dideles perspektyvas. Skiriame papildomas
stipendijas jaunuoliams, stojantiems į VILNIUS TECH Pastatų energetikos studijų programą, nes
vertiname gabius specialistus bei esame pasirengę investuoti į jaunuosius inžinierius nuo pat jų
kelio pradžios. Energetikos sektoriuje pasauliniu mastu vyksta didžiulės permainos – nuo iškastinio
kuro vis sparčiau pereinama prie atsinaujinančių, švarių energijos šaltinių naudojimo, kuriamos ir
diegiamos naujos technologijos, plėtojami pastatai, kurie ne tik neeikvoja energijos, bet patys ją
gamina“, – sako Gerimantas Bakanas, VŠT generalinis direktorius.
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Įmonių bendradarbiavimas su universitetais turi ir dar vieną didžiulį pliusą – leidžia suprasti,
kokie specialistai paklausūs darbo rinkoje.
„Visada vertiname, kai pažangios įmonės siekia įsitraukti į studijų procesą, įvairiomis
formomis prisideda prie jaunų specialistų ugdymo. VŠT teikiamos stipendijos parodo, kad Pastatų
energetikos specialybė yra perspektyvi, auga, sukuria plačias galimybes jauniems talentams. Kaip
universitetas mes to ir siekiame – rengti paklausius, į darbdavių ir visuomenės poreikius orientuotus
specialistus. Džiugu, kad bendradarbiavimas su VŠT pasiteisino ir toliau tęsiasi, o perspektyvia
pastatų energetikos sritimi susidomi vis daugiau jaunų žmonių“, – sako VILNIUS TECH rektorius
prof. dr. Alfonsas Daniūnas.
Stipendija – daugiau nei finansinė nauda
Stipendiją gaunanti Pastatų energetikos studentė Indrė Leonavičiūtė tikina, kad VŠT parama
naudinga ne tik finansiškai – atsiranda papildoma motyvacija išlaikyti gerus rezultatus, labiau
gilintis į dėstomus dalykus ir įvertinti perspektyvas.
„Manau, kad tai tikrai moderni ir perspektyvi studijų kryptis, nes be dalykų, mokomų šioje
studijų programoje, neapsieis nė vienas pastatas, taigi specialistų vienoje ar kitoje sferoje visada
reikės. Negana to, dėstytojai visada atnaujina savo žinias ir medžiagą, dėstomą per paskaitas.
Džiaugiuosi programoje matydama tokius dalykus kaip atsinaujinanti energetika – žinau, kad gaunu
aktualias žinias“, – studijų patirtimi dalinasi I. Leonavičiūtė.
Nuo šių metų penki gabiausi Pastatų energetikos studentai stipendijas gaus pirmaisiais
studijų metais – po 100 eur per mėnesį. Iš viso studijų rėmimui ilgalaikėje perspektyvoje VŠT skirs
43 000 eur.
Daugiau informacijos apie Pastatų energetikos studijų programą galite rasti čia.
Daugiau informacijos apie studijas VILNIUS TECH galite rasti čia.
(https://vilniustech.lt/stojantiesiems)
Apie VŠT
AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Įmonė gamina
šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas
daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei įmonių. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50
įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai
pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos
gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus.
Apie 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo
tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti
pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje.
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IS-910/635-V-1 priedas
LŠTA INFO. Profesinio sertifikato strateginio tvarios energijos planavimo srityje - 6 - 10 rugsėjis
2021, Virtualus mokymasis
Tarptautinis parlimentinių studijų centras norėtų pakviesti Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti kitame
strateginio tvarios energijos planavimo profesiniame pažymėjime, kuris vyks 2021 m. rugsėjo
6 - 10 d., Virtualiai. Tai bus 4 dienų intensyvi mokymo programa, kurią vykdys geriausi šios srities
ekspertai.
Kursų apžvalga
Neseniai paskelbtoje JTVP ataskaitoje teigiama, kad "tvari energija daro didelę įtaką žmonių
gyvenimui ir yra skurdo mažinimo, socialinės pažangos, moterų ir jaunimo įgalėjimo, teisingumo,
didesnio atsparumo, ekonomikos augimo ir aplinkos tvarumo variklis".
JT Generalinei Asamblėjai įsteigus "JT tvarios energijos visiems 2014–2024 m.
dešimtmetį", vis labiau pripažįstama, kad tvarus ir patikimas energijos planavimas yra labai svarbus
ilgalaikiam vystymuisi. Išoriniai veiksniai, pvz., politinis nestabilumas ir klimato kaita, pakeitė
energetikos aplinką, o organizacijos turi prisitaikyti prie šių naujų aplinkų, kad būtų užtikrintas
ilgalaikis energetinis saugumas ir patikima prieiga. Šis kursas apims naujausius techninius ir
teorinius pokyčius šioje srityje ir suteiks dalyviams išsamų supratimą apie tai, kaip įgyvendinti
veiksmingus tvarios energetikos veiksmų planus.
Dalyviai bus mokomi diskutuojant su pagrindiniais sektoriaus dalyviais nustatyti, įvertinti ir
naudoti tvarius energijos šaltinius rengiant nacionalinio ar vietinio vartojimo planus. Kartu su
žiniomis apie tradicinius energijos šaltinius bus mokoma apie naujus ir atsinaujinančius energijos
šaltinius, kaip jie yra perspektyvūs atskiroms šalims ir kaip juos galima įtraukti į planavimą.
Programoje daugiausia dėmesio bus skiriama energijos nepritekliui ir prieigai, užtikrinant, kad
veiksniai būtų įtraukti į energetikos strategijas, kartu suteikiant dalyviams priemones, skirtas sukurti
veiksmingus stebėsenos ir vertinimo mechanizmus.
Besimokančiųjų rezultatai
Iki kurso pabaigos delegatai galės:
1. Analizuoti įvairius ir daugiasluoksnius tvarios energijos šaltinius ir jų ryšį su teikimu ir
prieiga prie jos
2. Integruoti pagrindinius tvarios energetikos klausimus į planavimo strategijas
3. Įvertinti ir įvertinti energijos šaltinius ir jų tvarumą
4. Išnagrinėti, kaip palengvinti technologijų perdavimą
Kaip jums bus naudinga:
• Galimybė įgyti pripažintą profesinę kvalifikaciją
• Išgirskite naujausias pirmaujančių ekspertų įžvalgas, mokslinius tyrimus ir ekonominės
plėtros pokyčius
• Tinklinis ir dalinkitės idėjomis su kolegomis iš viso pasaulio
• Pagerinkite savo įgūdžius ir žinias ekonomikos plėtros valdymo srityje
ICPS "Virtualus mokymasis" paslauga, buvo labai sėkminga teikiant valstybės tarnybos
mokymus šiuo neeiliniu metu, mažinant mūsų besimokančiųjų poreikį keliauti.
Virtualus mokymasis gali būti vykdomas biure ir namuose "Live" ir pristatytas mūsų ekspertų
instruktorių iš atokios vietos. Tai reiškia, kad, o ne lankyti fizinę vietą Londone, jūsų kursas yra
pristatomas beveik į jūsų kompiuterį.
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Jūs galėsite pasinaudoti £ 1950 kaina, beveik vietoj £ 2950 už fizinį.
Jei jūs ar jūsų kolegos norėtumėte dalyvauti šiame internetiniame seminare, užpildykite savo
duomenis pridedamoje registracijos formoje ir atsiųskite ją atgal man ; Patvirtinsiu jūsų vietą (-as)
ir netrukus numesiu jums el. laišką su visa informacija.
Nekantriai laukiu jūsų ir tikiuosi, kad galėsite prisijungti prie mūsų. Aš liksiu prieinamas, jei turite
kokių nors klausimų.
geriausi linkėjimai
Tarptautinis parlamentinių studijų centras
15 aukštas, Millbank Tower
21-24 Millbank
London SW1P 4QP
Tel: 44 (0) 203 137 8651
Fees: £ 1950
Participant(s) Details
Participant Name
Position

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Key Contact Details
Name:
Organisation:
Department:
Address:
Telephone:
Fax:
Email:

Title

Date

Professional
Certificate in
Strategic
Sustainable
Energy Planning

Email Address

06/09/2021
10/09/2021

Invoice Details
Name:
Organisation:
Department:
Address:
Telephone:
Fax:
Email:
Same as key contact details

Method of Payment
Please invoice my organisation for a total of £
I enclose a cheque for payable to International Centre for Parliamentary Studies Ltd
I will pay the sum of by credit card. Please contact me to obtain my details.
NOTE:
UK registrants and non-UK private sector/ individual registrants are subject to
the UK VAT, charged at 20%
Terms and Conditions
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Invoices are dispatched immediately upon receipt of a valid registration form, and payment must be
made within 30 days of receipt of the invoice. If a registration form is submitted less than 30 days
before the start of the event, payment must be made immediately upon receipt of an invoice from
ICPS. Failure to adhere to these payment terms may result in ICPS cancelling your place on the
course. Cancellations will be accepted in writing no later than 30 days prior to the date of the event
and are subject to an administrative fee equal to 25% of the applicable per-delegate rate and
charged per cancelled delegate place. Cancellations received within 30 days of the event will be
subject to the full delegate fee, which will also be charged in the event of non-attendance.
Notwithstanding, delegate substitutions may be issued in writing at any time and will not be subject
to any charge. ICPS reserves the right to change the date of the programme.
Signed:
Date:
PLEASE EMAIL BACK TO sales@parlicentre.org
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NAUDINGA
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IS-910/635-VI-1 priedas
PROJEKTAS VERSIJA 2021-08-06

LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO
SEKTORIAUS 2020 METŲ APŽVALGA
CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS RINKA IR VARTOTOJAI
Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektorius Lietuvoje užima daugiau kaip 50 proc. visos šilumos
rinkos, miestuose šis santykis yra didesnis - apie 70-80 proc. visų pastatų. Likusi dalis individualiai besišildantys vartotojai, daugiausiai naudojantys gamtinių dujų arba kieto kuro katilus.
2020 metais Lietuvoje veiklą vykdė 49 valstybės licencijuojamos šilumos tiekimo įmonės, kurios į
tinklus patiekė 8,02 TWh šiluminės energijos. CŠT gamybos rinkoje veikė 19 nereguliuojami bei 26
reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), iš kurių 2020 metais buvo nupirkta 38 proc.
visos į tinklą patiektos šilumos (4 proc. daugiau nei 2019 metais)

1 pav. Centralizuotos šilumos gamyba ir tiekimas 1996–2020 metais
2020 m. vidutinė lauko oro temperatūra žiemos mėnesiais buvo 2 oC laipsniais aukštesnė nei 2019aisiais, tai lėmė, kad vartotojams buvo patiekta 6,8 TWh šiluminės energijos, arba 5,2 proc. mažiau
negu prieš metus. Nors gamybos apimtys mažėjo, tačiau CŠT klientų skaičius tendencingai augo:
2020 metais buvo fiksuotas 0,7 proc. vartotojų skaičiaus padidėjimas (prisijungė daugiausia
buitiniai vartotojai), tuo tarpu atsijungė tik 0,02 proc.
Kiekvienas naujas klientas yra naudingas visiems esamiems CŠT vartotojams. Nes CŠT sektoriuje
veikia masto ekonomijos principas: kuo daugiau klientų – tuo mažiau sąnaudų tenka kiekvienam
vartotojui ir tai turi įtakos palankesnei galutinei šilumos kainai.
2020 metais dauguma šilumos tiekėjų fiksavo rekordinį naujų klientų skaičių: Vilniuje prisijungė
net 4061 naujas vartotojas (prieš metus buvo 1056), Kaune - 901 naujas vartotojas (prieš metus
buvo 271), Klaipėdoje – 20. Iš mažesnių miestų išsiskiria Joniškis – 52 vartotojai, Mažeikiai – 23,
Kazlų Rūda – 26, Tauragė – 20, Molėtai – 22. Pasirinkti centralizuotą šildymo būdą Lietuvos
gyventojus skatino nukritusi šilumos kaina, kuri per aštuonerius metus sumažėjo net 48 proc.
Didžiausią įtaka tam turėjo brangias gamtines dujas pakeitęs pigus biokuras.
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Jungtis prie CŠT sistemų skatina ir nauji statybos techninio reglamento pakeitimai, pagal kuriuos
CŠT būdas pripažintas energetiškai efektyviu, atitinkančiu A++ klasę, prilygintu iš atsinaujinančių
išteklių pagaminamai šilumos energijai. Nekilnojamo turto vystytojai įvertina, jog iš visų šildymo
būdų tai saugiausia ir patikimiausia technologija, o investicijų ir šilumos kainos santykis – pats
geriausias

2 pav. Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2020 metais
Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai yra gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose
namuose, kurie bendroje vartotojų struktūroje sudaro 75 proc. (5002 GWh), Likusią rinkos dalį
apylygiai užima: biudžetinės organizacijos - 10 proc (636 GWh), verslo/pramonės įmonės - 15
proc. (1044 GWh). Iš beveik 28,3 tūkst. centralizuotai aprūpinamų šiluma pastatų 18,4 tūkst. (apie
711 tūkst. butų) yra daugiabučiai namai.
Dėl vyravusių šiltų žiemos orų, vidutinis metinis šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose namuose
2020 metais sumažėjo iki 133 kWh/m2.

3 pav. Vidutinis šilumos suvartojimas (įskaitant karšto vandens ruošimo poreikius)
gyvenamuosiuose pastatuose Lietuvoje
2020 metais buto savininkas šildymui tipiniuose senos statybos neapšiltintuose daugiabučiuose,
kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie 0,8 Eur/m2, kokybiškuose
daugiabučiuose – 0,3 eur/m2, labai prastos būklės daugiabučiuose – 1,2 eur/m2
2020 metų pabaigoje ES statistikos tarnyba „Eurostat“ paskelbė 2019 metų tyrimo duomenis apie
šalių narių gyvenamąjį būstą „Housing in Europe“. Nors dauguma Lietuvos objektyvių statistinių
rodiklių nesiskiria nuo kaimyninių šalių, ar net yra geresni, tačiau gyventojų apklausos duomenys
62

parodė išskirtinai didelį nepasitenkinimą sąnaudomis būstui (išlaidos vandeniui, elektrai, dujoms,
šilumai). Apklausoje „Ar būsto paslaugos prieinamos?“ net 26,7 % Lietuvos gyventojų atsakė, kad
negali būsto palaikyti pakankamai šilto. Tuo tarpu Latvijoje analogiškai atsakė 8 %, o Estijoje tik
2,5 % gyventojų. Labiau negu Lietuvoje nepatenkinti tik Bulgarijos piliečiai (30,1 %).
Tai labai netikėtas rezultatas, įvertinant, kad pastaraisiais metais būsto šildymo kainos Lietuvoje
nuosekliai mažėjo. Ekspertų nuomone dalies gyventojų nepasitenkinimą galėjo nulemti
nepakankamai spartus daugiabučių renovacijos procesas ir suvokimas, kad kokybišką būstą šildyti
kainuotų gerokai pigiau.
Kad būtina tobulinti Daugiabučių namų modernizavimo procesą, siekiant efektyvesnio ir
sklandesnio šių namų atnaujinimo, spartesnio šiluminės energijos taupymo bei didesnio savininkų
įsitraukimo į daugiabučių namų modernizavimą, parodė 2020 m. Valstybės kontrolės atlikto
rezultatai. Pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą numatyta iki 2020 metų pabaigos modernizuoti 4 000 daugiabučių namų, tačiau per visą
programos laikotarpį (2005–2018 m.) buvo atnaujintas tik 2 941 daugiabutis. Valstybės kontrolės
išvada - vertinant visą daugiausiai šiluminės energijos suvartojančių daugiabučių skaičių, pagal
dabartinius tempus visi namai bus modernizuoti tik po šimto metų.

4 pav. Šilumos suvartojimas ir mokėjimai per mėnesį už daugiabučių namų šildymą
Patį didžiausią poveikį šildymo sąskaitoms turi atskiro pastato energetinė kokybė. Šilumos
suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. Tai
tiesiogiai lemia ir šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartojimas atskiruose namuose priklauso nuo
jo dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t.t. Didelę įtaką turi
ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos
punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens kvalifikacija bei
pastangos.
Pažymėtina, jog 2020 m. VERT atliko daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų
eksploatavimo patikrinimą atitikties deklaracijomis. Daugiabučių namų prižiūrėtojams ir
bendrijoms buvo išsiųstos anketos. Patikrinus pateiktas anketas, pažeidimai nustatyti per 47 proc.
daugiabučių namų.
Apie 14 proc. daugiabučių vis naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, kurie esant
teigiamoms arba artimoms nuliui temperatūroms mažai reaguoja į klimatines sąlygas, todėl tokie
namai dažnai perkaitinami. Tai gali lemti 7-15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.
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5 pav. Individualių šilumos punktų skaičius gyvenamuosiuose pastatuose
Lietuvoje 2020 m. pabaigoje buvo eksploatuojami 28447 šilumos punktai, iš jų 82 proc. –
automatizuoti (23557 vnt). Dar likę 4890 elevatoriniai, kurių modernizavimo procesas sustojo
pasikeitus Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms nuo 2011 m. lapkričio mėnesio, kai į pagrįstas
sąnaudas (nustatant šilumos kainą) nebebuvo įtraukiamos modernizuotų šilumos punktų įrengimo
išlaidos. Buvo manoma, kad gyventojai patys savo lėšomis bus pajėgūs atlikti vidaus sistemų
modernizavimo darbus, tačiau taip neįvyko. Beveik 46 proc. daugiabučių namų šilumos punktų vis
dar priklauso šilumos tiekėjams, kadangi gyventojai jų perimti nesutinka. Didžiuosiuose miestuose
(Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) šilumos tiekėjai jų eksploatuoti negali, už jų priežiūrą sudėtinga
gauti pajamas, šilumos tiekėjai patiria finansinių nuostolių, kenčia šilumos tiekimo efektyvumas ir
kokybė, o tai daro žalą visiems šilumos vartotojams.
2020 m. Būsto energijos taupymo agentūra skelbė kvietimus teikti paraiškas pagal Klimato kaitos
programos priemonę „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų
modernizavimas“, kurios apimtyje gyventojai gali pasikeisti senus elevatorinius šilumos punktus į
šiuolaikinius automatizuotus bei susitvarkyti vidaus sistemas. Buvo numatyta 5 mln. eur paramos
suma. Tačiau šis procesas vyko ir vyksta vangiai. Nors pareiškėjais gali būti šilumos tiekėjai, tačiau
jie paraiškų neteikė dėl nepriimtinų finansavimo sąlygų. LŠTA nekartą kreipėsi į Aplinkos
ministeriją keisti teisinius neapibrėžtumus, suvienodinti finansavimo sąlygas su „didžiosios
renovacijos“ programos paramos formomis.
Lietuvos valstybės strateginio vystymo dokumentuose prioritetas teikiamas jau įrengtoms
centralizuoto šildymo sistemoms, kurių modernizavimui ir atsinaujinančių išteklių diegimui viso
investuota apie 2 mlrd. Eur. Centralizuotai tiekiamai šilumai taikomas lengvatinis PVM tarifas,
vidutinė šilumos kaina žemiausia per paskutinįjį dešimtmetį. 2020 metais atsinaujinančių išteklių
dalis šilumos balanse sudarė 75 %, o apsirūpinti šiluma iš CŠT tinklų tinka net A++ energetinio
efektyvumo pastatams. Deja, kai kurie šilumos vartotojai nusprendžia įsirengti ir alternatyvius
šilumos šaltinius, nors tam nei technologinio, nei ekonominio pagrindo nėra. Šiuo metu
alternatyvius šilumos ir/ar karšto vandens gamybos šaltinius yra įsirengę 42 daugiabučiai namai,
kuriuose gyvena apie 1,8 tūkst. namų ūkių. Palyginimui, viso prie CŠT tinklų yra prijungta apie
18,4 tūkst. daugiabučių (709 tūkst. butų). Jei vartotojas yra prisijungęs prie CŠT sistemos, tačiau
turi įsirengęs papildomus gamybos šaltinius taikoma dvinarė šilumos kaina – už vartojimo galią,
nepriklausomai nuo suvartoto ar nevartoto šilumos kiekio per ataskaitinį laikotarpį (atitinkamas
mokestis mokamas šildymo ir nešildymo laikotarpiu), bei už suvartotą ir apskaitytą šilumos kiekį
per ataskaitinį laikotarpį.
Kol kas tokių vartotojų yra mažuma, tačiau per Klimato kaitos programą buvo skiriama parama,
skatinant atsijungimus nuo CŠT. Tokia dviguba, dubliuojanti ir konkuruojanti valstybės pagalba
tam pačiam tikslui pasiekti nėra nei teisėta, nei racionali. Šilumos vartotojai savo lėšas gali
investuoti bet kaip, tačiau valstybė neturi remti ar skatinti viešųjų lėšų švaistymo. 2020 m. rudenį
LŠTA apskundė Aplinkos ministerijos veiksmus Konkurencijos tarybai dėl CŠT įmonių
diskriminavimo skirstant paramą.
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2020 m. birželį LR Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriuo reglamentuota, kad
visi nauji atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, skaitikliai ir dalikliai butuose įrengiami su
nuotoliniu nuskaitymu. Taip pat geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš
karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Įtvirtintas
reikalavimas Savivaldybių taryboms ir Valstybinė energetikos reguliavimo tarybai užtikrinti, kad
būdas, kaip yra nuskaitomi atsiskaitomųjų prietaisų duomenys, neturėtų įtakos apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokesčio dydžiui. Pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą jau įrengti
skaitikliai ir šilumos dalikliai, kurie nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip 2027 m. sausio
1 d. turės būti pertvarkomi į nuotoliniu būdu nuskaitomus prietaisus arba tokiais pakeičiami, nebent
tai nėra ekonomiškai efektyvu. Tikimasi, kad šiuolaikiniai apskaitos prietaisai su operatyvia
rodmenų stebėsena paskatins vartotojus labiau domėtis šilumos suvartojimo efektyvumu ir jos
taupymo galimybėmis. ES Struktūrinių fondų 2021-2027 m laikotarpiu numatoma parama šiai
veiklos krypčiai.
Šiuo metu visuose pastatų įvadiniuose šilumos punktuose sumontuoti 29,4 tūkst. apskaitos
prietaisai, iš kurių beveik 60 proc. yra su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema. Tame skaičiuje iš
19,3 tūkst. daugiabučiuose esančių įvadinių apskaitos prietaisų 13 tūkst. (67 proc.) yra su nuotolinio
nuskaitymo funkcija. Virš 90 proc. nuotoliniu būdu nuskaitoma: Vilniaus, Kauno, Panevėžio,
Alytaus, Visagino, Vilkaviškio, Marijampolės, Telšių miestuose. Praktiškai visi įvadiniai šilumos
apskaitos prietaisai yra šilumos tiekimo įmonių nuosavybėje. Nuotolinio nuskaitymo prietaisų
parodymai, įjungti į bendrąją CŠT sistemų vizualizacijos ir analitikos sistemą padėtų efektyviau
organizuoti šilumos tiekimo procesą, gerinti paslaugos kokybę, laiku užkirsti kelią įvairiems
nesklandumams ir atlikti kitas funkcijas.
Apie 17 proc. CŠT vartotojų daugiabučiuose turi galimybę patys reguliuoti šiluminės energijos
vartojimą savo bute. Kasmet tokių daugiabučių su įrengtais individualiais šilumos skaitikliais
butuose arba sumontuotais šilumos paskirstymo prietaisais (dalikliais) ant radiatorių daugėja: jei
2014 m. iš viso buvo 1243 namai, 2019 m. - 2767 pastatų, o jau 2020 m.– 3142 iš kurių 76 proc.
apskaitos sistemos buvo su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

6 pav. Daugiabučių namų skaičius pagal įrengtą šilumos apskaitą
Lietuvoje didžiojoje daugumoje daugiabučių yra taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu
būdas (kai ŠT įmonė yra karšto vandens tiekėja ir perka geriamąjį vandenį iš šalto vandens tiekėjo
namo įvade ar grupiniame šilumos punkte). Iš beveik 628 tūkst karšto vandens apskaitos prietaisų
apie 255 tūkst. (41 proc) yra su nuotoline duomenų nuskaitymo funkcija. Dar beveik 5 tūkst.
daugiabučių namų (190 tūkst butų) yra taikomas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas
(daugiausia Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir kt. miestuose), kur šilumos tiekėjas nėra karšto vandens
tiekėju.
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Taikant 1-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą nuperkama gerokai daugiau šalto vandens negu
parduodama karšto vandens vartotojams. Jeigu 2015 metais CŠT įmonės patyrė ~7 proc.
komercinių nuostolių tiekiant karštą vandenį, tai 2020 metais ~5 proc. (7 pav.), o tai lėmė apie 3
mln eur nuostolio. Šį santykį pavyko sumažinti karšto vandens tiekėjų (šilumos tiekimo įmonių)
pastangomis, įvykdant visas prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą name (butuose ir kitose
patalpose buvo įrengti nauji karšto vandens skaitikliai vietoje esamų, arba ten, kur jų nebuvo).

7 pav. Šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apimčių skirtumas, kai šilumos
tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas (2020 m.)
Dar 2019 metų metų pradžioje buvo sudaryta LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos
tarpinstitucinė darbo grupė dėl geriamojo vandens, karšto vandens ir vartotojų santykių
reglamentavimo tobulinimo. Aplinkos ministerija buvo paruošusi Geriamojo vandens įstatymo
pakeitimo projektą dėl atsiskaitymo tvarkos, taikant 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Tolimesnis svarstymas buvo atidėtas iki bus paskelbti ES Geriamojo vandens direktyvos
pakeitimai, kuriais vandens tiekėjai įpareigojami būti atsakingi už vandens kokybę. Per 2020 metus
situacija karšto vandens tiekimo teisinio reguliavimo srityje išliko nepakitusi.
Nesant efektyviai veikiančios daugiabučių pastatų valdymo sistemos, tęsiasi painūs šilumos
paskirstymo, karšto vandens tiekimo, vidaus sistemų priežiūros ir susiję procesai, kuriuose eiliniai
vartotojai sunkiai orientuojasi, negauna aiškių atsakymų apie atsakomybę, kokybės standartus.
Siekiant išspręsti šią painiavą daugiabučiuose EM pradėjo ruošti Šilumos ūkio įstatymo reformą,
kuri tęsiasi 2021 metais.
ŠILUMOS GAMYBA
2020 metais CŠT sektorius pagerino dar vieną rekordą – 75 proc. (beveik 3 % daugiau nei prieš
metus) šilumai pagaminti sunaudoto kuro buvo atsinaujinantis – tai yra iš biomasės ir
atsinaujinančios komunalinių atliekų dalies. Kartu su vietinių komunalinių ir kitų nepavojingų
atliekų kurų, kietasis kuras sudarė 79 proc. praėjusių metų kuro balanse (8 pav.). Pagal šį rodiklį
esame tarp lyderių ne tik Europoje, bet pasaulyje (ES vidurkis siekia apie 20 proc.).
Pasiektas puikus rezultatas – atliktos investicijos sukūrė didžiulę ekonominę naudą valstybėje,
taupant biudžeto išlaidas, kuriant darbo vietas, pritraukiant papildomas mokestines išlaidas. Lietuva
šiandien tapo pavyzdžiu kitoms pasaulio šalims, kaip per trumpą laiką pasiekti energetinę
nepriklausomybę nuo brangių importuojamų gamtinių dujų, keičiant jas biokuru, kas leido ne tik
smarkiai sumažinti CO2 išmetimus, bet ir reikšmingai sumažinti šilumos kainas.
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8 pav. Pirminio kuro struktūra Lietuvos CŠT sektoriuje 1997–2020 metais
Lietuvoje, kaip ir kitose daug miškų turinčiose šalyse (Skandinavijos šalyse, Latvijoje, Estijoje ir
kt.), biokuro gamybai daugiausia naudojama iš nuosavų miškų gaunama biokuro žaliava (miško
kirtimo, medienos produkcijos gamybos liekanos, malkinė mediena ir pan.). Net ir padidėjęs
medienos biokuro importas iš Baltarusijos sudaro apie 30 proc. viso Lietuvoje sunaudojamo
biokuro, kuris importuojamas sąlygiškai nedideliais atstumais iš kaimyninės šalies.
Tačiau Europos Komisijos (EK) planai ilgainiui atsisakyti biomasės energetikos sektoriuje tampa
vis aktualesni. ES tvaraus finansavimo ir Taksonomijos paketas brėžia griežtėjančius reikalavimus
dėl biomasės tvarumo traktavimo.
Vadovaujantis 2018/2001 direktyvos ”Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją“
(RED II) nuostatomis nuo 2022 m. vidurio įsigalios nauji reikalavimai biokurui, naudojamam
katilinėse ir elektrinėse, kurių galia 20 MW ir daugiau (biodujų atveju virš 2 MW ) ir kurių statybai
ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi valstybės teikiama finansine parama.
Tiek biokuro tiekėjai tiek šilumos/elektros gamintojai užtikrinti biomasės kuro atitiktį tvarumo ir
išmetamųjų ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams galės prisijungę prie savanoriškų tarptautinių arba
nacionalinių biokuro sertifikavimo schemų, bus atliekami auditai dėl apie kurą teikiamos
informacijos patikimumo.
2021 m. planuojama AEI direktyvos (RED III) ir kitų reglamentų peržiūra, kuriuose, pagal
dabartinę EK poziciją, bus bandoma judėti link biomasės atsisakymo energetikoje. 2020 metų
rudenį pasiekus informacijai, kad Europos Komisija nori priimti papildomus griežtinimus ypatingai
greitai – kelių metų bėgyje, kas neigiamai paveiktų visą biomasės energetikos sektorių, biokuro
kainas bei tolimesnes vystymo galimybes, buvo išsiųstas bendras Čekijos, Estijos, Vengrijos,
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos neoficialus pranešimas apie biomasės ir bioenergijos aspektus ES
taksonomijoje. Taip pat metų pabaigoje atsakingiems Europos Komisarams išsiųsta šešių Lietuvoje
veikiančių Konfederacijų ir Asociacijų pozicija dėl biomasės energetikos svarbos ir galimų grėsmių
šį sektorių nepamatuotai ar nepagrįstai ribojant.
Privačiuose namų ūkiuose, neprijungtuose prie CŠT, kasmet šiluminės energijos gamybai
suvartojama vidutiniškai apie 700 tūkst. tne kuro. Tai beveik toks pat kuro kiekis, kokį 2020 metais
suvartojo CŠT įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai (715 tūkst tne kuro). Individualiai
besišildantys vartotojai daugiausia naudoja malkas ir medienos atliekas (72 proc.) gamtines dujas
(15 proc.), bei kietąjį kurą (anglys, durpės, briketai) – 8 proc. Malkos individualiuose katiluose
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deginamos labai neefektyviai (tik apie 50-70 % kuro energetinės vertės paverčiama naudinga
šilumine energija). Gyvenamoji aplinka teršiama smalkėmis, kancerogeniniais ir kitais pavojingais
junginiais. Tuo tarpu smulkintos medienos sudeginimas didelės galios katiluose labai efektyvus
(dažniausiai virš 95 %), o į aplinką patenka nežymi tarša.

9 pav. Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje 2020 metais
2020 metų pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG)
naudojami kietąjį kurą deginantys įrenginiai su kondensaciniais ekonomaizeriais turėjo bendrą
beveik 1890 MW šiluminę galią. Iš jų apie 863 MW įrengti NŠG katilinėse ir elektrinėse.
Gavus paramą iš ES 2014-2020 m. laikotarpio struktūrinių fondų, metų pradžioje buvo pradėti
eksploatuoti nauji biokurą naudojantys įrenginiai Panevėžyje (8 MW) ir Klaipėdoje (2 po 8 MW)
galios biokatilai su 1,9 MW galios ekonomaizeriais. 2020 metų pradžioje darbą pradėjo Kauno
kogeneracinė jėgainė (26 MWe ir 70 MWš), o metų pabaigoje prasidėjo Vilniaus kogeneracinės
jėgainės (VKJ) 70 MWš galios atliekų deginimo bloko bandomosios eksploatacijos/derinimo darbai
tiekiant šilumą į Vilniaus miesto integruotą tinklą. Ateityje, užbaigus biokurą deginančių blokų
statybas, numatoma VKJ galia bus 229 MWš ir 90 MWe.
2020 metais eilė įmonių pasirašė finansavimo sutartis pagal Klimato kaitos programos priemonę
alternatyvių AEI technologijų diegimui: absorbcinių šilumos siurblių, šilumos saugyklų
(akumuliacinių talpų), saulės fotovoltinių elektrinių panaudojimui CŠT sistemose. Taip pat iš ES
SF 2014-2020 m. patvirtinta parama mažos galios biokogeneracinių jėgainių statybai Alytuje,
Jonavoje, Visagine ir Vilniuje.
2020 metais supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) apimtys padidėjo iki 38 proc
arba 3077 GWh, prieš metus atitinkamai buvo 34 proc (2869 GWh). Didžiausios šilumos apimtys
perkamos Elektrėnuose – čia superkama 97 proc. šilumos, Klaipėdoje –71 proc, Telšiuose – 67
proc., Kaune – 65 proc.
Kogeneracinėse elektrinėse buvo pagaminta apie 49 proc. visos į CŠT sistemas patiektos šilumos
(10 pav.), tame skaičiuje 26 proc. pagamino šilumos tiekimo įmonių termofikacinės elektrinės ir 13
proc. nepriklausomų šilumos gamintojų valdomos kogeneracinės elektrinės.
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10 pav. Šilumos gamybos struktūra 2020 metais
Per ataskaitinius metus į nacionalinį tinklą patiektas elektros energijos kiekis iš CŠT kogeneracinių
jėgainių padidėjo 7 proc.: nuo 374 GWh iki 402 GWh. (11 pav.).

11 pav. Kogeneracinių elektrinių, veikiančių CŠT sistemose, pagamintos elektros kiekiai
Lietuvos elektros energijos gamybos ir vartojimo balanse
2020 m. pabaigoje CŠT sektoriuje veikė 19 biokogeneracinių elektrinių, kurių bendra elektros
instaliuota galia sudarė 131 MW (2013 m. buvo 68 MW), šilumos galia – 408 MW.
Didelio naudingumo biokuro kogeneracijos skatinimas – vienas iš svarbių Nacionalinio energetikos
ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. uždavinių. Šių kogeneracinių elektrinių
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rekonstrukcija ir statyba yra svarbi, kad būtų pasiekti nacionaliniai energetikos tikslai – 2030 m.
CŠT sektoriuje 90 proc. šilumos būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Kogeneracijos nauda ypač didėja, nes nedidelėse veikiančiose didelio naudingumo biokuro
kogeneracinėse jėgainėse geresnė galimybė naudoti biomasę, pramonines ir žemės ūkio atliekas.
Tokio kuro naudojimas atitinka tvarios plėtros principus, yra pigesnis, nei didelės galios jėgainėse
vartojamos dujos ar mazutas. Statant nedidelės galios kogeneracines jėgaines sukuriamos darbo
vietos, vystomi regionai – tai efektyvus būdas ir socialinėms problemoms spręsti. Dviejų energijos
rūšių, šilumos ir elektros energijos, gamyba vienu metu yra pigesnė ir turi didžiulį CO2 išmetimo
mažinimo potencialą, lyginant su atskirąja elektros gamyba šiluminėse elektrinėse.
Siekiant didžiausios naudos, kogeneraciniai pajėgumai planuojami remiantis Lietuvos miestų
šilumos vartotojų poreikiu, todėl kogeneracinės jėgainės efektyvumas gali pasiekti net 95 proc. ar
daugiau nuo sudeginamo kuro energetinės vertės, kai tradicinės elektrinės pasiekia 30-60 proc. kuro
energijos išnaudojimo efektyvumą.
ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. laikotarpiu numatyta ir toliau prioritetą skirti nedidelės galios
biokuro kogeneracinių jėgainių statyboms.
Didėjant naujų efektyviai biokurą naudojančių įrenginių skaičiui Lietuvos CŠT sektoriuje, mažėja
bendrosios lyginamosios pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui pagaminti. Ataskaitiniais metais
šis rodiklis sumažėjo iki 89,3 kg.n.e/MWh. Tai ne tik mažina šilumos kainas, bet ir reikšmingai
gerina bendrąjį CŠT sektoriaus energetinį efektyvumą (12 pav.).

12 pav. Lyginamosios pirminio kuro sąnaudos šilumos tiekimo sektoriuje 1996–2020 metais
Nestabilus ir neadekvatus reguliavimas, neapibrėžtas NŠG statusas ir panašios priežastys lemia, kad
CŠT sistemose vis dar palaikomi dideli pertekliniai įrenginiai. Bendroji įrengtoji šilumos gamybos
įrenginių galia per pastaruosius 5 metus sumažėjo apie 20 proc. nuo 10000 MW (2015 m.) iki
beveik 7900 MW(2020 m.) , tačiau tai vis dar indikuoja apie perteklinius įrenginius, kadangi
maksimalus CŠT sistemų galios poreikis šildymo sezono metu siekia 2500-2800 MW. Vasaros
metu vidutinis sistemų apkrovimas 380 MW. Dėl labai netolygaus ir neprognozuojamo šilumos
poreikio CŠT sistemose sunku įgyvendinti darnios konkurencijos principus šilumos gamyboje.
Skirtingai nei kitose šalyse, kur ekonominio efektyvumo siekiama maksimaliai panaudojant jau
esamus įrenginius, Lietuvoje priimtas konkurencijos „pilnais kaštais“ modelis tiesiog skatina
persidalyti šilumos gamybos pajamas, visiškai nevertinant ilgalaikio suminio mažiausiųjų sąnaudų
principo, neatsižvelgiant į CŠT sistemos poreikius, o pasekmė – pertekliniai įrenginiai, kurių
išlaikymui sunkiai surenkama lėšų.
70

Įsibėgėjus šildymo sezonui aplinkos oro kokybė kiekvienais metais ypač prastėja tada, kai
gyventojai pradeda šildytis individualiai. Didžiausias užterštumo padidėjimas jaučiamas
termometrų stulpeliams leidžiantis žemyn, esant ramiems, nevėjuotiems orams, kai teršalai sunkiau
išsisklaido, kaupiasi vienoje teritorijoje. Individualių namų keliama tarša, kietojo kuro naudojimas
yra įvardijamas kaip vienas didžiausių oro taršos šaltinių mieste. Tuo tarpu kai stambios CŠT
katilinės ir elektrinės net ir kietąjį kurą sudegina labai kokybiškai, čia įrengti sudėtingi degimo
proceso valdymo ir dūmų valymo įrenginiai - taip užtikrinama patys aukščiausi aplinkosauginiai
reikalavimai (13 pav.). Pažymėtina, kad energetikos objektų taršos lygį reglamentuoja tiek ES, tiek
nacionaliniai teisės aktai, jų laikymąsi kontroliuoja valstybės įstaigos - nuolat tikrinama, kad oro
kokybė būtų gera ir ribinės vertės nebūtų viršijamos. Ne vienerius metus pastebima, kad
individualiai besišildantys gyventojai linkę kūrenti ir aplinkai pavojingiausias atliekas – baldus,
drabužius, tekstilę ar plastiką, kurioms visiškai sudegti trukdo per žema temperatūra. Daugelis
gyvenamųjų namų kaminų neturi filtrų, todėl į aplinką patenka itin kenksmingos medžiagos, kurias
išskleidžia deginamos chemiškai apdorotos bei dažytos atliekos. Į aplinką patekusiais teršalais
pirmiausia kvėpuoja patys gyventojai ir aplinkiniai. Po deginimo likę pelenai, kuriuose yra toksinių
elementų, sunkiųjų metalų, kancerogenų, gali būti išnešiojami vėjo į kitas gyvenamąsias zonas arba
jais yra tręšiama žemė.

13 pav. CŠT katilinių ir namų ūkių taršos palyginimas. Emisijos faktoriai (kietasis kuras)
Aplinkos ministerija 2019 metais patvirtintame Nacionalinės oro taršos mažinimo plane iškėlė labai
aiškų uždavinį sumažinti taršą smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis, didžiausią dėmesį skiriant
taršos sumažinimui iš namų ūkių. Tam tikslui numatyta priemonė skatinti namų ūkius jungtis prie
CŠT sistemų. Taip pat iš LAAIF programos lėšų 2020 metais paskelbti pirmieji kvietimai gauti
paramą vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių modernizavimui ar keitimui siekiant atitikti
naujus oro taršos reikalavimus. Nauji taršos standartai įsigalios: 1–5 MW įrenginiams –nuo 2024
m., 5–50 MW įrenginiams –nuo 2022 m..
Lietuvos CŠT įmonių 2020 metais išmestų teršalų santykinėje struktūroje (14 pav.) didžiausią dalį
sudarė anglies monoksidas (80 proc). Pažymėtina, kad absoliutūs CO išmetimo kiekiai yra
minimalūs, nes daugumoje didesnės galios įrenginių sumontuoti prietaisai nuolat sekantys CO
koncentraciją išmetamuose dūmuose.
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14 pav. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių išmetamų teršalų struktūra 2020 metais
Lietuvoje nacionaliniai šilumos ūkio sektoriaus politikos planavimo ir strateginiai dokumentai
(Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategija, Nacionalinis energetikos ir klimato srities
veiksmų planas) numato, kad per ateinantį dešimtmetį biokuras išliks svarbiausiu šilumos gamybos
energijos ištekliu. Nuo 2000 m. CO2 emisijų kiekis CŠT ūkyje sumažėjo daugiau kaip 70 proc (15
pav.).

15 pav. CO2 emisijų kitimo dinamika ir perspektyvos Lietuvos CŠT sektoriuje
Daugumoje Lietuvos miestų jau dabar visa šiluma pagaminama vien tik iš atsinaujinančių išteklių
nenaudojant jokio taršaus iškastinio kuro. Papildomai sutaupyti CO2 išmetimų kiekiai parduodami
kitoms šalims dalyvaujant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.
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16 pav. Anglies dvideginio emisijų ir pagamintos šilumos kiekio santykis
2020 metais CŠT sektoriuje CO2 emisijų kiekis 1 GWh šilumos pagaminti siekė apie 70 tonų
CO2/GWh. Prieš 2 dešimtmečius šis santykis buvo net 290 tonų CO2/GWh. Lietuvos nacionalinėje
energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytas siekis, kad 2050 metais visa centralizuotai
tiekiama šiluma turi būti pagaminta be CO2 išmetimų.
Plačiau naudojant biokurą, didėja ir susidarančių pelenų kiekiai. Per pastaruosius 6 metus vien CŠT
įmonių nuosavose katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse biopelenų apimtys išaugo nuo 15,4 tūkst.
tonų (2014 m.) iki 20,7 tūkst tonų (2020 m.)
Daugiau nei pusė susidariusių pelenų yra atiduodami atliekų tvarkytojui (54 proc.) arba tiesiog
pašalinami sąvartynuose (18 proc), nes toks atliekų tvarkymo būdas yra paprasčiausias, tačiau tikrai
ne pigiausias valstybei, dėl antrinių pasekmių (sąvartynų problematika, aplinkos tarša ir t.t.)

17 pav. Susidariusio medienos kuro pelenų kiekio panaudojimas 2020 metais.
2020 metais 24 proc. bendro pelenų kiekio buvo panaudoti civilinėje inžinerijoje, daugiausia
vietinės reikšmės kelių tiesimu ar tvarkymui, dar 4 proc žemės ūkyje .
ŠILUMOS PERDAVIMAS
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Šilumos tiekimas 2020 metais vyko sklandžiai, išvengta bent kiek didesnių sutrikimų, šildymo
sąskaitos ryškiai mažėjo, ir tai įrodo, kad CŠT sektorius atlieka savo misiją, o šilumos tiekimo
bendrovėse dirba savo sričių profesionalai. 2020 metais modernizuota apie 60 km trasų. Papildomai
įrengta 26 km naujų vamzdynų.

18 pav. Šilumos tinklų bendrasis ilgis, pakeitimas ir naujų vamzdynų įrengimas 2003–2020
metais
Šiuo metu bendras trasų ilgis siekia apie 2925 km, įskaitant ir ne šilumos tiekėjų valdomus ruožus.
Apie 138 km trasų (5 proc.), naudojamų šilumos perdavimui, vis dar yra bešeimininkiai arba
priklauso kitiems savininkams.
2020 metais perduodant šilumą vartotojams prarasta apie 1203 GWh šilumos, tai sudarė 15 proc. į
CŠT tinklus patiekto šilumos kiekio (19 pav.) Įsisavinant ES 2014-2021 metų struktūrinę paramą,
tikimasi nuostolius tinkluose sumažinti iki 14 proc. Palyginimui, Skandinavijos šalių šilumos
perdavimo tinkluose vidutiniškai parandama apie 12 proc. šilumos.
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19 pav. Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1996 – 2020 metais
Šiuo metu Lietuvoje apie 42 proc. vamzdynų pakeisti į naujo tipo pramoniniu būdu izoliuotus
bekanalius vamzdžius, tačiau dar tiek pat 41 proc yra nepraeinamuose kanaluose (19 pav.), nutiesti
dar sovietiniu laikotarpiu 1960-1990 metais. Ekonominiu požiūriu vamzdynu keitimas lėtai
atsiperka dėl santykinai mažos šilumos nuostolių finansinės vertės, kai pereinama į žemesnės
temperatūros taupius režimus, o šiluma gaminama iš nebrangaus vietinio biokuro. Įvertinus, kad
naujajame 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpyje naujų vamzdynų pakeitimui ir įrengimui
parama nebebus teikiama, šilumos tiekėjai turės ieškoti būdu ir pradėt taikyti kitas technologijas
vamzdynų ilgaamžiškumui ir patikimumui užtikrinti.
Skandinavų patirtis rodo, kad labai palanku investuoti į stebėseną, jei yra strateginis prioritetas
apriboti reinvesticijas ir kapitalo išlaidas. Remiantis skandinavų prognozėmis, gerai prižiūrimi
vamzdynai gali būti naudojami ne vieną dešimtmetį.

20 pav. Tinklų ilgiai pagal vamzdynų tipą 2020 m.
Investicijos į vamzdynų modernizavimą ir plėtrą sukuria didžiulę socialinę-ekonominę netiesioginę
naudą dėl oro taršos ir sergamumo sumažėjimo, dėl platesnio atsinaujinančio vietinio kuro
panaudojimo, pakeičiant importuojamą iškastinį kurą, likviduojant taršias individualaus šildymo
katilines ir t.t. Tačiau ši nauda neatsispindi reguliuojamoje kainodaroje ir tokios investicijos kartais
didina galutinę šilumos kainą vartotojams. Viešasis interesas ir sukuriama pridėtinė vertė turėtų būti
įvertinama per platesnę paramą CŠT sistemų atnaujinimui ir plėtrai.
ŠILUMOS KAINOS IR CŠT SEKTORIAUS EKONOMIKA
2020 metais Lietuvos gyventojai turėjo pačią mažiausią šilumos kainą nuo 2006 metų – 39,7 eur
/MWh Žvelgiant į kainų dinamiką, didžiausia kaina Lietuvoje buvo 2012 metais, kuomet siekė 76,6
eur/MWh. Per aštuonerius metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 48 proc.

21 pav. Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) Lietuvoje
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Mažiausiai šiluma 2020 metais kainavo Kaune, Utenoje, Vilniuje, Šiauliuose, Šilutėje, Klaipėdoje
(apie 35- 42 eur/MWh), o daugiausiai - Biržuose, Kazlų Rūdoje, Šakiuose (apie 65-80 eur/MWh).
Kai kuriuose mažesniuose miestuose vykstanti sparti pastatų renovacija ir susiję šilumos pardavimų
mažėjimai pradeda daryti poveikį vienanarei šilumos kainai. Tai iliustruoja būtinybę derinti
renovacijos mastus bei tempus su energetinės infrastruktūros atnaujinimu.
Biokuras ir gamtinės dujos išlieka dominuojančios kuro rūšys šilumos gamyboje, todėl jų kainų
pokyčiai labiausiai įtakoja kintamųjų sąnaudų dydį šilumos savikainoje. Per metus biokuro kaina
nukrito beveik 27 proc. ir 2020 metais siekė 118,7 Eur/tne. Gamtinių dujų kaina išlieka apie 2-3
kartus didesnė.
Šalies nacionalinis tikslas - iki 2050 metų visą šilumą gaminti be CO2 išmetimo, tik iš
atsinaujinančių išteklių - pareikalaus ne tik investicijų bet ir valdžios institucijų supratimo, kuris
padėtų sukurti tam palankią CŠT ūkio reguliacinę aplinką.
CŠT veikiančioms įmonėms visuomet reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, juolab dabar, kai
šioje srityje vykdomi vis inovatyvesni ir ambicingesni projektai. Tačiau statistiniai duomenys rodo
vis mažėjantį darbuotojų skaičių (23 pav.). Tam įtakos turi ne tik technologinė pažanga ar plačiau
taikomas darbo funkcijų perkėlimas samdant paslaugų įmones, bet fiziškai trūksta žmogiškųjų
išteklių dėl žemo darbo užmokesčio dydžio, kurį lemia VERT taikomas „mechaninis“ reguliavimas
ir nepagrįstas ūkio subjektų faktinių veiklos rodiklių nuvertinimas ir neįvertinimas.
Automatizuojant ir skaitmenizuojant šilumos tiekimo veiklą reikia mažiau darbuotojų, daugiau
paslaugų perkama rinkoje, tačiau VERT, nustatydama šilumos kainas, vis dar perdėtą dėmesį skiria
darbuotojų skaičiui ir apmokėjimui, o ne galutinio rezultato, kurio tikisi vartotojai, įvertinimui.
2020 m. šalyje paskelbus karantino sąlygas, CŠT įmonės ieškojo būdų kaip užtikrinti aukštos
kvalifikacijos darbuotojų atliekamų funkcijų tęstinumą (pvz. katilinių operatoriai, dispečeriai), jeigu
nuolatinis specialistas susirgtų ir įmonė neturėtų pakaitinio personalo. Dėl to ypač buvo sunerimę
mažų miestų šilumos tiekėjai. Buvo ruošiamasi tokios paslaugos gavimo/teikimo, atsakomybės ir
apmokėjimo proceso įteisinimo darbuotojų nuomos sutartimis tarp įmonių.

22 pav. Darbuotojų skaičius šilumos tiekimo įmonėse 2001–2020 metais
Šildymo sezono metu didžiausios skolų apimtys paprastai būna šalčiausiais žiemos mėnesiais, o
vėliau mažėja. 2020 metais apie 11 proc. šilumos vartotojų pavėluotai atsiskaitė už suteiktas
paslaugas. Tai mažiausias santykis per pastaruosius dešimtmečius (2 pav.). Mažiausiai skolininkų
Šalčininkuose, Raseiniuose, Tauragėje, Kretingoje, daugiausiai - Akmenėje, Anykščiuose, Šilalėje.
Skolų dydis per metus smuktelėjo 5 mln. eurų ir metų pabaigoje siekė 28 mln. eurų, tam įtakos
turėjo šilumos kainų pokyčiai ir mažesnės patiektos šilumos apimtys.
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Pažymėtina, jog 2020 m. pradžioje paskelbus karantiną, ryškaus vartotojų įsiskolinimo šuolio taip
pat nebuvo užfiksuota. Šilumos tiekėjai, siekdami padėti vartotojams susidūrusiems su finansiniais
sunkumais, sudarė galimybes laikinai atidėti mokėjimus už paslaugas. Taip pat viso karantino
laikotarpiu klientams nebuvo taikomi delspinigiai už pavėluotai apmokėtas paslaugas ir nesiimta
veiksmų skoloms išieškoti.
Įsisenėjusi problema išlieka savivaldybių ir socialiniuose būstuose gyvenančių vartotojų
nemokumas. Šios vartotojų grupės įsiskolinimo lygis per metus sumažėjo ir 2020 m. pabaigoje
siekė apie 4.4 mln. Eur, tačiau tai sudaro apie 18 proc. visų buitinių šilumos vartotojų skolos, nors
tokių vartotojų skaičius vidutiniškai siekia tik apie 2-4 proc. Galiojantis teisinis reglamentavimas
nors formaliai numato socialinio būsto nuomininkų skolų išieškojimo mechanizmą, bet ilgametė
darbo praktika ir susidariusios skolos suponuoja, kad esantis reguliavimas yra ydingas ir jį būtina
nedelsiant keisti.
Pastaraisiais metais šilumos tiekimo įmonės dėjo daug pastangų keičiantis informacija ir kitaip
bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis – sudaromos sutartys dėl duomenų apie
nuomininkus, nuomos laikotarpius ir kitos svarbios informacijos teikimo, šių sutarčių pagrindu
savivaldybėms teikiami duomenys apie skolingus nuomininkus, siūloma inicijuoti nuomos sutarčių
su didžiausiais skolininkais nutraukimą, bendromis pastangomis sugriežtintas mokesčių
administravimas, klausimai sprendžiami nedelsiant. CŠT įmonės sutarčių su savivaldybių
administracijom pagrindu taip pat sprendžia šildymo išlaidų kompensacijų nepasiturintiems
gyventojams teikimo klausimus, užtikrinamas mokesčių savalaikio apmokėjimo ir neatidėliotino
sprendimų priėmimo dėl susidariusių įsiskolinimų grąžinimo administravimas, sudaromi
įsiskolinimų grąžinimo grafikai, kuriais siekiama suvaldyti nemokių nuomininkų įsiskolinimus.
Dalyvaujant savivaldybių administracijų atstovams vykdomas karšto vandens pristatymo
sustabdymas į nuomininkų butus, kontaktuojama su socialinių paslaugų centrais, savivaldybės
aktyviai domisi nuomininkų atsiskaitymais, inicijuoja atskirų nuomininkų iškeldinimą.
Minėtų priemonių, kurioms dedamos didelės pastangos, dėka pavyko pagerinti nuomininkų
atsiskaitymą, tačiau akivaizdu, kad jų nepakanka tam, kad skolos dar labiau mažėtų, kadangi dalis
nuomininkų piktnaudžiauja esamu teisiniu reguliavimu ieškodami teisinių spragų. 2020 m. rudenį
LŠTA parengė teisės aktų paketą, numatantį subsidiarią savivaldybės kaip būsto savininkės
atsakomybę už savivaldybių (socialinio) būsto nuomininkų skolas ir trišalių sutarčių tarp
nuomininko, savininko (savivaldybių) ir CŠT įmonių privalomumą, derino poziciją šiuo klausimu
su Lietuvos savivaldybių asociacija. Tolimesnis šio klausimo sprendimas tęsiamas 2021 metais.

23 pav. Šilumos vartotojų skolos pagal grupes 2012-2020 metais
Pigesnė šiluma, mažesnis šilumos suvartojimas lemia mažesnes išlaidas šildymui ir karštam
vandeniui taupo valstybės skiriamas kompensacijas socialiai remtiniems gyventojams. Nuo 2013
metų šios išmokos sumažėjo daugiau kaip 5 kartus: jeigu 2013 m. buvo 34,1 mln. eur , tai per 2020
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m. – 5,8 mln. eur. Atitinkamai kompensacijas gavusių šilumos vartotojų skaičius taip pat mažėjo:
jeigu 2013 m. buvo 219 tūkst. vartotojų, tai dabar kompensacijos išmokamos tik 81 tūkst. namų
ūkių. Palyginimui, bendras buitinių vartotojų (mokėtojų) skaičius šiuo metu yra apie 691 tūkst..

24 pav. Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems vartotojams
2020 m. CŠT sektoriaus faktinės investicijos buvo mažesnės nei prieš metus siekė 63,1 mln. eur, iš
jų daugiausia į šilumos perdavimą - 47,2 mln. eur, į šilumos gamybą - 15,7 mln. eur, į mažmeninį
aptarnavimą – 0,3 mln. eur.

25 pav. Faktinės CŠT sektoriaus investicijų apimtys 2013-2020 m.
Šaltinis: VERT
Atliktos investicijos gerina šildymo prieinamumą, patikimumą, teikiamų paslaugų kokybę. Tačiau
šilumos tiekėjų veiklos rezultatams didelę įtaką daro reguliavimo ir kainodaros principai. VERT
daug dėmesio skiria sąnaudų apskaitos detalizavimui ir reguliavimui, tačiau nedaug pasistūmėta
skatinant šilumos tiekimo įmonių aktyvumą ir jų ekonominę motyvaciją diegti naujas technologijas,
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gerinti patikimumą, plėsti rinką ar teikti naujas paslaugas. Dabartinis reguliavimas, pagrįstas
„neleidimo“, „baudimo“, „atėmimo“ ir panašiais principais, nebeatitinka susiklosčiusios
ekonominės situacijos šilumos ūkyje ir turėtų būti iš esmės peržiūrėtas. CŠT paslauga turi realiai
konkuruoti su kitais šildymo būdais, būtina aktyviai prisitaikyti prie pastatų renovacijos, diegti
įvairias inovacijas ir pan. Ir joks reguliatorius už įmonę neišspręs šių problemų. Juo labiau, kad
VERT neturi realios atsakomybės už „nureguliavimo“ pasekmes.
2020 metais toliau vyko pasirengimas 2021–2027 m. ES fondų investicijoms energetikos sektoriuje.
Iš numatytų 529 mln. Eur, CŠT sektoriui planuojama skirti viso 102 mln. eur. Pagal numatytas
kryptis bus pradėtos kurti kompleksines energetinės sistemos, kurių pagalba būtų tiekiama ne tik
šiluma, bet ir vėsuma, surenkama iš vartotojų perteklinė šiluma, kartu generuojama elektra. CŠT
vamzdynų efektyvinimas, pritaikymas žematemperatūriniams darbo režimams, išmanieji šilumos
tinklai, įvadinės šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisiai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.
Biokogeneracinės jėgainės, atliekinės, perteklinės ar saulės energijos centralizuotas panaudojimas ją
surenkant, akumuliuojant ir panaudojant šaltuoju laikotarpiu. Šios technologijos jau tampa įprasta
praktika kaimyninėse šalyse. Šiuo keliu pradeda eiti ir Lietuvos šilumos tiekėjai: Kauno, Klaipėdos,
Vilniaus įmonės neužilgo pradės teikti centralizuoto vėsinimo paslaugas, iš pradžių administracinės,
visuomeninės, komercinės ir pramoninės paskirties objektuose, vėliau daugiabučiams namams.
LIETUVOS CŠT SEKTORIAUS 2020 M AKTUALIJOS
Nors gyventojai gali džiaugtis vis mažėjančiomis šildymo kainomis, tačiau eilėje CŠT įmonių
susidarė sunki finansinė padėtis, kurią lėmė taikomas reguliavimo ir kainodaros nekorektiškumas,
kuris labai išryškėjo, esant santykinai šiltai žiemai ir atsiradus skirtingo juridinio statuso šilumos
gamintojams. Tarp tokių problemų paminėtinos:
• Atsiskaitymuose už suvartotą šiluminę energiją taikoma vienanarė kaina, lemia, kad dėl
ypatingai šiltų pastarųjų žiemų, reikšmingai nesurenkamos ir nepadengiamos valstybės
nustatytos veiklos sąnaudos;
• Daug faktinių ir neišvengiamų išlaidų, „mechaniškai“ pripažįstamos nepagrįstomis ir
neįskaičiuojamos į šilumos kainas, nors jų sumažinimui nėra ekonomiškai pagrįstų
sprendimų;
• Dėl prieštaringo teisinio reglamentavimo (pavyzdžiui, gyventojų neperimamų šilumos
punktų sąnaudos), dėl dažnai vėluojančio šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo, dėl
kainodaroje naudojamų pasenusių sąnaudų rodiklių atsiranda neišvengiami finansiniai
nuostoliai, kurių niekas nekompensuoja;
• Baigiantis sovietinių laikų turto buhalteriniam nusidėvėjimui, reguliuojamose šilumos
kainose radikaliai sumažėjo įskaičiuotos nusidėvėjimo sąnaudos ir atitinkamai
reguliuojama investicijų grąža – tai yra finansiniai ištekliai, kurie buvo naudojami
investicinių ir eksploatacinių sąnaudų apmokėjimui, kofinansavimui, įvairių neišvengiamų
nuostolių kompensavimui ir pan.;
• Reguliuojamos šilumos tiekimo įmonės, skirtingai nei tradicinio verslo subjektai, neturi
galimybių kaupti finansinius rezervus, vienintelis šaltinis – einamosios vartotojų įmokos;
• CŠT sistemose kur veikia nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), už perkamą šilumą,
kaip ir už biokurą, reikia atsiskaityti nedelsiant, kai tuo tarpu iš šilumos vartotojų
gaunamos pajamos stipriai vėluoja;
• Didelę dalį šilumos gamybos pajamų perimant nepriklausomiems šilumos gamintojams
(NŠG), mažėja pajamos, būtinos reguliuojamos veiklos vykdymui ir investicijų
apmokėjimui, mažėja veikloje naudojamo turto vertė (užstato galimybės), tad skolinimosi
sąlygos tik prastėja.
• Dėl minėtų priežasčių ir dėl veiklos sezoniškumo šilumos tiekėjai priversti skolintis
apyvartinių lėšų, tačiau jų aptarnavimo sąnaudos neįtraukiamos į šilumos kainas, o tai
kelia finansinių įstaigų nepasitikėjimą ir brangina jų skolinimosi sąnaudas. Kai kurioms
įmonėms sunku gauti netgi trumpalaikių paskolų;
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•

Išoriniai investuotojai (NŠG) neprisideda prie reguliuojamos veiklos patikimumo ar
efektyvumo didinimo. Nereguliuojami NŠG gali gauti didelius nereguliuojamus pelnus,
tačiau niekaip neprisideda sprendžiant šilumos tiekimo problemas.
Kasmet VERT nustato po keletą šilumos tiekėjų, kurie nebetenkina finansinio stabilumo
reikalavimų ir jiems gali kilti realių problemų apsirūpinti kuru ir kitais ištekliais, būtinais
šilumos gamybai užtikrinti, jei sektoriaus reguliavimo ir kainodaros principai nepasikeis.
2020 metais pradėta rengti nauja Šilumos ūkio įstatymo koncepcija. Tikimasi, kad valdžios
institucijos atsižvelgs į siūlymus dėl esminių reformų (kainodaros pokyčių, santykių su
NŠG, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pakeitimų, apskaitos
prietaisų įrengimo, rodmenų surinkimo ir sąnaudų padengimo, šilumos punktų nuosavybės ir
kitų klausimų) ir bus sprendžiamos pagrindinės problemos CŠT sektoriui pereinant nuo
komandinio reguliavimo prie aktyvios konkurencijos dėl vartotojų ir dėl naujų paslaugų
teikimo, įtvirtinant skatinamojo reguliavimo principus.
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BŪSTO MODERNIZAVIMAS: MAŽESNĖS SĄSKAITOS IR DIDESNIS KOMFORTAS
Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą, būsto atnaujinimas gali padėti
sutaupyti vidutiniškai 50 proc. pastato šildymui naudojamos energijos. Pastatai po modernizavimo
tampa sandaresni, šiltesni, žmonės patys gali reguliuoti kambarių temperatūrą pagal savo norus ir
taip sau suteikti maksimalų komfortą. Modernizavus pastatą, estetiškai patrauklesnis tampa ne tik
būstas – malonesnė aplinka sukuriama ir aplink jį.
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa visapusiškai gerina gyventojų
gyvenimo kokybę. Norėdami ne tik padidinti pastatų energinį efektyvumą, bet ir sumažinti savo
šildymo sąskaitas, butų savininkai gali rinktis iš daugybės skirtingų priemonių, kurias dalinai
finansuoja valstybė.
Namo apšiltinimas ir langų keitimas
Vienas efektyviausių būdų padidinti pastato energinį naudingumą – investuoti į jo
apšiltinimą. Pasenę būstai daugiausiai šilumos netenka per „kiauras“ sienas (38 proc.), senus langus
(26 proc.) ir stogą (11 proc.). Šių problemų išvengti padės kompleksiška būsto renovacija, kurios
metu apšiltinamos fasado ir cokolio sienos, pašalinami jų konstrukcijos defektai, sutvarkoma
nuogrinda. Šių darbų pasirinkimas gali padidinti lauko sienų šiluminę varžą apie 3 kartus.
Be to, modernizuojant būstą, apšiltinamas ir stogas, ir rūsio perdanga. Renovacijos metu
nesandarūs langai yra pakeičiami į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Taip gerokai sumažėja
galimybė šalčiui patekti vidun, o šilumai – laukan. Ne ką mažiau svarbu įstiklinti balkonus ir
lodžijas.
Tinkamai izoliavus būstą, rekomenduojama gerinti vėdinimą
Po renovacijos pastato šiluminė varža išauga, anksčiau per namo langus, sienas ir stogą
patekdavęs oras, buto vidaus nebepasiekia, tad gryno oro namuose būna mažiau. Todėl, norint
išvengti pelėsio, reikia atnaujinti vėdinimo sistemą arba įsirengti centralizuotą rekuperacinę
sistemą, arba individualius rekuperatorius.
Kvietimas modernizuoti svarbiausias būsto dalis
Valstybė remia ne tik kompleksinę, bet ir mažąją renovaciją, kurios metu gyventojai gali
pakeisti senus, elevatorinius šilumos punktus į naujus, automatizuotus šilumos punktus arba
atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius punktus. Taip pat parama skiriama šildymo ir karšto
vandens sistemos pertvarkymui ar keitimui (įskaitant radiatorių, rankšluosčių džiovintuvų keitimą,
termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių
ar kitos balansavimo įrangos rengimą), individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių
sistemos įrengimui, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir
karšto vandens skaitiklių butuose, diegimui ir kt.
Šilumos punkto automatizavimas
Senuose daugiabučiuose esančius elevatorinius šilumos punktus reguliuoti yra sudėtinga,
nes šis procesas atliekamas rankiniu būdu. Dėl to šildymo sistema išbalansuojama, vieni žmonės
kenčia karštį, kiti – šaltį. Tokiu būdu švaistoma šiluma ir didinamos būsto gyventojų šildymo
sąskaitos.
Atnaujinus šilumos punktą, jis automatiškai reguliuoja į butus perduodamą šilumos kiekį
pagal lauko temperatūros pokyčius. Pakilus temperatūrai, šildymas išjungiamas, o jai nukritus –
įjungiamas. Taip butai neperšildomi, o pinigai ir šiluma taupoma ypač pavasario, rudens mėnesiais.
81

Butų savininkai turi galimybę įsirengti ir individualius šilumos punktus. Tai reiškia, kad
gyventojai užsitikrina didžiausią įmanomą nepriklausomybę būsto šildymo atžvilgiu. Pavyzdžiui,
patalpas galima šildyti ir ne šildymo sezono metu, kai įrengiama individuali kiekvieno buto šilumos
sąnaudų apskaita.
Kiekvieno šilumos punkto reguliavimas yra individualus ir priklauso nuo daugiabučio
energinio efektyvumo, todėl po būsto modernizavimo didžiausia nauda bus juntama, jei punktas bus
tinkamai suderintas ir prižiūrimas.
Šildymo sistemos modernizavimas
Nerenovuotose daugiabučiuose gyvenantys žmonės susiduria su dar viena problema –
išsibalansavusia šildymo sistema. Ji lemia perkaitusius vienų ir vėsius kitų butų radiatorius. Kai
senuose daugiabučiuose yra įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos, nepertvarkius tokios sistemos
reguliuoti šilumos negalima, tačiau šį nesklandumą galima pašalinti, sumontuojant balansinius
ventilius rūsyje ir sureguliuojant vandens srautus.
Daugiabučiai, nusprendę investuoti į šildymo sistemos atnaujinimą, turi kelis pasirinkimus –
modernizuoti dabartinę sistemą, pakeisti ją į dvivamzdę šildymo sistemą, arba rinktis kolektorinę ar
daliklinę šildymo sistemą.
Daliklinėje šildymo sistemoje dalikliai yra sumontuojami ant visų daugiabučio kambariuose
esančių radiatorių, taip užtikrinant tikslų sunaudotos energijos paskirstymą. Daliklis tiesiogiai
sunaudotos šilumos nerodo.
Kolektorinė sistema veikia kiek kitaip, ją dažniausiai renkasi mažesnių daugiabučių
gyventojai, nes penkių ar devynių aukštų gyvenamuosiuose namuose ją įrengti yra sudėtinga. Šioje
sistemoje visi buto radiatoriai yra sujungiami tarpusavyje, o butas prijungiamas prie vieno stovo,
esančio laiptinėje. Tokią inžinerinę sistemą įsirengę butų savininkai galės ne tik reguliuoti norimą
patalpų temperatūrą, bet ir atskirame skaitiklyje matyti savo buto energijos sąnaudas.
Termoreguliatoriai – komfortą užtikrinanti priemonė
Radikaliai pakeitus pasenusią daugiabučio šildymo sistemą, ant radiatorių gali būti
įrengiami termoreguliatoriai. Jais buto gyventojai gali nustatyti į radiatorių patenkančio šildančio
vandens kiekį ir tokiu būdu, pagal pageidaujamą kambario temperatūrą ar finansines galimybes,
palaikyti pastovią patalpų temperatūrą.
Ši priemonė yra ir puikus būdas taupyti. Pavyzdžiui, temperatūrą galima sumažinti tuose
kambariuose, kuriuose praleidžiama mažiau laiko, tai galima daryti ir naktį ar išvykstant iš namų
atostogauti.
Valstybė kompensuoja ir kitas priemones
Planuojantiems daugiabučiame name diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš
atsinaujinančių energijos išteklių, valstybės parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių
kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam
vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui ir kt.
Atnaujinta 2021-08-04 15:57:19
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