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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-912/637 

2021-08-19/2021-08-23 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-912/637-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-08-16 INFORMACIJA. VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS, TN: tn, 

• LRV 2021 08 18 pranešimas. Duomenų apžvalga: Didžioji dalis COVID-19 pacientų – 

nevakcinuoti asmenys, TN: tn, 

• EIM 2021-08-18 INFO (e-paštu). Dėl Galimybių paso galiojimo. 

o EIM 2021-08-17 pranešimas. Reikalavimai vykdomoms veiklos iki rugsėjo 13 d. TN: 

tn; LRV 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 651 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO, TN: tn; LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-

09-13, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-912/637-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. D1-471 DĖL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS „ATSINAUJINANČIŲ 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ 

ASMENŲ ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR (AR) IŠKASTINĮ KURĄ 

NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“ TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-I-3 priede pateikiama: 

• VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE 

APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO įsakymo DĖL STATYBOS IR ŪKIO 

SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2021-08-16, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-912/637-II-1 priede pateikiama; 

• AM teikimas LRV DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ, TN: tn, (BETA 

likvidavimo paketas), 

• LRV nutarimo projekto DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. 

GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS 

DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO 

NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-didzioji-dalis-covid-19-pacientu-nevakcinuoti-asmenys
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/reikalavimai-vykdomoms-veiklos-iki-rugsejo-13-d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57f74231fbfa11ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=-vsw525oeo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/flzWgyixjE?jfwid=-vsw525oeo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c848570ff4911eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A6D6656CAD9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/78066170fb5811ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1iwpc5
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KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS 

NUSTATYMO“ PAKEITIMO, lyginamasis variantas TN: tn, 

• LRV nutarimo projektas DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO 

AGENTŪROS LIKVIDAVIMO, TN: tn 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-1 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-08-17 raštas LRV, EM Nr. 77 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS CŠT 

SEKTORIUJE, TN: tn,  

• LRV Kanceliarijos 2021-08-20 raštas EM, LŠTA Nr. S-2587 DĖL LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO PERSIUNTIMO, TN: tn, 

o LŠTA ir LRV Kanceliarijos raštų priedai ir susiję dokumentai, TN: tn, (šie dokumentai taip 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-III-1-1 priedas 2021-08-

23.zip). 

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-08-17 raštas LRV, LRS EK, LRS EDPK, AM, EM, VĮ VMU Nr. 76 DĖL 

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS AKTYVESNIO DALYVAVIMO LIETUVOS  

BIOKURO RINKOJE, TN: tn. 

• LRV Kanceliarijos 2021-08-18 raštas AM, EM, LŠTA, VĮ VMU Nr. S-2562 DĖL 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO PERSIUNTIMO, TN: tn,  

o LŠTA ir LRV Kanceliarijos raštų priedai ir susiję dokumentai, TN: tn, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-III-2-1 priedas 

2021-08-23.zip). 

• EM 2021-08-20 raštas/atsakymas LRV Kanceliarijai, LŠTA, VMU. NŠGA, AM, SADM, 

VERT, VŠT Nr. 3-1453 DĖL 2021 – 2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO KAINŲ,  

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. LŠTA narių užduotis dėl šilumos punktų teisinio reglamentavimo tobulinimo 

(projektas 2021-08-18. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Dėl klasifikavimo paaiškinimo 

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-5 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-08-19 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA – 

2021 M. LIEPA, TN: tn. 

• Baltpool 2021-08-17 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2021-08-19 pranešimas. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ investuoja į atsinaujinančią 

energetiką, TN: tn, 

• VERT 2021-08-19 pranešimas. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ investuoja į 

patikimą šilumos tiekimą, TN: tn. 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/78066170fb5811ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1iwpc5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/43c5b170fb5a11ebb4af84e751d2e0c9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210819_77_LRV_EM_del-gamtiniu-duju-kainodaros_KK.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210819_77_LRV_EM_del-gamtiniu-duju-kainodaros_KK.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210817_76_delVMU_biokuro-rinkoje-002.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210818_LRVK_atsak_i-76-del-biokuro-rinkos.zip
https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-08-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-liepa-pdf/
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/uab-jonavos-silumos-tinklai-investuoja-i-atsinaujinancia-energetika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/uab-litesko-filialas-marijampoles-siluma-investuoja-i-patikima-silumos-tiekima.aspx
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-1 priede pateikiama:  

• ARTĖJANTIS ŠILDYMO SEZONAS BUS BRANGESNIS: UŽ ŠILUMĄ SIŪLOMA 

MOKĖTI VISUS METUS, Edgaras Savickas 2021 m. rugpjūčio 15 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• ŠILUMOS KAINŲ ŠUOLIS: VILNIUJE ŠILDYMAS BRANGS 50 PROC. – 

GYVENTOJAMS SIŪLOMA PAKENTĖTI, Arvydas Jockus 2021-08-18 Alfa.lt 

www.alfa.lt, TN: tn. 

• AM 2021 08 20 pranešimas. Šildymo kainoms sušvelninti bus aktyviau surenkami medienos 

likučiai biokurui, TN: tn. 

• V. BENKUNSKAS: JEIGU „IGNITIS GRUPĖ“ VYKDYTŲ SAVO PAŽADUS, 

ŠILDYMO KAINA VILNIUJE STAIGIAI NEDIDĖTŲ, Arvydas Jockus 2021-08-19 

www.alfa.lt, TN: tn. 

• EM 2021 08 20 pranešimas. Energetikos ministerija pateikė siūlymus dėl artėjančio šildymo 

sezono kainų, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-2 priede pateikiama  

• RANGOVAI RENOVACIJOS SPARTINIMĄ MATO TIK POPIERIUJE, MINISTERIJA 

TIKINA – PINIGŲ YRA, LAIKAS RUOŠTIS, Lukas Blekaitis „Verslo žinios“ 2021-08-19 

www.vz.lt, TN: tn. 

• MINISTRAI KEIČIASI, RENOVACIJA – STABILIAI ĮSTRIGUSI, 2021-08-20 „Verslo 

žinios“ Redakcijos nuomonė www.vz.lt,, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021-08-16 pranešimas. Dekarbonizacijos darbotvarkė – kaip kursime inovacijas 

Lietuvoje, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-4 priede pateikiama 

• BUS SPRENDŽIAMAS „INDEPENDENCE“ LIKIMAS, 2021-08-13 Kauno.diena.lt inf. 

https://kauno.diena.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-5 priede pateikiama 

• EM 2021-08-19 pranešimas. RRF lėšų injekcija Lietuvos energetikoje stiprins 

atsinaujinančių energijos išteklių ir darnaus transporto sritis, TN: tn, 

• MINISTERIJOS EKONOMIKOS GAIVINIMO PLANAS VERSLUI KELIA ABEJONIŲ, 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ 2021-08-17 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-6 priede pateikiama 

• MODERNIAUSIA LIETUVOS JĖGAINĖ IŠ ARTI: KAIP ŠIUKŠLĖS VIRSTA ŠILUMA 

IR ELEKTRA, Gytis Kapsevičius, 2021-08-17, www.15min.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-7 priede pateikiama 

• VERT 2021-08-18 pranešimas. ACER priėmė sprendimą dėl tarpzoninio pralaidumo 

paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos pralaidumo skaičiavimo 

regione, TN: tn. 

• VERT 2021-08-19 pranešimas. Dvišaliame Lenkijos ir Lietuvos energetikos reguliavimo 

institucijų susitikime aptartos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių aktualijos, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-8 priede pateikiama 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejantis-sildymo-sezonas-bus-brangesnis-uz-siluma-siuloma-moketi-visus-metus.d?id=87927469
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/silumos-kainu-suolis-vilniuje-sildymas-brangs-50-proc-gyventojams-siuloma-pakenteti/228566/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/sildymo-kainoms-susvelninti-bus-aktyviau-surenkami-medienos-likuciai-biokurui
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/v-benkunskas-jeigu-ignitis-grupe-vykdytu-savo-pazadus-sildymo-kaina-vilniuje-staigiai-nedidetu/228675/
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-pateike-siulymus-del-artejancio-sildymo-sezono-kainu
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/08/19/rangovai-renovacijos-spartinima-mato-tik-popieriuje-ministerija-tikina---pinigu-yra-laikas-ruostis?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&4IDLj
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/08/20/ministrai-keiciasi-renovacija-stabiliai-istrigusi
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/dekarbonizacijos-darbotvarke-kaip-kursime-inovacijas-lietuvoje
https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/bus-sprendziamas-independence-likimas-1038442
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/rrf-lesu-injekcija-lietuvos-energetikoje-stiprins-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-ir-darnaus-transporto-sritis
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/08/17/ministerijos-ekonomikos-gaivinimo-planas-verslui-kelia-abejoniu?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&SyHP7
http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ekskursija-po-moderniausia-jegaine-salyje-kaip-siuksles-virsta-siluma-ir-elektra-663-1546912
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-18/acer-prieme-sprendima-del-tarpzoninio-pralaidumo-paskirstymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/dvisaliame-lenkijos-ir-lietuvos-energetikos-reguliavimo-instituciju-susitikime.aspx
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• GAVĘS SĄSKAITĄ UŽ VANDENS SKAITIKLIŲ PATIKRINIMĄ NUSTEBO – MANO, 

KAD TAI NETEISĖTA, Edgaras Valeckas, www.ve.lt 2021-08-15, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-IV-9 priede pateikiama 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-18 pranešimas. Kviečiame susigrąžinti šilumos 

punktus: procedūra paprasta, kaina – simbolinė, TN: tn. 

• VILNIAUS GINČAS SU „VEOLIA“ DĖL 560 MLN. EURŲ ŽALOS UŽTRUKS, 2021-

08-19 Roma Pakėnienė, BNS www.kauno.diena.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-912/637-V-1 priede pateikiama 

• EM 2021 08 19 pranešimas. Kviečiame teikti pasiūlymus dėl misijomis grįstų mokslo ir 

inovacijų programų temų, TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-1 priede pateikiama 

• UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2021-08-11 pranešimas. PAJUNGTAS KARŠTO 

VANDENS TIEKIMAS VISIEMS ELEKTRĖNŲ MIESTO GYVENTOJAMS! TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-2 priede pateikiama 

• UAB „Plungės šilumos tinklai“ paklausimas dėl privalomo testavimo. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_2021-08-16 d. LŠTA webinaro medžiaga_Taršos mokesčiai, 

o 2021-08-16 d. LŠTA webinaro medžiaga_Taršos mokesčiai TN tekste, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-VI-3-1 priedas 

2021-08-23.zip). 

• LŠTA INFO. LŠTA mokymai_Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-08-19, ketvirtadienis_15 val. 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-5 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 15 

2021-08-16, TN: tn, (titulinis ir turinys). 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 15 

2021-08-16, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-912/637-VI-5-1 priedas 2021-08-23.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-6 priede pateikiama 

• ŠILUMINĖ TECHNIKA 2021 m. Nr. 2 (Nr. 82) maketas (titulinis ir turinys), 

o ŠILUMINĖ TECHNIKA 2021 m. Nr. 2 (Nr. 82) maketas (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

http://www.ve.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/08/15/news/gaves-saskaita-uz-vandens-skaitikliu-patikrinima-nustebo-mano-kad-tai-neteiseta-20409404/
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/kvieciame-susigrazinti-silumos-punktus-procedura-paprasta-kaina-simboline:577
https://kauno.diena.lt/autoriai/roma-pakeniene
https://kauno.diena.lt/autoriai/bns-2
http://www.kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-gincas-su-veolia-del-560-mln-euru-zalos-uztruks-1039208#/galerija/image1
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-pasiulymus-del-misijomis-gristu-mokslo-ir-inovaciju-programu-temu
http://www.eku.lt/index.php?1707393821
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjNpV2JKdVViTmhvbXNlZm1OSm5aRzNja3R4cXI1V1ZsNmx5MkduR2txRnJuc3VWWnNScnlaYXRtcCUyQlp6bWhrbU5HVzJHS2NhWldTcG1xU2NkRmxsSEtieXB0bzBXakdrcXliWVduWm5KdHB6bVhSbUoyVjJacG9uc2xveldDaG01ckpZMnFlYnBPVmJwOWdadEp3bVpuTGtxQ1loSmE1eFkxcXdtckdaSjV1cXN5ZW04cHAxWldlbjZDYXkyeW9ac1JvbDVWb2xwakRhcDZRYUpScGJaNWlubU9ibTJmQWtZZVlwR3pCY0dhYW1tR1RsNmhoeXBtZmNaNmJuNVElM0Q=
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjNpV2JKdVViTmhvbXNlZm1OSm5aRzNja3R4cXI1V1ZsNmx5MkduR2txRnJuc3VWWnNScnlaYXRtcCUyQlp6bWhrbU5HVzJHS2NhWldTcG1xU2NkRmxsSEtieXB0bzBXakdrcXliWVduWm5KdHB6bVhSbUoyVjJacG9uc2xveldDaG01ckpZMnFlYnBPVmJwOWdadEp3bVpuTGtxQ1loSmE1eFkxcXdtckdaSjV1cXN5ZW04cHAxWldlbjZDYXkyeW9ac1JvbDVWb2xwakRhcDZRYUpScGJaNWlubU9ibTJmQWtZZVlwR3pCY0dhYW1tR1RsNmhoeXBtZmNaNmJuNVElM0Q=
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kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-VI-6-1 priedas 2021-08-

23.pdf). 

 

Šio skyriaus IS-912/637-VI-7 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-08-19 pranešimas. INVESTICIJOS GARANTUOS 

PATIKIMĄ ŠILUMOS TIEKIMĄ, TN: tn. 

 

 

https://www.pe.lt/news/502/47/Investicijos-garantuos-patikima-silumos-tiekima
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IS-912/637-I-1 priedas 
 

LRV 2021-08-16 INFORMACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

TN: tn  

 

Reikalavimai veikloms iki rugsėjo 13 d. 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos 

vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka 

Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių 

dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be 

Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų 

valdymas ir kt.) – privalomos. 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
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Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, 
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tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 

bus atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl 

sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių 

mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos 

paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, tiek planinė 

medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl profilaktinių 

sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių 

(karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas. 

*Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:  

• prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų 

gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų 

pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, 

skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas; į 

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba 

esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos 

prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, 

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat 

parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės 

patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m; 

• nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

(atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla); 

• smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos 

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

• bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio) transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

• teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines 

paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) 

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

• valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių 

teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų 

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. 

veiksmų planą; 



 

14 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms 

priskirta ši funkcija; 

• asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių 

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

• atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam 

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

• finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir 

pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas 

tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių 

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

• ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Galimybių pasas ir testavimas  

• Galimybių pasui tiks tik PGR tyrimas, kuris galios 48 val. Atlikti tyrimą bus galima tik 

PRIVAČIOSE gydymo įstaigose ir laboratorijose, paslauga bus mokama. Mobiliuose 

punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.   

o Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:   

o asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu 

alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;  

• nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.   

• Tokiems asmenims testuotis, norint gauti Galimybių pasą, bus būtina, bet PGR tyrimas bus 

nemokamas ir atliekamas mobiliuose punktuose.   

• Tyrimui registruotis reikės kaip ir anksčiau per www.1808.lt arba telefonu 1808.    

• Jau nuo rugpjūčio 12 d. Galimybių pasu galės pasinaudoti ir asmenys, kurie turi pakankamai 

antikūnų.  

• Tyrimas galios 60 dienų, po to jį bus galima kartoti.   

• Į Galimybių pasą bus įtraukiami tik nuo rugpjūčio 16 d. atlikti serologiniai antikūnų testai.  

• Atnaujinti Galimybių pasą reikia, jei pasikeitė faktinė informacija: 

o pasiskiepijote antrąja vakcinos doze, 

o pasibaigė 48 val. PGR tyrimo galiojimas ir t. t. 

• Jei faktinė informacija nepasikeitė, Galimybių pasą reikės atnaujinti kas 60 dienų. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

kviečiami skambinti telefonu 1808 arba registruotis savo vakcinai adresu www.koronastop.lt.  

Galimybių pasas 

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

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

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

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

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

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 

papunktyje nurodytą atvejį; 

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

http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://gpasas.lt/
https://selfreg.myhybridlab.com/covid-pass
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c9b6260d8ce11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=c24147cb-8c73-4e17-b687-16720fe37093
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c9b6260d8ce11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=c24147cb-8c73-4e17-b687-16720fe37093
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o praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą 

atvejį; 

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

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

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

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

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu. 

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

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

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

paskirtos izoliacijos terminas); 

• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei 

prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

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

atlikus antigeno testą; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

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

turintys Galimybių pasą: 

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

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

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

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

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

leidimą ir laikantis nustatytos lankymo tvarkos. 

• Teisingumo ministerijos sprendimu į nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymus įleidžiami tik 

lankytojai, turintys galiojantį Galimybių pasą ar atitinkantys jo suteikimo kriterijus ir 

atvykimo metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

Renginiai atvirose erdvėse: 

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

žiūrovams sėdint. 

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

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

vietą. 

• Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose. 

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

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

atmintinų dienų renginius, netaikant Galimybių paso ir registracijos reikalavimų. 

Renginiai uždarose erdvėse: 

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

Galimybių paso gali vykti tik dalyviams / žiūrovams sėdint. 

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

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

vietą. 

• Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose. 

• Renginiuose, vykstančiuose viešose uždarose erdvėse, privaloma dėvėti apsaugines veido 

kaukes. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c9b6260d8ce11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=c24147cb-8c73-4e17-b687-16720fe37093
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
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SVARBU: visais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Apsauginės veido kaukės 

Privalomos vyresniems nei 6 metų asmenims viešose uždarose erdvėse (pvz., parduotuvėse, 

viešajame transporte, renginiuose ir kt.), išskyrus atvejus, kai sportuojama arba kai teikiama 

paslauga, kurios negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke ir kai dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negalima ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei 

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

Darbo organizavimas ir būtinieji profilaktiniai tyrimai 

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

Uždarose bendro naudojimo patalpose, taip pat organizuojant susirinkimus išlieka reikalavimas 

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

taisyklėse. 

Būtinieji profilaktiniai tyrimai: 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus 

Ugdymas  

Gali būti atnaujinamas kontaktinis ugdymas. 

Neformalaus vaikų švietimo veiklos uždarose erdvėse ir vaikų vasaros stovyklos: 

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

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. 

Sveikatos sritis 

Draudžiama lankyti gydymo įstaigų pacientus, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės 

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

pasą. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Nuteistųjų lankymas 

Teisingumo ministerijos sprendimu, lankytojai į pasimatymus su nuteistaisiais ir suimtaisiais 

neįleidžiami, išskyrus turinčius Galimybių pasą ar atitinkantys jo suteikimo kriterijus ir atvykimo 

metu pateikę tai patvirtinančius dokumentus. Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau 

kaip du pilnamečiai asmenys, arba vienas pilnametis ir du nepilnamečiai. Trumpalaikių kontaktinių 

pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti kaukes. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

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

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

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

tvarką. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-16 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-karantino-priemones/privalomi-profilaktiniai-tyrimai
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://gp.esveikata.lt/
https://gp.esveikata.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://gp.esveikata.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
http://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
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LRV 2021 08 18 pranešimas. Duomenų apžvalga: Didžioji dalis COVID-19 pacientų – 

nevakcinuoti asmenys 

TN: tn  

 

Rugpjūčio 18 d. duomenimis, per dvi savaites naujų atvejų kilimas Lietuvoje sulėtėjo, tačiau 

ligoninių užimtumas didėja, auga su COVID-19 susijusių mirčių skaičiai. Didžioji dalis atvejų šiuo 

metu yra nustatoma tarp neskiepytų asmenų. 

• Naujų atvejų augimas sulėtėjo ir šiuo metu pandemijos pagreitis siekia 15% per savaitę. 

• Didžioji dalis atvejų šiuo metu yra nustatoma tarp neskiepytų asmenų. Sergamumas tarp 

neskiepytų nepersirgusių asmenų per 14 dienų 100 tūkst. Jau yra prie pat juodosios 

zonos ribos (500), o tuo tarpu sergamumas 100 tūkst. Gyventojų pilnai paskiepytų 

asmenų grupėje yra kelis kartus mažesnis. 

• Ligoninėse COVID-19 pacientų ir toliau daugėja. Sparčiausias kilimas matomas 

Klaipėdos regione, kur atvejų skaičiai yra pasiekę sausio vidurio lygį. Šis regionas taip 

pat turi žemiausią bendrą imunizacijos lygį. 

• Naujai paskiepytų asmenų skaičius yra apie 10 tūkst. Per dieną. Išlaikius pastarųjų 14 

dienų vakcinavimo tempą, rugsėjo mėn. pabaigoje būtų vakcinuota 70 %  visuomenės. 

Plačiau su COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia. 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-didzioji-dalis-covid-19-pacientu-nevakcinuoti-asmenys
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210818%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
http://www.koronastop.lt./
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EIM 2021-08-18 INFO (e-paštu). Dėl Galimybių paso galiojimo 

 

Gautas atsakymas dėl galimybių paso ir trumpai pakomentuota jo svarba CŠT. Iš gautos 

informacijos matyti, kad be galimybių paso CŠT darbuotojai negali turėti jokio kontakto tiekiant 

paslaugas gyventojams, t. y jei reikalingas betarpiškas bendravimas su klientu. Asmeniškai manau, 

kad bus problema, kai CŠT darbuotojai ar jų grupė nepasiskiepys, o tai trikdys CŠT veiklą, ypač 

artėjant šildymo sezonui, kai paslaugų poreikis iš esmės bus padidėjęs, kartais. Svarbu paminėti, 

kad gautas atsakymas suponuoja mintį, kad reikalinga sudarytį sąrašą darbuotojų, kurie turės 

vienokį ar kitokį kontaktą su klientais ir juos skiepyti kaip įmanoma greičiau.  

 

 
Nuo: info@eimin.lt <info@eimin.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis  

Iki: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt> 

Kopija: vienaslangelis <vienaslangelis@eimin.lt> 

Tema: Dėl Galimybių paso galiojimo  

  

Gerb. Egidijau, 

informuojame, kad nuo rugpjūčio 16 d. (pirmadienio) iki rugsėjo 13 d. įsigaliojo 

pereinamasis laikotarpis, kai paslaugų teikėjai gali pasirinkti, ar teikti paslaugas laikantis Operacijų 

vadovo sprendimų ir be Galimybių paso, ar su Galimybių pasu, ir Operacijų vadovo sprendimai 

būtų tik rekomendacinio pobūdžio. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos 

vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka 

Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių 

dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be 

Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų 

valdymas ir kt.) – privalomos. 

Nuo rugsėjo 13 d. taip pat numatytos išimtys smulkaus remonto darbams, paslaugoms 

atvirose erdvėse ir pan. uždarose erdvėse. Daugiau informacijos apie išimtis ir reikalavimus galite 

rasti: https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones 

Todėl šilumos tiekėjų įmonių darbuotojams Galimybių pasas reikalingas tik teikiant 

paslaugas kontaktiniu būdu. Jeigu kontaktinės paslaugos neteikiamos, pvz. bendrauja tik 

darbuotojai tarpusavyje, tokiu atveju Galimybių paso nereikia. 

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, 

Vyriausybės nutarimai ir ministerijos nuostatai, ministerijai nesuteikia teisės aiškinti teisės aktų 

nuostatų ir jų taikymo, todėl pateikiame tik ministerijos specialistų nuomonę Jūsų paklausime 

keliamais klausimais. 

  
Pagarbiai 

 
 

EIM 2021-08-17 pranešimas. Reikalavimai vykdomoms veiklos iki rugsėjo 13 d. TN: tn; LRV 2021 

m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 651 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. 

mailto:info@eimin.lt
mailto:info@eimin.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:vienaslangelis@eimin.lt
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/reikalavimai-vykdomoms-veiklos-iki-rugsejo-13-d
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VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn; LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-09-13, TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-I-1-1 priedas 2021-

08-23.zip). 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57f74231fbfa11ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=-vsw525oeo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/flzWgyixjE?jfwid=-vsw525oeo
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS 

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS 

NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ ASMENŲ ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR (AR) 

IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“ TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr. D1-471 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį, 

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms 

ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašą (pridedama).  

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. 

įsakymu Nr. D1-471 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS NEPASITURINČIŲ FIZINIŲ ASMENŲ 

ELEKTROS ENERGIJOS REIKMĖMS IR (AR) IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PAKEITIMUI“  TVARKOS APRAŠAS 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c848570ff4911eb9f09e7df20500045
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) 

iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

nustato projekto registracijos formų teikimo, vertinimo, mokėjimo prašymų teikimo, skyrimo ir 

įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, bendruosius reikalavimus tinkamoms 

finansuoti išlaidoms. 

2. Finansavimas fiziniams asmenims teikiamas pagal Klimato kaitos programos (toliau – 

Programa) lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – metinė sąmata), patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, ir Programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojančiame plane (toliau 

– metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintame aplinkos ministro įsakymu, patvirtintą 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų 

elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“, 

siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, energijos nepriteklių, didinant 

vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą, 

mažinti energetinį skurdą. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą 

nustatydama ir skirdama lėšas priemonėms įgyvendinti.  

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

Agentūra) skelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas, mokėjimų prašymus, vykdo 

projektų vertinimą ir atranką, finansavimo skyrimą konkretiems fizinių asmenų projektams ir 

projektų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir  metinę sąmatą 

detalizuojančiu planu.  

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų projektų įgyvendinimui, Agentūra, 

vykdydama fizinių asmenų projektų vertinimą ir atranką, finansavimo projektams skyrimą ir 

projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis.  

6. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: 

6.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas); 

6.2. kontaktiniai  duomenys (adresas, telefono numeris, el. paštas);  

6.3. duomenys apie suteiktą piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams 

(Agentūra tikrina duomenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS). 

Duomenys iš SPIS Agentūrai teikiami, pasirašius duomenų teikimo sutartį (toliau – duomenų 

teikimo sutartis) su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka. Agentūra, duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis turi teisę SPIS tikrinti 

pareiškėjo ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų informaciją, ir (ar) šeimos narių duomenis, kurie 

reikalingi pareiškėjo tinkamumai teikti projekto registracijos formą įvertinimui; 

6.4. kiti su lėšų skyrimu susiję duomenys (unikalus individualaus gyvenamojo namo, buto 

numeris (dviejų butų ar daugiabučiame name), žemės sklypo unikalus numeris, bendraturčiai, 

daiktinių teisių suvaržymai (pvz. areštas ir pan.), informacija apie įrengiamos saulės elektrinės 

kainą ir galią). 

7.  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po finansavimo skyrimo, 

vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų 

ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus 

saugojimo terminui, visi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, 
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kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi 

būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą. 

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

8.1. biokuras – suprantamas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatyme; 

8.2. biokuro katilas – biokurą naudojantis patalpų šildytuvas, kuris šilumą gamina 

degindamas biokurą, ir atitinkantis 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus 

pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai 

pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, 

reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“; 

8.3. energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginys  – suprantamas, kaip 

apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;  

8.4. gyvenamasis namas (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas 

arba gyvenamosios paskirties butas dviejų butų arba daugiabučiame pastate;  

8.5. integruotas boileris – šilumos siurblio dalis (tūrinis vandens šildytuvas), kurią 

gamintojas įmontavo į bendrą šilumos siurblio konstrukciją, kaip numatyta gamintojo techninėje 

specifikacijoje; 

8.6. įtampos keitiklis (toliau – inverteris) – elektrinis įtaisas su valdomais ventiliais 

(tiratronais, eksitronais, tiristoriais), keičiantis nuolatinę elektros srovę ar įtampą kintamąją srovę ar 

įtampą; 

8.7. mokėjimo prašymas – pareiškėjo Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus 

įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti (sąskaitų apmokėjimo būdu) išlaidas juridiniam 

asmeniui (rangovui) už projekto įgyvendinimą, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti 

finansavimą; 

8.8. nepasiturintis gyventojas – fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius 

nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama. 

Nepasiturinčio gyventojo statusą Agentūra tikrina SPIS; 

8.9. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Agentūros parengtą projekto 

registracijos formą ir įgyvendinantis projektą, pagal kurį jam ir (ar) su juo  gyvenantiems asmenims 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 

nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos buvo teikiama 

piniginė socialinė parama; 

8.10. projekto registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas 

Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja 

ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti finansavimą; 

8.11. saulės modulis – į vieningą sistemą sujungtos ir įrėmintos saulės baterijos, 

generuojančios elektros energiją naudojant saulės šviesą. Moduliai gali būti naudojami tiek 

pavieniai, tiek ir jungiami su kitais į galingesnę fotovoltinę sistemą, įrengiamą ant namų stogų, 

žemės arba kitų paviršių; 

8.12. šilumos siurblys – suprantamas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme; 

8.13. šilumos siurblio vardinė galia – vardinis šilumos atidavimas (Prated, kW), 

nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos 

Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai; 

8.14. trišalė projekto įgyvendinimo sutartis (toliau – sutartis) – Agentūros direktoriaus 

įsakymu patvirtina sutartis, kurią pasirašo Agentūra, pareiškėjas ir rangovas, joje nustatomos 

projekto įgyvendinimo sąlygos, lėšų panaudojimo, projekto vykdymo, mokėjimų tvarka, projekto 

įgyvendinimo laikotarpis ir šalių įsipareigojimai. 

 

II SKYRIUS 
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SĄLYGOS NORINT GAUTI FINANSAVIMĄ 

 

9. Remiama veikla – iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai 

nepasiturinčių gyventojų namų ūkio reikmėms įrengimas ir (ar) iškastinį kurą (gamtines dujas, 

dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių 

keitimas:  

9.1. saulės elektrinės įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje; 

9.2. saulės elektrinės įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo 

vietoje; 

9.3. nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke. Pirmą kartą 

iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos   

(t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių; 

9.4. šilumos gamybos įrenginio, naudojančio iškastinį kurą, keitimas į atsinaujinančius 

energijos išteklius naudojantį įrenginį: 

9.4.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų 

reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir 

automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. 

Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“; 

9.4.2   kitas efektyvias technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją: 

9.4.2.1. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio 

paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio 

techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu 

Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB 

nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai 

(COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C  lauko oro temperatūros), 

ne mažesnis kaip 3,5; 

9.4.2.2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos 

šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas 

įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos 

reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo 

reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro 

temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5; 

9.4.2.3. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos 

šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas 

įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos 

reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo 

reikalavimai (COP),  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro 

temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0; 

9.4.2.4. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio 

paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas 

įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos 

reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES 

nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis 

kaip 3,5. 

10. Finansavimo suma  sudaro 85 proc. 1 kW įrangos fiksuoto įkainio ir apskaičiuojamas 

tokia tvarka:  

10.1. saulės elektrinės įrengimui apskaičiuojamas pagal 2019 m. sausio 17 d. Europos 

socialinio fondo „Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo 

tyrime“ (toliau – tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (1467,78 Eur su PVM) 

padauginus iš 0,85, ir iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio ar įsigyti 
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įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW). Remiantis tyrimo 

duomenimis, įkainiai skaičiuojami saulės elektrinės įrengimui atsižvelgiant į pareiškėjo registracijos 

formoje nurodytą diegiamą įrangą ar įsigyjamą įrangos dalį iš saulės parko. Rangovas sutartyje 

įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo prižiūrėti saulės elektrinę; 

10.2. kai įsigyjama saulės elektrinės dalis iš vystytojo saulės elektrinių parko, 1 kW 

įrangos fiksuotas įkainis apskaičiuojamas remiantis 2019 m. lapkričio 20 d. Europos socialinio 

fondo „Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos 

trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimu“. Tyrime nustatytą 1 

kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (885,10 Eur su PVM) padauginus iš 0,85, ir iš registracijos 

formoje nurodyto planuojamo įsigyti įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 

10 (kW). Remiantis tyrimo duomenimis įkainiai skaičiuojami saulės elektrinės įsigijimui 

priklausomai nuo pareiškėjo registracijos formoje nurodytos įsigyjamos įrangos dalies iš saulės 

parko. Rangovas sutartyje įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo mokėti saulės elektrinės iš 

saulės parko administravimo ir priežiūros mokesčius; 

10.3. šilumos gamybos įrenginiui apskaičiuojamas pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede 

nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš 0,85 koeficiento šilumos siurblio vardinės 

galios (Prated) (kW) nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos 

reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo 

reikalavimai ar biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW). Rangovas sutartyje 

įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo prižiūrėti šilumos įrenginį. 

11. Reikalavimai keičiant iškastinį kurą naudojantį šilumos gamybos įrenginį, įrenginiu, 

naudojančiu atsinaujinančius energijos išteklius: 

11.1. projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise 

valdomame gyvenamosios paskirties vienbučiame name arba bute (kai yra dvibutis ar daugiabutis 

pastatas), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri 

nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai, kurio statyba 

teisės aktų nustatyta tvarka užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registre ne trumpiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 

proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro 

duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas 

teikti projekto registracijos formą; 

11.2. vienbutis namas arba butas (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kuriame 

įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas 

priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, 

naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, 

galimą turto konfiskavimą, baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų ar kitų 

asmens įsipareigojimų įvykdymą);  

11.3. vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kuriame 

įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad 

pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai 

pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame 

pastate nevykdoma; 

11.4. pareiškėjas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos 

formas pabaigos dienos turi įgyvendinti projektą, t. y. pakeisti iškastiniu kuru (gamtinėmis dujomis, 

dyzelinių krosnių kuru, akmens anglimi, durpių briketais ir kitu kuru, kuris neįrašytas į Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį) kūrenamą šilumos 

gamybos įrenginį į Tvarkos aprašo 9.4 papunktyje nurodytą įrangą ir Agentūrai pateikti tinkamai 

užpildytą mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Senasis iškastiniu kuru 

kūrenamas šilumos gamybos įrenginys privalo būti išmontuotas ir atiduotas atliekų tvarkytojams 

pagal sutartyje nustatytas sąlygas; 
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11.5. jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 

lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo 

parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas 

šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, 

naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai;  

11.6. jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal 11.5 papunktyje minėtą aplinkos 

ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12  nepatenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, 

iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas efektyvesniu atsinaujinančių 

išteklių energiją šilumos gamybai naudojančiu įrenginiu, neatsižvelgiant į pirminę kuro ar energijos 

rūšį; 

11.7. finansavimas šildymo įrenginio keitimui nerezervuojamas ir neteikiamas, jei 

namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ 

Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos 

šilumos sistemos. Finansavimas nerezervuojamas ir neteikiamas, kai gyvenamojo namo, t. y. 

vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendraturtis yra juridinis asmuo 

(pvz., savivaldybė, valstybė).  

12. Reikalavimai saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai nepasiturinčių 

gyventojų namų ūkio reikmėms įrengimui ar įsigijimui: 

12.1. projektas gali būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise 

valdomame gyvenamosios paskirties name (dvibučių pastatų atveju bute, kuris Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuotas kaip atskiras 

nekilnojamojo turto objektas name ir jam suteiktas unikalus numeris), pastatas įregistruotas VĮ 

Registrų centro Nekilnojamojo turto registre; 

12.1.1. namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta 

tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos 

sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti 

įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, 

kreditorių reikalavimų ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą); 

12.1.2. name, kuriame įgyvendinamas projektas, t. y. bus vartojama elektros energija, 

neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę- 

komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti 

dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma. 

12.2. bute, esančiame daugiabučiame pastate, įregistruotame VĮ Registrų centro 

Nekilnojamojo turto registre: 

12.2.1. butas, kuriame įgyvendinamas projektas (t. y. bus vartojama elektros energija), 

negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens 

nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo 

– laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, 

baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų ar kitų asmens įsipareigojimų 

įvykdymą); 

12.2.2. bute, kuriame įgyvendinamas projektas (t. y. bus vartojama elektros energija), 

neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – 

komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti 

dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma. 

12.3. Saulės elektrinę galima įsirengti ir ant kito pastato, esančio greta gyvenamojo namo, 

buto, nurodyto projekto registracijos formoje, kuris nuosavybės teise priklauso pareiškėjui, tačiau 

įrengta saulės elektrinė turi būti prijungta prie registracijos formoje nurodyto gyvenamojo namo 

elektros įvado. 

12.4. Jei saulės elektrinė bus įrengiama ant žemės, pareiškėjas projektą turi įgyvendinti 

nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, arba jei saulės elektrinė bus įrengiama daugiabučio 
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namo teritorijoje, pateikti įrodantį dokumentą, kad žemės sklypas priklauso daugiabučio namo butų 

ar kitų patalpų savininkams. Žemės sklypas turi būti įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro 

Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas turi pateikti daugiabučio žemės sklypo bendraturčių 

sutikimą įrengti saulės elektrinę. 

12.5. Jei saulės elektrinė bus įrengiama nutolusioje nuo pareiškėjo elektros energijos, 

skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietoje, bet kokiu teisėtu pagrindu (pvz., nuosavybės 

teisė, nuoma, panauda ir pan.) valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas 

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne 

trumpiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos. 

12.6. Jeigu pareiškėjas nuosavybės teise valdo gyvenamosios paskirties butą, elektros 

energiją jis gali gaminti ir geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje pareiškėjo 

elektros energijos vartojimo vietoje. Tokiu atveju geografiškai nutolusi saulės elektrinės dalis turi 

būti susieta su pareiškėjo elektros energijos vartojimo vieta. 

12.7. Finansavimas nerezervuojamas ir neteikiamas, kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio 

namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendraturtis yra ne fizinis, o juridinis 

asmuo (pvz., savivaldybė, valstybė). 

13. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos 

formas pabaigos dienos turi įgyvendinti projektą (t. y. turi įrengti ar įsigyti Tvarkos aprašo 15 

punkte nurodytą įrangą ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą mokėjimo prašymą su privalomais 

pateikti dokumentais). 

14. Finansavimas teikiamas pareiškėjams, kurie 6 mėn. nepertraukiamai iki metinės 

sąmatos patvirtinimo dienos atitiko nepasiturinčio gyventojo statusą. Nepasiturinčio gyventojo 

statusą Agentūra tikrina SPIS. Duomenys iš SPIS Agentūrai teikiami, duomenų teikimo sutartyje 

nustatytomis sąlygomis. Agentūra, vadovaudamasi duomenų teikimo sutarties sąlygomis, turi teisę 

SPIS tikrinti pareiškėjo ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų informaciją, ir (ar) šeimos narių 

duomenis, kurių reikia norint įsitikinti, ar pareiškėjas gali dalyvauti programos priemonėje. 

15. Tinkamos finansuoti išlaidos: 

15.1. saulės elektrinės iki 10 kW įsigijimas (kaip nurodyta Tvarkos aprašo 9 punkte). 

Pareiškėjas gali įsigyti ir galingesnę kaip 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau išmokama tik už 

saulės elektrinės iki 10 kW įsigijimą ar įrengimą; 

15.2. saulės modulių, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius 

ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas 

techninių normatyvų sistemas (jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. 

gamintojo efektyvumo garantija) įsigijimas. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir pakankamą 

apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65); 

15.3. įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos 

Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos 

Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 

m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent 

IP 65);  

15.4. naujo biokuro katilo, atitinkančio 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų 

reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir 

automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. 

Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ įsigijimas; 

15.5. šilumos siurblio,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio 

paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo),  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio 

techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu 

Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB 

nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai 

(COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), 

ne mažesnis kaip 3,5, įsigijimas; 
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15.6. šilumos siurblio,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio 

paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio 

techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu 

Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB 

nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai 

(COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), 

ne mažesnis kaip 3,5, įsigijimas; 

15.7. šilumos siurblio,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio 

paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio 

techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu 

Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB 

nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai 

(COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), 

ne mažesnis kaip 3,0, įsigijimas. 

15.8. įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir 

standartus. Agentūrai pareikalavus, pareiškėjas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS 

 

16. Įsigaliojus einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančiam planui, ne vėliau kaip per 30 

darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo 

interneto svetainėje paskelbia kvietimą teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir 

kitą reikalingą informaciją. 

17. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę 

sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti projekto registracijos formų pateikimo 

būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) laikinai neužtikrinamos.  

18. Pareiškėjas projekto registracijos formoje turi nurodyti: 

18.1. ketinamos įsigyti saulės elektrinių įrangos įrengimo būdas: 

18.1.1. saulės elektrinės įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje; 

18.1.2. saulės elektrinės įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo 

vietoje; 

18.1.3. saulės elektrinės dalies įsigijimas iš saulės elektrinių parko;  

18.2. saulės elektrinės galia (kW); 

18.3. šiuo metu iškastiniu kuru kūrenamą šilumos įrenginį ir nurodyti planuojamą įsigyti 

naują energijos iš atsinaujinančių išteklių šilumos gamybos įrenginį (jo galingumą, naudingumo 

koeficientą); 

18.4. gyvenamojo namo unikalų numerį (jei name bus keičiamas šilumos įrenginys ir (ar) 

saulės elektrinė bus įrengiama ant, ar integruojama į pastato sieną (ar jos dalį), stogą (ar jo dalį);  

18.5. buto unikalų numerį ar žemės sklypo unikalų numerį ((jei name bus keičiamas šilumos 

įrenginys ir (ar) saulės elektrinės bus įrengiama ant žemės); 

18.6. iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio nuotrauka. 

19. Pareiškėjas projekto registracijos formoje įsipareigoja: 

19.1. įdiegti projekto registracijos formoje nurodytą įrangą, kuri atitinka 15 punkto 

nuostatas; 

19.2. įsigyti naują įrangą; 

19.3. laikytis Tvarkos aprašo reikalavimų; 

19.4. neparduoti elektros energijos ir (ar) nenaudoti elektros energijos ūkinei komercinei 

veiklai 5 metus nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos. 

20. Su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai: 

20.1. laisvos formos bendraturčių sutikimas įgyvendinti projektą, jei jų yra; 
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20.2. daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose 

ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (jei bute 

bus keičiamas šilumos įrenginys ir (ar) saulės elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio stogo arba 

montuojama į pastatą) arba daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimą (jei saulės elektrinė 

bus įrengiama daugiabučio teritorijoje ir daugiabučio žemės sklypas priklauso bendrosios jungtinės 

nuosavybės teise); 

20.3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ 

Registrų centro Įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti 

pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto 

įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų 

kompensavimo prašymą ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.); 

20.4. kiti Agentūros kvietime teikti projekto registracijos formas nurodyti dokumentai. 

21. Projektų atrankos būdas – tęstinis. Projekto registracijos formas Agentūra priima, kol 

pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas, gruodžio 31 

d., jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

22. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo projekto registracijos formos gavimo dienos 

(eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS), jei metinę sąmatą detalizuojančiame plane 

nenustatyta kitaip, vertina projekto registracijos formas, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 

nuostatomis. Projektų registracijos formos, neatitinkančios pareiškėjui keliamų reikalavimų, 

atmetamos, pareiškėjui nurodomos projekto registracijos formos atmetimo priežastys. 

23. Iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaromas ir Agentūros direktoriaus 

įsakymu patvirtinamas teigiamai įvertintų projektų registracijos formų sąrašas. 

24. Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinus finansavimą, ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų Agentūra, pareiškėjas (fizinis asmuo) ir rangovas ar paslaugų teikėjas (kuris 

įdiegs įrangą pareiškėjui) pasirašo trišalę projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis). Sutarties 

projektą parengia ir išsiunčia pareiškėjui ir rangovui Agentūra. Jei per 30 kalendorinių dienų 

pareiškėjas ir (ar) rangovas sutarties nepasirašo, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako. 

25. Sutartyje nustatomos projekto įgyvendinimo sąlygos, lėšų panaudojimo, projekto 

vykdymo, mokėjimų tvarka, projekto įgyvendinimo laikotarpis. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS  

 

26. Tinkamos projekto išlaidos numatytos projekto registracijos formoje nurodytam  

įrenginiui įsigyti pagal nurodytą saulės elektrinės galią ir (ar) šilumos gamybos įrenginio 

galingumą, turi būti padarytos ne anksčiau kaip priemonė įtraukiama į einamųjų metų Programos 

lėšų naudojimo sąmatą detalizuojantį planą. 

27. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį  

Eur/kW padauginus iš 0,85 ir projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti įrangos  

galios (kW). Skaičiavimus Agentūra atlieka pagal Tvarkos aprašo 10 punktą. Tinkamos finansuoti 

išlaidos negali viršyti: Agentūros direktoriaus įsakymu projektui patvirtintų išlaidų sumos 

(vertinama pagal registracijos formoje nurodytą prašomą finansavimo sumą), faktiškai įgyvendinto 

projekto ir rangovo apskaičiuotų (pagal pateiktą sąskaitą) išlaidų. 

28. Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose, be kitų teisės aktais nustatytų privalomų 

rekvizitų, turi būti nurodyta elektrinės įsigytoji galia, IP klasės, CE ženklinimas, garantijos; šilumos 

gamybos įrenginio galingumas ir naudingumo koeficientas. 

29. Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos: 
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29.1. jei įrangos įsigijimo sąskaitoje faktūroje pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas 

fizinio asmens, pateikusio projekto registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai 

išrašyti pastato bendraturčio vardu), PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei įrangos įsigijimo 

išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyto fizinio asmens, pateikusio projekto registracijos 

formą (arba, jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu) PVM 

traukiamas į ataskaitą, finansavimas neskiriamas; 

29.2. naudotos įrangos įsigijimo išlaidos; 

29.3. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo 

veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo 

ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos; 

29.4. fizinių asmenų, vykdančių savarankišką prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklą 

pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo sau, 

namo bendraturčiui ar įgaliotam asmeniui, išlaidos; 

29.5. kai (PVM) sąskaitos faktūros, prekių paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai už išlaidas 

išrašyti ir ne pareiškėjo, jo įgalioto asmens ar bendraturčio vardu; 

29.6. išlaidos užsienio valstybėje. 

 

VI SKYRIUS 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

 

30. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo 

termino, jei metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyti kiti terminai, pareiškėjas per APVIS 

pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Projekto išlaidos 

apmokamos paslaugos teikėjui ar rangovui pagal sutartyje nustatytus terminus ir sąlygas.  Gali būti 

nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje (www.apva.lt) paskelbti kiti mokėjimo prašymo 

pateikimo būdai, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.  

31. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti: 

31.1. išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, kad pareiškėjas apmokėjo savų lėšų dalį 

įgyvendinat projektą. Kol pareiškėjas nesumoka savo indėlio dalies rangovui, Agentūra netvirtina 

pareiškėjo mokėjimo prašymo (reikalavimas netaikomas, jei pareiškėjo savo indėlio dalies nereikia, 

projekto įgyvendinimui pakanka Agentūros direktoriaus įsakymu skiriamų lėšų). Savo indėlio dalį 

už pareiškėją gali įmokėti ir juridinis asmuo (pvz., savivaldybė, rangovas ir pan.). Šio indėlio 

mokėjimo sąlygos ir terminai nustatomi sutartyje. 

31.2. apmokėjimo sąskaitą už įrangą, išrašyta pareiškėjo vardu. Agentūra išlaidas apmoka 

paslaugos teikėjui ar rangovui sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;  

31.3. techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasas ir (ar) 

techninė specifikacija); 

31.3. įdiegtos įrangos (efektyvesnių šildymo technologijų) ir ant įrangos esančių parametrų 

lentelių nuotraukas; 

31.4. įdiegtos saulės elektrinės nuotraukas. Jei įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės 

elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas; 

31.5. sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi kopijas; 

31.6. saulės elektrinę įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti 

ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaraciją; 

31.7. kitus Agentūros prašomus dokumentus, jų nuorašus (kopijas) arba informaciją, 

reikalinga išlaidų tinkamumui  ir projekto įgyvendinimo baigimui įvertinti. 

32. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, faktinę išmoką nustato vadovaudamasi 

pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais neviršydama projekto 

registracijos formoje nurodytos prašomos finansavimo sumos ir neviršydama rangovo ar paslaugos 

teikėjo sąskaitoje nurodytų išlaidų. Finansuojama suma apskaičiuojama pagal nustatytą 1 kW 

fiksuotąjį įkainį padauginus iš 0,85 ir faktiškai įdiegtos įrangos galingumo pagal pareiškėjo įdiegtos 

įrangos Tvarkos aprašo 31.1–31.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus. 
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33. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) 

mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali 

apmokėti sąskaitų už šilumos gamybos įrenginio įsigijimą ir (ar) elektrinės įrengimą ar įsigijimą iš 

saulės parko (sąskaitų apmokėjimo būdu), pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne 

trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti 

trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo 

prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl 

nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, ar nurodytos priežastys 

nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas. 

34. Agentūra įvertina pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą su visais privalomais 

pateikti dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, patikrina projekto 

įgyvendinimą vietoje vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Jei 

nenustatoma trūkumų, mokėjimo prašymas apmokamas. 

35. Mokėjimo prašymas apmokamas per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto 

mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.  

36.  Kilus įtarimų dėl projekto pažeidimų, Agentūra atlieka patikrą projekto įgyvendinimo 

vietoje: 

36.1. kai pareiškėjas negali pateikti ir (ar) nepateikia įdiegto įrenginio nuotraukų, pagal 

kurias galima būtų nustatyti, kad įrenginys yra realiai įdiegtas projekto diegimo vietoje. Jei 

įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas; 

36.2. nustatoma, kad pareiškėjas teikė netikslią, neišsamią, klaidinančią informaciją apie 

projekto įgyvendinimą arba kyla abejonių, ar projektas įgyvendintas laiku ir (arba) tinkamai; 

36.3. dėl projekto įgyvendinimo gautas kitų asmenų skundas, pranešimas, prašymas arba 

sužinoma viešojoje erdvėje ar iš kitų šaltinių apie projekto įgyvendinimo galimus pažeidimus.  

 

VII SKYRIUS 

ĮSIPAREIGOJIMŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ PRIEŽIŪRA 

 

37. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi 

teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla 

susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi 

teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtas lėšas. 

38. Už suteiktas finansavimo lėšas įsigytą įrangą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne 

trumpiau kaip penkerius metus nuo finansavimo gavimo dienos, t. y. be Agentūros sutikimo 

neparduoti ir neperleisti kitam asmeniui. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina 

išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais). 

39. Pareiškėjas įsipareigoja nekeisti gaminančio vartotojo sutartyse su elektros energijos 

tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi nurodytų vartojimo objektų 5 metus ir visą pagamintą 

elektros energijos kiekį nukreipti į vartojimo objektą ar objektus, kuriuose nevykdoma ūkinė- 

komercinė veikla. 

40. Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, bute, kuriame įgyvendinamas projektas, 5 metus 

nuo išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė-komercinė veikla. 

Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina išmoką. 

41. Pareiškėjai turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto 

registracijos formos vertinimu, atranka, sprendimo dėl išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo 

priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

nustatyta tvarka ir terminais. 

 

Klimato kaitos programos priemonės 

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) 

panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų 

elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį 
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kurą naudojančių šilumos įrenginių 

pakeitimui“  tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

IŠLAIDŲ FIKSUOTI DYDŽIAI 

 

Nr. Įrenginio tipas Galia, kW 
Fiksuotas įkainis*, 

1kW kaina,  Eur 

1. Biokuro katilas 

≤ 15 245,84 

> 15 ≤ 25 150,00 

> 25 97,50 

2. 
Šilumos siurblys oras–vanduo (be 

integruoto boilerio) 

≤ 7 815,41 

> 7 ≤ 13 533,72 

> 13 427,01 

3. 
Šilumos siurblys oras–vanduo (su 

integruotu boileriu) 

≤ 7 1103,75 

> 7 ≤ 13 661,79 

> 13 509,58 

4. 
Šilumos siurblys žemė–vanduo/ vanduo–

vanduo (be integruoto boilerio) 

≤ 7 1072,13 

> 7 ≤ 13 653,82 

> 13 405,80 

5. 
Šilumos siurblys žemė–vanduo/ vanduo–

vanduo (su integruotu boileriu) 

≤ 7 1453,50 

> 7 966,29 

6. Šilumos siurblys oras–oras - 300 

* Įkainiai nurodyti su PVM. Taikytas 21 proc. PVM tarifas. 
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IS-912/637-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-08-16 
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 45-2206, i. K. 112301IISAK0001V-53 

Nauja redakcija nuo 2019-08-12: 

Nr. 1V-136, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-07, i. K. 2019-12937 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL STATYBOS IR ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

2012 m. kovo 29 d. Nr. 1V-53 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl 

institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 papunkčiu ir Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.5 

papunkčiais: 

1. Tvirtinu Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) 

(pridedama). 

2.  Nustatau, kad statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis 

Aprašu. 

 

VIRŠININKĖ LAURA NALIVAIKIENĖ 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 

prie Aplinkos ministerijos viršininko  

2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 

prie Aplinkos ministerijos viršininko  

2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-107 redakcija) 

 

STATYBOS IR ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato: 

1.1. statinio (jo dalies) statybos teisėtumo, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovo 

(toliau – ekspertizės rangovas), rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio statybos 

vadovo (toliau – statybos dalyvis (-iai)) veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų (toliau – 

patikrinimas) atlikimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos 

ministerijos (toliau – Inspekcija) tvarką;  

1.2. planinių patikrinimų sąrašų sudarymo kriterijus;  

1.3. neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus;  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A6D6656CAD9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3A6D6656CAD9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c3158100b52311e98451fa7b5933515d
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1.4. nustatytų pažeidimų reikšmingumo kriterijus; 

1.5. įstatymų nustatytų poveikio priemonių teisės pažeidimus padariusiems subjektams 

taikymo tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas – teisės aktų reikalavimų 

pažeidimas, kuriuo nepadaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms arba padaryta 

žala yra labai nedidelė ir kuris atitinka šiame Apraše numatytus kriterijus; 

2.2. patikrinimo trukmė – tai laiko tarpas, kai Inspekcijos statybos valstybinės priežiūros 

pareigūnai (toliau – SVP pareigūnas) vykdo patikrinimą vietoje ir tiesiogiai bendrauja su tikrinamu 

subjektu; 

2.3. reikšmingas pažeidimas – patikrinimo klausimyne, kurio rekvizitai tvirtinami 

Inspekcijos viršininko įsakymu, nurodytas pažeidimas pažymėtas simboliu „(!)“ (neįvykdytas 

reikšmingas reikalavimas), už kurį gali būti taikoma Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekse [4.4] ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) 

[4.2] numatyta administracinė atsakomybė ir (ar) dėl kurio galima reikšminga žala ar realaus 

pavojaus grėsmė visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai ir pan.; 

2.4. verslo naujokas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pradėjo veiklą statybos srityje ne 

anksčiau kaip prieš vienus metus. Laikoma, kad asmuo pradėjo veiklą statybos srityje, kai jo 

duomenys pirmą kartą nurodyti prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) arba 

pranešime apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar 

paskyrimą į šias pozicijas: projektuotojo (kai jis juridinis asmuo), projekto vadovo, statinio projekto 

ekspertizės rangovo, statybos rangovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ir Lietuvos Respublikos statybos 

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS 

„Infostatyba“) jam suteiktas verslo naujoko požymis. 

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatyme [4.1], Statybos įstatyme [4.2] ir kituose teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS  

TEISĖS AKTAI, NUORODOS 

 

4. Aprašas parengtas pagal: 

4.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą; 

4.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą; 

4.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą; 

4.4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą; 

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl 

institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“; 

4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 

D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017); 

4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu  Nr. 

D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ patvirtinimo“; 

4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
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sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.05.01:2017); 

4.9. statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 

12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių 

atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

patvirtinimo“ (toliau – STR 1.03.01:2016); 

4.11. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2019 m. rugsėjo 5 d. 

įsakymu Nr. 1V-153 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

4.12. Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykles, patvirtintas Inspekcijos 

viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir 

asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos 

ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės); 

4.13. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos 

elgesio kodeksą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos elgesio kodekso 

ir dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

antikorupcinės aplinkos vadovo patvirtinimo“ (toliau – Inspekcijos elgesio kodeksas);  

4.14. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie 

Aplinkos ministerijos taisykles, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu 

Nr. 1V-194 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje 

prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“; 

4.15. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

pasitikėjimo linijos nuostatus, patvirtintus Inspekcijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 

Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Pasitikėjimo linijos nuostatai); 

4.16. Inspekcijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 1V-11 „Dėl administracinių 

nusižengimų bylų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos 

ministerijos nagrinėjimo“; 

4.17. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

kontroliuojamų objektų rizikingumo vertinimo ir atrankos modelio aprašą, patvirtintą Inspekcijos 

viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-170 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kontroliuojamų objektų rizikingumo vertinimo ir 

atrankos modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kontroliuojamų objektų rizikingumo vertinimo ir 

atrankos modelio aprašas). 

 

III SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PATIKRINIMŲ ATLIKIMUI 

 

5. Inspekcijos atliekamų patikrinimų tikslas – siekiant išvengti galimos reikšmingos žalos ar 

realaus pavojaus grėsmės valstybei, visuomenei, kitų asmenų interesams ir aplinkai, t. y. teisės aktų 

saugomiems gėriams, įvertinti statybos dalyvių veiklą ir suteikti jiems metodinę pagalbą. 

6. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo [4.1] nustatytais 

ūkio subjektų veiklos priežiūros principais, Statybos įstatymo [4.2], Teritorijų planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros įstatymo [4.3], šio Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų 

ir statybos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta tvarka pagal Inspekcijai suteiktus įgaliojimus. 



 

37 

7. Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka atlieka planinius ir neplaninius statybos ir ūkio 

subjektų patikrinimus.  

8. Patikrinimus atlieka Inspekcijos SVP pareigūnai pagal jiems teisės aktais ir Inspekcijos 

viršininko sprendimais priskirtą kompetenciją.  

9. Vykdydamas patikrinimą SVP pareigūnas privalo elgtis nepriekaištingai, būti 

nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar 

organizacijų, vengti elgesio, kuris gali būti suprastas kaip reikalavimas duoti neteisėtą atlygį, esant 

pagrindui, nusišalinti, taip pat vadovautis kitomis Inspekcijos elgesio kodekso [4.13] ir kitų teisės 

aktų nuostatomis.   

10. Atlikdamas patikrinimą SVP pareigūnas privalo: 

10.1. dėvėti uniformą, atvykęs parodyti tarnybinį pažymėjimą ir mandagiai prisistatyti;   

10.2. tikrinamo subjekto atstovui paaiškinti patikrinimo atlikimo tvarką, aptarti patikrinimo planą, 

suderinti su juo dokumentų pateikimo ir kitų statybos dalyvių, liudytojų ar kitų suinteresuotų asmenų 

iškvietimo (jeigu to reikės) laiką ir vietą, supažindinti tikrinamo subjekto vadovą ar jo įgaliotą atstovą 

su poveikio priemonių už nustatytus pažeidimus taikymo tvarka; 

10.3 informuoti, kad tikrinamas subjektas patikrinimo metu turi teisę prašyti suteikti 

konsultaciją, apie tai pažymėdamas klausimyne. 

11. Informavimo apie patikrinimus (planinius ir neplaninius) tvarka: 

11.1. į patikrinimą kviečiami tikrinami asmenys, kiti statybos dalyviai (išskyrus teisės aktuose 

nurodytas išimtis, kai jų galima iš anksto neinformuoti), dalyvauti patikrinimuose pagal 

bendradarbiavimo susitarimus ar galiojančius teisės aktus gali būti kviečiami kitų suinteresuotų 

viešojo administravimo subjektų atstovai, statybos dalyviai, liudytojai ir kiti suinteresuoti asmenys; 

11.2. apie numatomą patikrinimą asmenys informuojami atskiru raštu (naudojamas 

Inspekcijos viršininko patvirtintos formos kvietimas) ar elektroniniu paštu (nerengiant rašto) likus 

ne mažiau kaip 5 darbo dienoms (planinio patikrinimo atveju informacija pateikiama ne mažiau 

kaip prieš 10 darbo dienų) iki patikrinimo, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai apie 

patikrinimą nėra privaloma informuoti ar numatomi kitokie informavimo terminai ar būdai; 

11.3. tais atvejais, kai informacija apie patikrinimą siunčiama elektroniniu paštu (nerengiant 

atskiro rašto), ją išsiuntęs Inspekcijos darbuotojas el. laišką nedelsiant privalo persiųsti 

info@vtpsi.lt registruoti Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ (toliau 

– „Avilys“), kurį užregistravus, jis perduodamas rezoliucijai įrašyti tiesioginiam darbuotojo, 

siuntusio pranešimą, vadovui; 

11.4. SVP pareigūnas gali sutarti su patikrinime dalyvaujančiais asmenimis dėl trumpesnių 

informavimo terminų (jei iš dalyvių gauna raštiškus sutikimus, kuriuos turi registruoti „Avilyje“); 

11.5. informuojant apie patikrinimus, visais atvejais užtikrinama asmens duomenų apsauga, t. 

y. pranešimai apie patikrinimus visiems asmenims (išskyrus viešojo administravimo subjektus) 

siunčiami atskirai, neteikiama informacija, kurios asmenys neturi teisės gauti; 

11.6. tais atvejais, kai iškyla poreikis atlikti papildomus patikrinimo veiksmus (patikslinti 

statinio matmenis ar pan.), apie patikrinimą informuojama šio punkto nustatyta tvarka; 

11.7. kiti informavimo apie patikrinimus ypatumai nustatyti Aprašo 32 ir 41 punktuose.  

12. Patikrinimai atliekami surašant patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus), kurių 

rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu ir paskelbti Inspekcijos išorinėje interneto 

svetainėje ir Teisės aktų registre (toliau – klausimynas, klausimynai), išskyrus Aprašo 43 punkte 

nurodytas išimtis, kai surašomi patikrinimo aktai. 

13. SVP pareigūnas iki numatyto patikrinimo pradžios, prieš surašant patikrinimo 

dokumentus, privalo: 

13.1. iš VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ Statybos specialistų kvalifikacijos 

atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų bei Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės 

pripažinimo dokumentų registrų atsisiųsti duomenis apie statybos dalyviams privalomus 

dokumentus, leidžiančius užsiimti tam tikra veikla, ir juos palyginti su Inspekcijai pateiktame 

pranešime apie rangovo ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo pasamdymą nurodytais 

duomenimis; 
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13.2. prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro (toliau – 

NTR) paskyros gauti ir išnagrinėti išrašą apie žemės sklypą ir šiame registre įregistruotus jame 

esančius nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, taip pat apie žemės sklypo ir 

specialiąsias nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas; 

13.3. naudodamasis IS „Infostatyba“, Teritorijų planavimo dokumentų registru, Kultūros 

vertybių registru, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastru, Lietuvos 

Respublikos miškų valstybės kadastru, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės 

registru, Lietuvos erdvinės informacijos portalu  Geoportal.lt,  REGIA (regionų geoinformacinės 

aplinkos paslauga), tiesiogiai iš SLD išdavusio viešojo administravimo subjekto, jeigu buvo 

pateiktas privalomasis nurodymas pateikti informaciją, gavęs reikiamos informacijos, išnagrinėti: 

13.3.1. SLD kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu nėra galimybės gauti iš IS 

„Infostatyba“), arba originalą; 

13.3.2. statinio projekto, jo laidos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu nėra 

galimybės gauti iš IS „Infostatyba“), arba kompiuterinėje laikmenoje pateiktą statinio projektą, jo 

laidą; 

13.3.3. teritorijos, kurioje vykdoma statyba, planavimo dokumentą (-us); 

13.3.4. kitą patikrinimui reikalingą informaciją ar teisės aktuose nurodytus privalomus 

patikrinti duomenis; 

13.4. jeigu planuojamame tikrinti objekte pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas, 

kreiptis į Inspekcijos įgaliotą asmenį, turintį elektroninio žurnalo administratoriaus teises, dėl teisės 

jungtis prie elektroninio žurnalo suteikimo. 

14. Kai statybos darbams neprivaloma parengti statybos projekto, SVP pareigūnas patikrinimo 

metu pareikalauja statytojo pateikti rašytinius sutikimus (susitarimus), nurodytus STR 1.05.01:2017 

[4.8] ir Statybos įstatymo [4.2] 14 straipsnyje. Juos reikalaujama pateikti ir tais atvejais, jei statinio 

projekte sutikimai (susitarimai) nepateikti.  

15. SVP pareigūnas, atlikęs patikrinimą, įvertina tikrinamų duomenų atitiktį klausimyno skiltyje 

„Tikrinami duomenys“ pateiktiems reikalavimams, užpildo klausimyno lentelės skiltį „Nustatytas 

patikrinimo faktas“ (reikšmingi reikalavimai klausimyne pažymėti simboliu „(!)“) ir įrašo patikrinimo 

išvadą. 

16. Klausimynas pildomas atsižvelgus į statinio statybos stadiją (atliktų statybos darbų 

mastą), apžiūrėjus statomą statinį (konstrukcijų išdėstymą, laikančiųjų konstrukcijų atrėmimo 

mazgus, atitvarų konstrukcijas, šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai naudojamų statybos produktų 

ženklinimą, pastebimus neatitikimus reikalavimams ir pan.). Jeigu patikrinimo metu, įvertinus 

atliktų darbų mastą, nėra objektyvios galimybės patikrinti kai kurių statybos proceso aspektų, jie 

klausimyne (eilutėje, kur nurodytas klausimas dėl aspekto) pažymimi kaip „netikrinta“. Jei tam tikri 

klausimyne nustatyti reikalavimai tikrinamam objektui netaikytini, jie žymimi kaip „neaktualūs“.  

17. Patikrinimo dokumentų registravimas: 

17.1. užpildytą klausimyną SVP pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo klausimyne 

nurodytos patikrinimo pradžios užregistruoja IS „Infostatyba“ Inspekcijos viršininko nustatyta 

tvarka; 

17.2. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas registruojamas Aprašo 44 punkte nustatyta 

tvarka.  

18. Atliekant verslo naujokų planinius patikrinimus, prioritetas teikiamas konsultavimui ir 

metodinės pagalbos teikimui šių subjektų veiklos klausimais, išskyrus šiame Apraše ir teisės 

aktuose nurodytas išimtis.  

19. Informavimas apie patikrinimų rezultatus: 

19.1. neplaninio patikrinimo metu SVP pareigūno surašytas klausimynas ar Aprašo 43 punkte 

nurodytas aktas tikrintam subjektui susipažinti pateikiamas tik tuo atveju, kai subjektas to prašo 

raštu;  

19.2. SVP pareigūno surašytas planinio patikrinimo klausimynas tikrintam subjektui 

elektroniniu paštu pateikiamas susipažinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo užregistravimo 

dienos (kai elektroninis paštas nėra žinomas, klausimyno nuorašas išsiunčiamas paštu); 
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19.3. apie patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus skundą, pranešimą ar kitą kreipimąsi, 

kurio pagrindu atliktas patikrinimas, pateikę subjektai teisės aktų nustatyta tvarka informuojami 

raštu, patikrinimo metu SVP pareigūno surašytas klausimynas ar Aprašo 43 punkte nurodytas aktas 

šiam asmeniui susipažinti pateikiamas tik tuo atveju, kai jis to prašo raštu; 

19.4. šiame punkte nustatyta tvarka SVP pareigūno surašytas klausimynas ar Aprašo 43 

punkte nurodytas aktas asmenims teikiami nuasmeninus statytojo, statinio, žemės sklypo ar jo 

dalies, kurioje vykdomi statybos darbai, savininko, valdytojo, naudotojo ar kito tikrinamo asmens 

vardą, pavardę, kontaktinius ir kitus asmens duomenis ir nepridedant Faktinių duomenų patikrinime 

dalyvavusių asmenų sąrašo, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra asmenų, kuriems teikiami 

dokumentai, taip pat kai jie asmenims yra akivaizdžiai žinomi arba kai asmenys, prašantys 

duomenų, įrodo jų gavimo teisinį pagrindą ir konkretų teisėtą gavimo tikslą; 

19.5. asmeniui kreipiantis į Inspekciją dėl patikrinimo metu SVP pareigūno surašyto 

klausimyno ar Aprašo 43 punkte nurodyto akto pateikimo susipažinimui, prašyme turi būti pateikta 

asmenį identifikuojanti informacija, kaip tai numatyta Taisyklių [4.12] 8 punkte; 

19.6. kitiems subjektams duomenys apie patikrinimus ir jų rezultatus teikiami teisės aktų 

nustatytais atvejais ir tvarka. 

20. Patikrinimo metu nustačius pažeidimų, imamasi šiame Apraše ir kituose teisės aktuose 

nurodytų veiksmų dėl jų šalinimo, administracinės, tarnybinės, drausminės ar kitos atsakomybės 

taikymo, kompetentingų asmenų informavimo ir kt.  

 

IV SKYRIUS 

PLANINIAI PATIKRINIMAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PATIKRINIMŲ PLANŲ SUDARYMAS  

 

21. Patikrinimų planai sudarymas: 

21.1. planai sudaromi naudojantis Inspekcijos rizikos valdymo informacine sistema (toliau – 

RVIS) pagal Aprašo 22 punkte nurodytus atrankos kriterijus; 

21.2. sudarant planus, vadovaujamasi Kontroliuojamų objektų rizikingumo vertinimo ir 

atrankos modelio aprašu [4.17]; 

21.3. jei nėra techninės galimybės patikrinimų planus sudaryti naudojantis RVIS, šie sąrašai 

sudaromi pagal Aprašo 22 punkte nurodytus kriterijus.  

22. Veiklos gerinimo skyrius kiekvienų metų pradžioje (ne vėliau kaip iki vasario 20 d.) 

organizuoja Inspekcijos RVIS Statybos rūšių ir paskirčių rizikingumo klasifikatorių peržiūrą ir, 

esant poreikiui, atnaujinimą, atsižvelgdamas į Inspekcijos metų veiklos prioritetus. Atnaujinti 

klasifikatoriai tvirtinami Inspekcijos viršininko įsakymu. Patikrinimų planai sudaromi remiantis 

šiais atrankos kriterijais: 

22.1. statybos dalyvių (išskyrus nurodytus Aprašo 22.2 papunktyje): 

22.1.1. kurių veikla vykdoma statant ar rekonstruojant neypatinguosius, ypatinguosius 

statinius; 

22.1.2. kurių veikla vykdoma statant ar rekonstruojant statinius saugomose ir kultūros 

paveldo objektų teritorijose ar kultūros paveldo vietovėse; 

22.1.3. dėl kurių veiklos per pastaruosius 2 metus buvo nustatyta teisės aktų pažeidimų; 

22.1.4. dėl kurių kaltės įvyko statinio, kuriame veiklą vykdo (-ė) statybos dalyviai, avarija; 

22.1.5. kurių veikla vykdoma statant ar rekonstruojant neypatinguosius ir ypatinguosius 

statinius skirtingų savivaldybių teritorijose (kriterijus taikomas statybos vadovui ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovui). 

Jeigu statybos dalyvis veiklą vykdo ne vienoje statybvietėje, jo veiklą rekomenduojama 

patikrinti bent dviejose skirtingose statybvietėse;  

22.2. ekspertizės rangovų: 
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22.2.1. kurie atlieka statinių, statomų ar rekonstruojamų saugomose ir kultūros paveldo 

objektų teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, ekspertizes ir tokių statinių projektų ekspertizes; 

22.2.2. kurie atlieka daugiabučių gyvenamųjų namų projektų ir tokių pastatų ekspertizes; 

22.2.3. kurių projekto ekspertizės ar statinio (jo dalies) ekspertizės išvada teigiama, tačiau 

įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė; 

22.3. statybos objektų: 

22.3.1. jeigu jie yra statomi ar rekonstruojami ypatingieji statiniai; 

22.3.2. jeigu jie yra atnaujinami (modernizuojami) ypatingieji ir neypatingieji statiniai; 

22.3.3. jeigu jie yra statiniai, statomi ar rekonstruojami saugomose ir kultūros paveldo objektų 

teritorijose ar kultūros paveldo vietovėse; 

22.3.4. jeigu statiniuose veiklą vykdantys statybos dalyviai atitinka Aprašo 22.1.3–22.1.5 

papunkčiuose nurodytus kriterijus. 

23. Patikrinimų planai rengiami atsižvelgiant į: 

23.1. RVIS duomenis; 

23.2. Inspekcijos žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius statybos valstybinei priežiūrai 

vykdyti; 

23.3. patikrinimus atliekančių Inspekcijos administracijos padalinių darbo planus.    

24. Patikrinimų planų projektus RVIS parengia Inspekcijos Veiklos gerinimo skyrius pagal 

Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose pateiktas lenteles. 

25. Inspekcijos Veiklos gerinimo skyrius: 

25.1. naudodamasis RVIS sudaro rizikingų statybą leidžiančių dokumentų, statybos rangovų, 

statinio statybos vadovų ir statinio statybos techninių prižiūrėtojų, ekspertizės rangovų ir, esant 

poreikiui, naujai statomų, rekonstruojamų, ypatingųjų ir neypatingųjų statinių (toliau – 

kontroliuojami objektai) sąrašus; 

25.2. naudodamasis RVIS atlieka kontroliuojamų objektų atranką ir parenka rizikos valdymo 

priemones (pavyzdžiui, planinis patikrinimas, konsultacijos teikimas ir kt.); 

25.3. sudaro atrinktų objektų patikrinimų planų projektus. Į patikrinimų planus pirmiausia 

įtraukiami daugiausia balų surinkę didelio (raudonas rėžis) rizikingumo objektai, tada vidutinio 

rizikingumo (geltonas rėžis) ir mažo rizikingumo (žalias rėžis). Tuo atveju, jei keli objektai surenka 

vienodą balų skaičių, į planus įrašomi pagal sistemoje išdėstytą eiliškumą; 

25.4. su Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentų 

(toliau – teritoriniai padaliniai) direktoriais suderintus patikrinimų planus teikia Inspekcijos 

viršininkui tvirtinti įsakymu.  

26. Konkretūs tikrintinų objektų ir subjektų patikrinimų planai kiekvienam metų ketvirčiui 

parengiami vadovaujantis patvirtintais einamųjų metų teritorinių padalinių darbo planais ne vėliau 

kaip per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pradžios.  

27. Patikrinimų planas gali būti keičiamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Inspekcijos 

administracijos padalinio, kuriam pavesta atlikti patikrinimą, vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas 

dėl patikrinimų plano pakeitimo ir Inspekcijos viršininkas jam pritarė.  

28. Veiklos gerinimo skyrius patvirtintus patikrinimų planus ir (ar) jų pakeitimus ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo dienos paskelbia išorinėje Inspekcijos interneto 

svetainėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, praėjusių metų patikrinimų planų skelbimas 

nutraukiamas. Prieš skelbiant patikrinimo planus išorinėje Inspekcijos interneto svetainėje, juose 

nuasmeninami statytojų (užsakovų) fizinių asmenų duomenys. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ VYKDYMAS 

 

29. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis patikrinimų planais ir Inspekcijos 

teritorinių padalinių metiniais darbo planais. 

30. Planinių patikrinimų pagrindiniai tikslai yra nustatyti, ar: 

30.1. statinio (jo dalies) statyba vykdoma teisėtai; 
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30.2. statybos dalyvis (-iai) atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus ir jo (jų) veikla  

atitinka Statybos įstatymo [4.2] ir kitų teisės aktų nuostatas;  

30.3. ekspertizės rangovas atitinka jam keliamus reikalavimus ir jis statinio projekto 

ekspertizę ar statinio ekspertizę atliko vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 [4.6] nuostatomis. 

31. Planiniai patikrinimai atliekami tikrinant visus Aprašo 12 punkte nurodytuose 

klausimynuose išvardytus aspektus, atliekant Aprašo III skyriuje numatytus veiksmus. 

32. Statybos dalyvio informavimas apie planinį patikrinimą (šis tvarka taikoma kartu su 

Aprašo 11 punktu): 

32.1. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo dienos SVP pareigūnas 

privalo išsiųsti tikrinamam subjektui pranešimą apie numatomą patikrinimą, nurodant patikrinimo 

pagrindą, laiką ir orientacinę trukmę, klausimyno, pagal kurį bus atliekamas patikrinimas, 

patvirtinimo datą ir paskelbimo šaltinį, patikrinimo atlikimo vietą (statybvietę ar subjekto būstinę); 

32.2. prie pranešimo tikrinam subjektui SVP pareigūnas taip pat turi pridėti privalomąjį 

nurodymą, kuriame nurodyta pareiga suteikti Inspekcijai prieigą prie elektroninio statybos darbų 

žurnalo (kai pildomas šis žurnalas) bei dokumentų, susijusių su vykdoma statyba, kuriuos 

tikrinamas subjektas turės pateikti atvykusiam SVP pareigūnui (jei šių dokumentų ar atskirų 

duomenų SVP pareigūnas negali gauti iš atitinkamų duomenų bazių ar kitų viešojo administravimo 

subjektų), sąrašą. 

33. Planinis patikrinimas pradedamas pranešime nurodytu laiku ar kitu su tikrinamu subjekto 

suderintu laiku (pagal tikrinamo asmens motyvuotą prašymą, kuris turi būti registruojamas 

„Avilyje“). Patikrinimo trukmė, reikalinga būtinai informacijai apie tikrinamo subjekto veiklą 

surinkti ir (ar) statinio (-ių) apžiūrai atlikti, negali viršyti Aprašo 17 punkte nustatyto termino. 

Parengiamiesiems patikrinimo darbams ar po patikrinimo dokumentams tvarkyti darbo vietoje 

skirtas laikas į patikrinimo trukmę neįtraukiamas. 

34. Planinio patikrinimo rezultatai, išvados ir informacija apie siūlomas poveikio priemones 

už nustatytus pažeidimus ir patikrinimo metu suteiktą konsultaciją įforminami Aprašo 12 punkte 

nustatyta tvarka.  

35. Nustačius, kad neįvykdytas bent vienas klausimyne nurodytas reikalavimas, patikrinimo 

išvadoje rašoma, kad statybos dalyvio veikla vykdoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Prie 

klausimyno pridedamos nuotraukos, tikrinamo subjekto, kitų suinteresuotų asmenų paaiškinimai ir 

liudytojų parodymai, jeigu jie pateikiami raštu.  

36. Patikrinimas naudojant klausimyną neužkerta kelio SVP pareigūnui reaguoti į išskirtinius 

atvejus, kai į klausimyną neįrašyto teisės aktų reikalavimo pažeidimas kelia reikšmingą žalos ar 

realaus pavojaus grėsmę visuomenei, kitų žmonių interesams, aplinkai ir pan. Tokiu atveju 

pažeidimai fiksuojami klausimyno eilutėje „Nustatyti kiti, klausimyne nenurodyti, reikšmingi 

pažeidimai“. 

37. Ekspertizės rangovo veiklos patikrinimo metu atrenkami ne mažiau kaip 3 (trys) to paties 

ekspertizės rangovo statinio projekto ekspertizių aktai ar statinio ekspertizių aktai. Atrenkant aktus, 

pirmenybė teikiama Aprašo 22.2 papunktyje nurodytiems projekto ar statinio ekspertizės aktams. 

38. Atliekant ekspertizės rangovo veiklos patikrinimą, įvertinama, ar ekspertizės rangovo veikla 

atitinka Statybos įstatymo [4.2] ir kitų teisės aktų nuostatas, ar statinio projekto ekspertizė (statinio 

ekspertizė) atlikta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 [4.6] nuostatomis. 

 

V SKYRIUS  

NEPLANINIAI PATIKRINIMAI 

 

39. Neplaninis patikrinimas atliekamas Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos 

padalinio vadovo sprendimu (pavedimu, įsakymu, potvarkiu, pagal skirtą užduotį, rezoliuciją ir 

pan.): 

39.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį kreipimąsi ar 

pavedimą atlikti patikrinimą; 
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39.2. gavus skundą ar kilus pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio veiksmų ar neveikimo 

(pavyzdžiui, publikuota tam tikra informacija žiniasklaidoje), kuri gali prieštarauti teisės aktams ar 

neatitinka teisės aktų reikalavimų, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto 

veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms (gavus informacijos apie gresiančią 

statinio avariją, patikrinimas atliekamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 

informacijos gavimo dienos); 

39.3. siekiant išsiaiškinti, ar pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų 

reikalavimų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;  

39.4. Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnams vykdant jiems priskirtas vidaus kontrolės 

funkcijas; 

39.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato kiti teisės aktai. 

40. Aprašo 39 punkte išvardinta informacija (skundai, pranešimai, informacija ir kt.) 

nagrinėjami vadovaujantis Aprašo III skyriuje nurodytais teisės aktais ir atliejant jame nurodytus 

veiksmus. Jei nagrinėjant šiuos kreipimusis privaloma atlikti patikrinimą vietoje, jis atliekamas 

pagal Aprašą, pildant Aprašo 12 punkte nurodytus klausimynus, išskyrus Aprašo 43 punkte 

nurodytus atvejus, kai leidžiama pildyti faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą.  

41. Statybos dalyvio informavimas apie numatomą vykdyti neplaninį patikrinimą: 

41.1. dalyvis apie patikrinimą informuojamas Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka; 

41.2. kai dėl delsimo išsiaiškinti pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti galima 

reikšminga žala ar realus pavojus visuomenei, kitų asmenų interesams, statybos dalyvis iš anksto 

apie neplaninį patikrinimą neinformuojamas;  

41.3. pranešime apie patikrinimą (kai jis siunčiamas) tikrinamam subjektui nurodoma: 

patikrinimo pagrindas, laikas ir orientacinė trukmė, patikrinimo atlikimo vieta (statybvietė ar 

subjekto būstinė); 

41.4. prie pranešimo apie patikrinimą (kai jis siunčiamas) SVP pareigūnas taip pat turi pridėti 

privalomąjį nurodymą, kuriame nurodyta pareiga suteikti Inspekcijai prieigą prie elektroninio 

statybos darbų žurnalo (kai pildomas šis žurnalas), dokumentų, susijusių su vykdoma statyba, 

kuriuos tikrinamas subjektas turės pateikti atvykusiam SVP pareigūnui (jei šių dokumentų ar atskirų 

duomenų SVP pareigūnas negali gauti iš atitinkamų duomenų bazių ar kitų viešojo administravimo 

subjektų), sąrašą, taip pat Aprašo 39 punkte nurodyto sprendimo kopiją ar nuorašą (jei atskiro 

dokumento, kuriame nurodytas sprendimas, nėra, pateikiamas „Avilio“ išrašas, kuriame atsispindi 

sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą); 

41.5. tais atvejais, kai tikrinamas statybos dalyvis apie numatomą neplaninį patikrinimą iš 

anksto neinformuojamas, SVP pareigūnas, prieš pradėdamas neplaninį patikrinimą, patikrinimo 

vietoje pateikia jam Aprašo 39 punkte nurodyto sprendimo kopiją ar nuorašą (jei atskiro 

dokumento, kuriame nurodytas sprendimas, nėra, pateikiamas „Avilio“ išrašas, kuriame atsispindi 

sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą). 

42. Nagrinėdamas skundą ar kitą kreipimąsi, SVP pareigūnas turi įvertinti ir kitus jame 

nurodytus galimai padarytus pažeidimus, jei jie neįtraukti į klausimyną, ir šio Aprašo nustatyta 

tvarka užfiksuoti juos klausimyno skiltyje „Kiti teisės aktų pažeidimai“ ar Aprašo 43 nurodyto akto 

skiltyje „Kiti reikšmingi patikrinimo metu nustatyti duomenys“.  

 

VI SKYRIUS 

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO VIETOJE AKTO SURAŠYMAS 

 

43. Atliekant patikrinimą faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas (toliau – FDPV aktas)  

(nenaudojant klausimyno) gali būti surašomas tik šiais atvejais: 

43.1. kai patikrinimas atliekamas konsultavimo tikslais; 

43.2. kai patikrinimas atliekamas reido metu; 

43.3. kai atliekamas neplaninis patikrinimas, išskyrus atvejus, kai tikrinami naujo ypatingojo 

ar neypatingojo statinio statybos ar rekonstrukcijos darbai (tokiu atveju pildomas klausimynas); 

43.4. kai tai tiesiogiai numato teisės aktai; 
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43.5. kitais atvejais, kai reikia užpildyti patikrinimo aktą, o teisės aktai nenumato galimybės 

pildyti klausimyną.  

44. FDPV aktas pradedamas pildyti patikrinimo metu, jame nurodomas faktinių duomenų 

patikrinime dalyvavusių asmenų sąrašas (FDPV akto priedas). SVP pareigūnas FDPV aktą baigia 

pildyti ir užregistruoja „Avilyje“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimo atlikimo.  

45. FDPV akte nurodomi aktualūs duomenys, nurodyti jo formoje (Aprašo 4 priedas).  

 

VII SKYRIUS  

PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO TVARKA IR PREVENCIJA 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

NUSTATYTŲ MAŽAREIKŠMIŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO TVARKA IR POVEIKIO 

PRIEMONIŲ TAIKYMAS 

 

46. Teisės aktų reikalavimų pažeidimas gali būti priskiriamas prie mažareikšmių 

vadovaujantis šiuo Aprašu, jeigu jis atitinka visus šiuos kriterijus: 

46.1. pažeidimu nepadaryta žala aplinkai, kitai teisės normomis saugomai vertybei arba 

padaryta žala yra labai nedidelė ir gali būti pašalinta per patikrinimo laiką (t. y. smulkus 

procedūrinis pažeidimas, techninė klaida, smulkus neatitikimas); 

46.2. pažeidimas, už kurį pagal teisės aktus galima netaikyti administracinės atsakomybės dėl 

jo mažareikšmiškumo, kaip tai numato Administracinių nusižengimų kodeksas [4.4]; 

46.3. pažeidimas nesusijęs su viešojo intereso pažeidimais; 

46.4.  pažeidimas nukentėjusios šalies teisėms ir teisėtiems interesams neturi didelės 

reikšmės; 

46.5. pažeidimas nėra trunkamasis arba, nors ir yra trunkamasis, tačiau atitinka kitus šio 

punkto mažareikšmiškumo kriterijus. Jei dėl trunkamojo pažeidimo gautas daugiau nei vienas 

pagrįstas skundas ar pareiškimas per einamuosius metus, tokio pažeidimo negalima laikyti 

mažareikšmiu.  

Už mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus (nustačius, kad jie atitinka visus šio 

punkto kriterijus), įvertinus visas su pažeidimais susijusias aplinkybes, administracinė atsakomybė 

dėl mažareikšmiškumo gali būti netaikoma tik tuomet, kai tai atitinka Administracinių nusižengimų 

kodeksą [4.4]. 

47. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo faktą, kuris pagal Aprašo 46 punktą 

vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas: 

47.1. jei toks pažeidimas pašalinamas nedelsiant, t. y. SVP pareigūno akivaizdoje patikrinimo 

metu, pažeidimą padariusiam asmeniui pareiškiama žodinė pastaba, apie tai pažymėjus atitinkamos 

klausimyno lentelės skiltyje „Pastabos“ arba FDPV akte; 

47.2. jei tokio pažeidimo nėra galimybės nedelsiant pašalinti SVP pareigūno akivaizdoje: 

47.2.1. Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka surašomas privalomasis nurodymas ir atliekama jo 

vykdymo kontrolė; 

47.2.2. apie privalomojo nurodymo, kuriuo reikalaujama mažareikšmio pažeidimo 

pašalinimo, surašymą pažymima klausimyno lentelės skiltyje „Pastabos“ arba FDPV akte (jei pagal 

Aprašo 43 punktą surašomas šis aktas). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PATIKRINIMO METU NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS 

 

48. SVP pareigūnai, šio Aprašo nustatyta tvarka atlikę patikrinimą ir nustatę pažeidimų, 

atlieka Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme [4.3], Statybos įstatyme 

[4.2], Administracinių nusižengimų kodekse [4.4], šiame Apraše, kituose teisės aktuose numatytus 

veiksmus dėl pažeidimų šalinimo ir atsakomybės taikymo: 

48.1. pažeidimų šalinimo ir atsakomybės taikymo tvarka: 
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48.1.1. jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad statyba vykdoma pagal neteisėtai išduotą SLD, 

tokio pažeidimo padarinių šalinimo procedūros atliekamos Statybos įstatymo [4.2], Teritorijų 

planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [4.3], STR 1.05.01:2017 [4.8] ir juos 

įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

48.1.2. jeigu patikrinimo metu nustatoma savavališka statyba, jos padariniai šalinami 

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [4.3], STR 1.05.01:2017 [4.8] ir 

juos įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

48.1.3. nustačius kitų teisės aktų reikalavimų statybos teisiniuose santykiuose nesilaikymo ar 

netinkamo taikymo faktą, atliekami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme 

[4.3], Statybos įstatyme [4.2] ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyti veiksmai 

(privalomieji nurodymai dėl pažeidimų šalinimo, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip, surašomi per 5 

darbo dienas nuo klausimyno ar Aprašo 43 punkte nurodyto akto užregistravimo dienos); 

48.1.4. patikrinimo metu kilus įtarimų, kad statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus 

negalima ir tokio statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti 

statinio projekto, SVP pareigūnas kreipiasi į kompetentingas institucijas ir per 5 darbo dienas po šių 

institucijų išvadų, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima, gavimo dienos Teritorijų 

planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [4.3] 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka 

surašo privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 

įsakymu (nugriauti statinį ar jo dalį ir kt.); 

48.1.5. paaiškėjus aplinkybėms, kurioms esant statyba turi būti sustabdyta, Teritorijų 

planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [4.3] ir STR 1.05.01:2017 [4.8] nurodytais 

atvejais pateikiamas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, 

kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir atliekami kiti minėtuose teisės aktuose 

numatyti veiksmai; 

48.1.6. nustačius, kad įvyko statinio avarija ar yra jos grėsmė, imamasi veiksmų, numatytų 

Statybos įstatyme [4.2], STR 1.03.01:2016 [4.10] ir kituose teisės aktuose; 

48.1.7. nustačius, kad statinio statybos rangovas ar subrangovai, statinio statybos vadovas, 

statinio statybos vadovas (specialiųjų statybos darbų vadovas), statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas), statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas) neturi dokumento, suteikiančio 

teisę užsiimti atitinkama veikla ar eiti atitinkamas pareigas [4.9], [4.10] ir kt., statybos dalyvį 

paskyrusiam ar pasamdžiusiam subjektui surašomas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo [4.3] 23 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytas privalomasis nurodymas, kurio 

rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, paskirti ar pasamdyti kitą statybos dalyvį; 

48.1.8. atlikus patikrinimus ir nustačius pažeidimų, už kuriuos Administracinių nusižengimų 

kodekse [4.4] ir Statybos įstatyme [4.2] nustatyta administracinė atsakomybė, vadovaujantis 

Inspekcijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1V-11 „Dėl administracinių nusižengimų 

bylų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos 

nagrinėjimo“ [4.17] ir kitais teisės aktais, surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir 

nagrinėjama administracinio nusižengimo byla; 

48.1.9. Aprašo 52 punkto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuojami kiti kompetentingi 

subjektai; 

48.2. privalomųjų nurodymų surašymo ir informavimo tvarka: 

48.2.1. jei kiti teisės aktai nenustato kitaip, privalomieji nurodymai surašomi ar kiti veiksmai 

dėl pažeidimų šalinimo atliekami per 5 darbo dienas nuo klausimyno ar Aprašo 43 punkte nurodyto 

akto užregistravimo dienos; 

48.2.2. jei dėl to paties objekto privalomieji nurodymai turi būti rašomi keliems asmenims, jie 

surašomi kiekvienam asmeniui atskirai; 

48.2.3. privalomąjį nurodymą pasirašo Inspekcijos darbuotojai, kuriems tokią teisę suteikia 

Inspekcijos viršininkas; 
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48.2.4. surašyti privalomieji nurodymai įteikiami STR 1.05.01:2017 [4.8] 123-124 punktuose 

numatyta tvarka. Informacija apie privalomųjų nurodymų viešą įteikimą IS „Infostatyba“ saugoma 

6 mėnesius nuo jos paskelbimo; 

48.2.5. teikiant privalomuosius nurodymus, asmenys informuojami, kada bus atliekami jų 

įvykdymo patikrinimai; 

48.2.6. praradus ar sugadinus popierinius privalomuosius nurodymus, kurie pagal teisės aktus 

yra vykdomieji dokumentai, Inspekcijos viršininko įgalioti darbuotojai išduoda jų dublikatus;  

48.2.7. apie pažeidimo pašalinimą asmuo, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, 

nedelsiant informuoja Inspekciją, pridėdamas tai patvirtinančius įrodymus; 

48.2.8. jei privalomojo nurodymo vykdymo eigoje nustatoma, kad fizinis asmuo, kuriam 

surašytas nurodymas, mirė, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnio nustatyta tvarka 

apie privalomąjį nurodymą turi būti pranešta jo įpėdiniams (jeigu privalomasis nurodymas dėl jo 

vykdymo neperduotas antstoliui ar teismui, informaciją parengia SVP pareigūnai, o jei dėl 

privalomojo nurodymo pradėta teisminė ar vykdomoji byla – Teisės departamento darbuotojai).  

49. Pasibaigus privalomuosiuose nurodymuose nustatytiems jų vykdymo terminams arba 

Inspekcijai raštu gavus informacijos apie įvykdymą iki termino pabaigos: 

49.1. SVP pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atitinkamai nuo šios informacijos 

gavimo dienos arba nuo privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos atlieka grįžtamąjį 

(pakartotinį) patikrinimą (kai pagal teisės aktus būtina patikrinti privalomojo nurodymo įvykdymo 

faktą vietoje) arba privalomojo nurodymo įvykdymo faktą, nevykdamas į vietą; 

49.2. patikrinus, ar privalomasis nurodymas tinkamai įvykdytas, surašomas jo įvykdymo 

patikrinimo aktas, kuris Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka  įteikiamas tikrinamam subjektui.  

50. Patikrinimo metu nustačius, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies 

ar įvykdytas netinkamai: 

50.1. už privalomojo nurodymo nevykdymą taikoma Administracinių nusižengimų kodekse 

[4.4] ir Statybos įstatyme [4.2] numatyta administracinė atsakomybė tais atvejais, kai dėl 

privalomojo nurodymo priverstinio vykdymo nėra galimybės kreiptis į antstolius ar dėl jo vykdymo 

nėra galimybės kreiptis į teismą; 

50.2. kai privalomasis nurodymas pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymą [4.3] laikomas vykdomuoju dokumentu, jis teisės aktų nustatyta tvarka 

perduodamas priverstinai vykdyti antstoliui; 

50.3. kai pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą [4.3] ar kitus 

teisės aktus dėl neįvykdyto privalomojo nurodymo vykdymo numatytas kreipimasis į teismą, teisės 

aktuose nustatyta tvarka ir terminais inicijuojamas kreipimasis į teismą.  

51. Už verslo naujoko patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonės, susijusios 

su tikrinamo subjekto veiklos apribojimu (sustabdyti ar naikinti dokumentus, suteikiančius teisę 

užsiimti atitinkama statybos technine veikla ar eiti pareigas), taikomos tik tuomet, kai jos būtinos ir 

neišvengiamos siekiant užkirsti kelią galimai žalai visuomenei ar trečiųjų asmenų pagrįstiems 

interesams arba aplinkai ir pan., t. y. kai: 

51.1. statinys (jo dalis) statomas (-a) be galiojančio SLD ar pažeidžiant statinio projekto, 

pagal kurį buvo išduotas SLD, esminius sprendinius, ar tokio statinio statyba toje vietoje pagal 

teisės aktus negalima. Šiuo atveju taikomas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

įstatymas [4.3] ir STR 1.05.01:2017 [4.8]; 

51.2. yra statinio projekto klaidų ar normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių atsirado 

statinio avarijos grėsmė ar pastebėtos statinio deformacijos. Šiuo atveju taikomas STR 1.05.01:2017 

[4.8]; 

51.3. statybos dalyvis neturi dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla ar eiti 

atitinkamas pareigas; 

51.4. nepasamdytas rangovas ir nepaskirti pagrindiniai statybos sričių vadovai (statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas), kai privaloma juos pasamdyti ar paskirti. 
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TREČIASIS SKIRSNIS  

KITŲ SUBJEKTŲ INFORMAVIMAS APIE PAŽEIDIMUS  

 

52. Kilus įtarimų dėl atliktų pažeidimų ar nustačius neteisėtus statybos dalyvių veiksmus, 

SVP pareigūnai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškėjimo 

informuoti: 

52.1. nustačius, kad statinio statybos rangovai ar subrangovai, statinio statybos vadovai, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovai (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 

vadovai), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai (projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovai), ekspertizės rangovai, statinio projekto ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai ar 

kiti statybos dalyviai turi teisę užsiimti atitinkama statybos veikla ar eiti atitinkamas pareigas, tačiau 

pažeidžia jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų [4.4], [4.9], [4.10] reikalavimus, apie tai 

nedelsiant informuojamos institucijos, išduodančios statybos veiklai būtinus dokumentus (atestatus 

ir kt.). Šioms institucijoms teikiama visa informacija apie nustatytus pažeidimus, išskyrus tuos 

mažareikšmius pažeidimus, kuriuos asmuo pašalino patikrinimo metu; 

52.2. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos apie galimai nelegalų darbą, saugos reikalavimų pažeidimus; 

52.3. Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl galimų valstybinės žemės 

valdymo, naudojimo pažeidimų; 

52.4. Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, pastebėjus (įtarus) galimus 

pažeidimus kultūros paveldo apsaugos srityse; 

52.5. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kai statybos produktai pateikti be atitikties 

deklaracijų, šių deklaracijų turinys galimai neatitinka teisės aktais nustatyto turinio ar yra įtarimų 

dėl kitų pažeidimų, priskirtų šios įstaigos kompetencijai, padarymo; 

52.6. Aplinkos apsaugos departamentą, nustačius aplinkosaugos pažeidimų; 

52.7. teisėsaugos institucijas, nustačius, kad galimai atliktos nusikalstamos veikos; 

52.8. kitus kompetentingus subjektus, nustačius, kad galimai padaryti kiti teisės pažeidimai, 

kurių nagrinėjimas nėra Inspekcijos kompetencija; 

52.9. kitus asmenis, kai tai numato teisės aktai. 

 

VIII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

53. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su 

patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus teisės 

aktuose numatytas išimtis. Visais atvejais vadovaujamasi asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. 

54. Informacijos teikimas: 

54.1. tikrinamas subjektas teikia SVP pareigūnui dokumentus, kuriuos privaloma rengti 

vadovaujantis teisės aktų reikalavimais; 

54.2. SVP pareigūnas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės 

registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose ar gauti iš kitų priežiūrą vykdančių 

subjektų; 

54.3. tikrinamas subjektas turi teisę neteikti SVP pareigūnui dokumentų, jeigu tuos pačius 

dokumentus jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti 

dokumentus, tikrinamas subjektas turi raštu nurodyti, kuriam priežiūrą atliekančiam subjektui šie 

dokumentai pateikti; 

54.4. priežiūrą atliekantys subjektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais 

dokumentais ir kita informacija, kuriuos jiems yra pateikę tikrinami subjektai. 
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55. Už SVP pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikoma Administracinių nusižengimų 

kodekse [4.4]  ir Statybos įstatyme [4.2] numatyta administracinė atsakomybė.   

56. SVP pareigūnai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, už savo veiksmus ar neveikimą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

57. Inspekcijos viršininko įgalioti darbuotojai turi teisę tikrinti, ar SVP pareigūnai patikrinimų 

metu tinkamai dėvi uniformas ir apsaugos priemones. Atliekant tokius SVP pareigūnų patikrinimus, 

pildomas Darbuotojo uniformos ir apsaugos priemonių dėvėjimo patikrinimo aktas (Aprašo 5 

priedas). 

58. Inspekcijos tikrinamų asmenų nuomonės tyrimas: 

58.1. tikrinamiems asmenims sudaryta galimybė teikti nuomonę apie Inspekcijos veiklą 

elektroniniu būdu Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt (nuoroda „Nuomonės 

pateikimas apie Inspekcijos atliktą patikrinimą“ (Aprašo 6 priedas); 

58.2. anketoje pateiktą informaciją analizuoja Inspekcijos Veiklos gerinimo skyrius, kuris, 

pasibaigus metų I pusmečiui ir metams, per 1 mėnesį nuo atitinkamo laikotarpio pabaigos pateikia 

Inspekcijos viršininkui apibendrintą analizuojamo laikotarpio nuomonių ataskaitą ir pasiūlymus dėl 

veiklos gerinimo, esant būtinumui inicijuoja anketos klausimų pakeitimą; 

58.3. Inspekcijos viršininkas, susipažinęs su pateikta ataskaita ir pasiūlymais, priima 

sprendimus dėl veiklos gerinimo ir, esant būtinumui, dėl anketos klausimų pakeitimo.  

 
Priedų pakeitimai: 

Priedai (nauja redakcija pagal 1V-107) 

Pakeitimai: 
1. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-105, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3651 (2012-06-23), i. K. 112301IISAK001V-105 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
2. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-109, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 74-3867 (2012-06-29), i. K. 112301IISAK001V-109 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
3. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-33, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 22-1112 (2013-02-28), i. K. 113301IISAK0001V-33 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
4. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-113, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 83-4211 (2013-07-30), i. K. 113301IISAK001V-113 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
5. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-189, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 126-6438 (2013-12-10), i. K. 113301IISAK001V-189 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) 

patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo 
6. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr.  1V-75, 2014-05-16, paskelbta TAR 2014-05-19, i. K. 2014-05508 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.730F885D795A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.7EEE85C6568F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.8B39589B92B7
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A32D1EE31112
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B8037B5E8759
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fe9ea380df1a11e388bee944977d73d2
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7. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-172, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-11, i. K. 2014-16631 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
8. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-44, 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-24, i. K. 2015-04232 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
9. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-161, 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-30, i. K. 2015-14494 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
10. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-219, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-18, i. K. 2015-19981 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
11. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-180, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-30, i. K. 2016-30094 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, Statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
12. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-164, 2018-12-31, paskelbta TAR 2019-01-04, i. K. 2019-00158 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir Anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
13. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-136, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-07, i. K. 2019-12937 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, Statybos ir ūkio subjektų veiklos 

patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir Anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo 

naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo 
14. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-147, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. K. 2020-18639 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
15. 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1V-107, 2021-08-10, paskelbta TAR 2021-08-11, i. K. 2021-17393 
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4ba3eb20698811e4b6b89037654e22b1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d59a7ff0d16211e4bcd1a882e9a189f1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4b939b70674411e58e1ab2c84776483b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bac03e80a56111e5be7fbe3f919a1ebe
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fef47d20ccc811e6a2cac7383cbb90a3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a6c028300e7e11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c3158100b52311e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e4146320ede011eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ef6c980fa8411eb9f09e7df20500045
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
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tel.  (8~5) 266 3661,  faks.  (8~5) 266 3663,  el.  p. info@am.lt,  http:/ /www.am.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridi nių asmenų registre,  kodas 188602370  

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 

 2021- Nr. (14)-D8(E)- 

Į    

 

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 

 

Aplinkos ministerija parengė ir teikia šiuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 

pakeitimo projektus (toliau – projektai): 

1. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas; 

2. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 

projektas; 

3. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. 

nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas; 

4. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. 

nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų 

naudojimo“ pakeitimo“ projektas; 

5. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. 

nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos 

patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

6. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. 

nutarimo Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

7. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. 

nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–

2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projektas; 

8. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. 

nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/78066170fb5811ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1iwpc5
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9. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 29 d. 

nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 4 ir 1 dalių ir Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas; 

10. Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros 

likvidavimo“ projektas. 

Sprendžiama problema 

Pastatų energinio efektyvumo didinimas, iškastinio kuro juose naudojimo atsisakymas ir 

energinio skurdo mažinimas – viena iš prioritetinių Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo ir 

klimato kaitos švelninimo sričių. Lietuvoje yra apie 660 tūkst. pastatų, 64 % iš jų yra D ir žemesnės 

energinio naudingumo klasės. Šiems pastatams atnaujinti planuojamos skirtingos priemonės, 

administruojamos skirtingų institucijų ir finansuojamos iš skirtingų finansavimo šaltinių. Šių 

priemonių įgyvendinimas nederinamas, trūksta koordinavimo, nepakankamai efektyviai vykdoma 

viešoji komunikacija ir pastatų atnaujinimo poveikio stebėsena, todėl svarbu sukurti vieningą 

administracinį ir koordinacinį centrą, įgyvendinantį pastatų renovacijos priemones, koordinuojantį 

jų planavimą, analizuojantį taikomų priemonių poveikį ir statybų sektoriui, ir šalies ekonomikai, 

vykdantį patikimą, faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę prognozę, teikiantį įvairią 

metodinę ir konsultacinę pagalbą pastatų renovacijos klausimais, vykdantį efektyvią komunikaciją.  

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja ir susijusias funkcijas vykdo 

Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra. 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-441 (toliau – Įstatymas) 1 straipsniu, 

be kita ko, keičiama 3 straipsnio 4 dalis, numatant, kad Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja ir susijusias funkcijas vykdo 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliota institucija. Įstatymas įsigalioja 2021 m. 

lapkričio 1 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-409 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai“ Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įgaliota administruoti 

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir 

vykdyti susijusias funkcijas.  

Projektų tikslas 

Pertvarkos (funkcijų perdavimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Būsto energijos 

taupymo agentūros likvidavimo) pagrindinis tikslas – sukurti vieningą administracinį ir 

koordinacinį centrą, įgyvendinantį pastatų renovacijos priemones, koordinuojantį jų planavimą, 

analizuojantį taikomų priemonių poveikį ir statybų sektoriui, ir šalies ekonomikai, vykdantį 

patikimą, faktiniais duomenimis pagrįstą stebėseną ir ilgalaikę prognozę, teikiantį įvairią metodinę 

ir konsultacinę pagalbą pastatų renovacijos klausimais, vykdantį efektyvią komunikaciją. 

Sprendimo priemonės 

Įstatymu Aplinkos ministerijai suteikti įgaliojimai įgalioti instituciją, administruojančią 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021-07-09 įsakymu Nr. D1-409 

„Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai“ aplinkos ministras įgaliojo Aplinkos projektų valdymo agentūrą administruoti 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir atlikti Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-

2455 3 straipsnio 4 dalyje nurodytas funkcijas.  

Projektais, atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas, kurios įsigalios 2021-11-01, siūloma: 
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1) pavesti keičiamuosiuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose VšĮ Būsto 

energijos taupymo agentūrai numatytas funkcijas vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įgaliotai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai; 

2) suteikti įgaliojimus Aplinkos ministerijai, įgyvendinančiai valstybės, kaip VšĮ Būsto 

energijos taupymo agentūros savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, priimti sprendimus 

dėl VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros likvidavimo ir nustatyti, kad valstybei, kaip 

likviduojamos VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros savininkei, tenkantis nefinansinis turtas būtų 

perduotas patikėjimo teise Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kaip numatyta Vyriausybės 

nutarimo „Dėl viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros likvidavimo“ projekte, gavus 

Vyriausybės sutikimą; 

3) užtikrinti Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos, parengtų ir (ar) vykdomų projektų įgyvendinimo tęstinumą nesukuriant papildomos 

administracinės naštos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviams. 

Įgyvendinimo sąnaudos 

Sprendimo dėl VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros likvidavimo įgyvendinimas 

pareikalaus papildomų lėšų. Šios agentūros likvidavimo procedūros 2021 m. bus apmokėtos iš 

Aplinkos ministerijos asignavimų, 2022 m. likvidavimui reikalinga suma įtraukta į papildomus 

asignavimus (pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai). 

Nauda 

Priėmus teikiamus projektus, būtų sudaromos sąlygos efektyvesniam pastatų renovacijos 

proceso planavimui, koordinavimui ir stebėsenai, paprastesniam administravimui, optimalesniam 

resursų ir finansinių išteklių panaudojimui, aiškesnei ir tikslingesnei komunikacijai ir visuomenės 

informavimui. Šie siūlymai reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, 

kuriai Vyriausybė pritarė 2021-03-31, įgyvendinimo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str. 1 d. ir Numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2003-02-26 nutarimu 

Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 p., 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas, nes projektais nenustatomas 

naujas ir nekeičiamas galiojantis teisės aktais įtvirtintas teisinis reguliavimas. 

Projektai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neperkelia ir neįgyvendina Europos 

Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 1999-05-

20 nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo 

procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

Nutarimų projektuose nėra naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Suinteresuotų asmenų įtraukimas 

Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) 

Projektų registravimo posistemėje (TAIS Nr. 21-27749), derinti su visuomene, Teisingumo 

ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, 

Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Aplinkos 

projektų valdymo agentūra, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, Valstybine teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, UAB 

„Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, AB „Šiaulių bankas“, Europos investicijų banko atstovybe 

Lietuvoje, Savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, Lietuvos respublikiniais būsto valdymo ir 

priežiūros rūmais, Nacionaline pastatų administratorių asociacija, asociacija „Lietuvos butų ūkis“. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pastabų ir 

pasiūlymų neturėjo. Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabas atsižvelgta iš dalies: atlikti 

redakciniai pataisymai atsižvelgiant į Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės 

aktuose reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 
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d. įsakymu Nr. 1R-72 „Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatas; į pastabą dėl valstybės pagalbos teikimo neatsižvelgta, 

nes tai nėra projektų tikslas. Kitos institucijos per numatytą terminą pastabų ir pasiūlymų nepateikė. 

Projektai prisideda prie Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 

kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.5 papunktyje numatyto 

tikslo „Renovacijos banga – 1 000 renovuotų daugiabučių per metus“ įgyvendinimo. 

Projektus parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės 

(vadovas Dainius Čergelis (tel. 8 616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt), vyresnysis patarėjas 

Ramūnas Šveikauskas (tel. 8 616 05452, el. p. ramunas.sveikauskas@am.lt), vyriausiosios 

specialistės Virginija Pilipienė (tel. 8 616 34857, el. p. virginija.pilipiene@am.lt), Ona Burneikaitė 

Raugalienė (tel. 8 695 27279, el. p. ona.raugaliene@am.lt), Vaiva Rumbutienė (tel. 8 695 31922, el. 

p. vaiva.rumbutiene@am.lt), Strateginio ir finansų valdymo skyriaus (vedėja Rūta Klimaitė, tel. 

8 615 79961, el. p. ruta.klimaite@am.lt, patarėja – Svetlana Juozapaitienė, tel. 8 646 22154, el. p. 

svetlana.juozapaitiene@am.lt) vyriausiasis specialistas Ričardas Bagdonavičius (tel. 8 696 82048, 

el. p. ricardas.bagdonavicius@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

2. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. 

nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

3. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 

projektas, 2 lapai. 

4. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 

projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

5. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. 

nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

6. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. 

nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

7. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. 

nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų 

naudojimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

8. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. 

nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų 

naudojimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

9. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. 

nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos 

patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 
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10. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. 

nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos 

patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

11. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. 

nutarimo Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

12. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. 

nutarimo Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

13. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. 

nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–

2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

14. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. 

nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–

2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 1 lapas. 

15. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. 

nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

16. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. 

nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 1 lapas. 

17. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 29 d. 

nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 4 ir 1 dalių ir Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas. 

18. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 29 d. 

nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 4 ir 1 dalių ir Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis 

variantas, 1 lapas. 

19. Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros 

likvidavimo“ projektas, 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Pilipienė, 8~616 34857, el. p. virginija.pilipiene@am.lt 



 

55 

 

TN: tn  

Projekto 

lyginamasis variantas  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. 

NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS 

ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ 

DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

Nr.  

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“: 

1.1. Pakeisti 2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.1.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, 

projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas, kurios neturi viršyti: 5 procentų 

statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – didesnis kaip 3000 kv. metrų; 7 

procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo  1500 iki 3000 kv. metrų; 10 procentų, kai 

daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1499,99 kv. metrų. Rengiant daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektus rekomenduojama taikyti tipinius atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus, kurie skelbiami viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – 

Agentūra) interneto svetainėje;“; 

1.2. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.4. Butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, valstybės parama pagal šio 

nutarimo 1 punktu patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisykles, atsižvelgus į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 

2013 L 352, p. 1), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio 

sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 

dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 

žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L190, p. 45) nuostatas, teikiama, kai Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos 

savininkui apskaičiuojama ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/78066170fb5811ebb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1iwpc5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014R0717&locale=lt
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35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 

patvirtinimo“, nustatyta tvarka įregistruojama jam tenkanti valstybės pagalba.“ 

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Nustatyti, kad nuo 2015 m. kovo 31 d. atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai 

viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai Agentūrai teikiami Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, nustatytus kriterijus 

paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Paraiškų atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina aplinkos ministras.“ 

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų 

įgyvendinimo priežiūros taisykles: 

2.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6. Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama pasirašius 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytos formos Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį (toliau – Valstybės paramos sutartis). Valstybės 

paramos sutartį pasirašo Programos įgyvendinimą administruojanti ir valstybės paramą teikianti 

viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) ir daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto administratorius (toliau – Projekto administratorius). Valstybės paramos 

sutartyje turi būti nurodyta:“; 

2.2. Pakeisti 103 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„103. Dokumentai (ir (ar) jų kopijos), susiję su projekto parengimu, įgyvendinimu ir valstybės 

paramos teikimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir 2013 m. 

gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės 

ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir 

Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros 

reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, (OL 2013 L347, p.320), 140 straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

3. Nustatyti, kad: 

3.1. šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.; 

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

nekeičiant Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarčių, 

vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 6 punktu, sudarytų tarp likviduojamos 

viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros ir daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų administratorių, perima visas iš šių Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarčių kylančias teises, pareigas ir įsipareigojimus. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra iki šio nutarimo 

įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuoja visus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų administratorius. 

 

Ministras Pirmininkas  

 

Aplinkos ministras  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32006R1083&locale=lt
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TN: tn  

Projektas 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪROS 

LIKVIDAVIMO 

 

Nr.  

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsniu ir 

įgyvendindama Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose 

įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu 

Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose 

įstaigose“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

1. Sutikti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įgyvendinanti valstybės, kaip 

viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros savininkės, turtines ir neturtines teises ir 

pareigas, priimtų sprendimą dėl šios įstaigos likvidavimo. 

2. Nustatyti, kad valstybei, kaip likviduojamos viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo 

agentūros savininkei, tenkantis nefinansinis turtas perduodamas patikėjimo teise Aplinkos projektų 

valdymo agentūrai.  

 

Ministras Pirmininkas  

 

 

Aplinkos ministras 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/43c5b170fb5a11ebb4af84e751d2e0c9
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-912/637-III-1 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 

Faks. (8-5) 2356044 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje jau 2020 metais apie 75 

proc. šilumos pagaminta naudojant biokurą ir šiek tiek komunalines atliekas. Gamtinės dujos ir 

skystas kuras daugiausiai naudojamas kaip pikinis (šalčiausiu laikotarpiu) arba kaip rezervinis – 

dujiniuose įrenginiuose (sugedus ir sustojus kietojo kuro katilinėms ar elektrinėms). Ir viena, ir kita 

aplinkybė sunkiai prognozuojama iš anksto. Būna atvejų, kai vienu metu sustoja keli nepriklausomų 

šilumos gamintojų (toliau – NŠG) objektai, o šilumos tiekėjas privalo skubiai įjungti ar didinti 

rezervinių šilumos gamybos įrenginių (toliau – ŠGĮ) galingumą.  

Pats tinkamiausias kuras pikiniams ir rezerviniams katilams yra gamtinės dujos, nes dujiniai 

katilai gali būti įjungiami gana greitai, o galios reguliavimas palyginti spartus. Tačiau dabartinė 

Lietuvoje taikoma kainodara užsakant gamtinių dujų vartojimo galią yra visiškai nepriimtina 

šilumos tiekimo įmonių rezervinių ir pikinių katilų atveju, kurių poreikis ir galia visiškai 

neprognozuojami.          

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 

patvirtinto  Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo 

pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo 50.3 punktą – už pajėgumų viršijimą taikomos papildomos 

dedamosios. Už viršytus pajėgumus per 5 didžiausias vartojimo paras tam kiekiui taikoma 

papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05, o viršijus daugiau, priklausomai nuo viršijimo 

procento, taikomas koeficientas 1 arba 1,1. Dėl to, pavyzdžiui, AB „Kauno energija“ pagal 2021 m. 

kainas 1 MWh dujų viršijimas nuo deklaruotų vartojimo pajėgumų būtų apmokestintas: 

• taikant koeficientą 0,05 – 17,31 Eur/MWh; 

• taikant koeficientą 1 – 346,11 Eur/ MWh. 

Įvertinus faktinį 2021 m. maksimalų viršytą paros kiekį, išlaidos už viršytus pajėgumus 

šilumos vartotojams atitinkamai kainuos papildomas išlaidas: 

• taikant koeficientą 0,05 – apie 34 000 Eur; 

• taikant koeficientą 1 – apie 670 000 Eur. 

Taip susidaro didžiulės papildomos sąnaudos, kurios turi būti įskaičiuojamos į galutines 

šilumos kainas vartotojams. Siekiant sumažinti išlaidų gamtinėms dujoms neprognozuojamą riziką 

dėl užsakytos dujų vartojimo galios viršijimo, didžiosios Lietuvos šilumos tiekimo įmonės 

priverstos šaltuoju laikotarpiu deginti mazutą. Tai reiškia, kad tam reikia išlaikyti labai 

komplikuotą, rizikingą ir brangų mazuto priėmimo, saugojimo ir deginimo ūkį. Mazuto 

naudojimas didina vietinę taršą ir mokesčius, papildomai sunaudojami atmosferos taršos leidimai 

(ATL), kurie vis brangsta, būtina pastoviai šildyti mazuto rezervuarus ir jo tiekimo traktus, 

prižiūrėti didžiules teritorijas, egzistuoja mazuto išsiliejimo į aplinką rizika ir t.t. Šios aplinkybės 

lemia sisteminius tiesioginius ir netiesioginius kaštus, kuriuos turi apmokėti šilumos vartotojai. Be 

to, nuo 2022 įsigaliojus naujiems ES aplinkosauginiams reikalavimams, reikėtų papildomų 

investicijų ir eksploatacinių išlaidų teisėtam mazuto deginimui. Preliminari apklausa parodė, kad 
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šiuo metu rinkoje net nėra technologinių sprendimų, kaip palaikyti azoto oksidų išmetimo 

normas deginant mazutą. Tai yra jo deginimas ateityje tiesiog taps negalimas. Dyzelinas ar 

analogiškas kuras bent dvigubai brangesnis, o skystojo kuro katilai daug greičiau dėvisi ir jų 

energetinis efektyvumas žymiai mažesnis negu dujinių įrenginių.  

Paminėtos ir panašios aplinkybės liudija, kad būtina pakeisti labai nepagrįstą ir 

neadekvačią gamtinių dujų užsakymo bei įsigijimo kainodarą ir palengvinti jų techninį bei 

ekonominį prieinamumą šilumos tiekimo įmonių poreikiams šaltuoju laikotarpiu. Šios problemos 

išsprendimas bei gremėzdiškų mazuto ūkių atsisakymas ne tik reikšmingai sumažintų šilumos 

tiekimo kaštus, bet ir pagerintų aprūpinimo šiluma kokybę, patikimumą ir sumažintų aplinkos taršą. 

Atsirastų galimybės mazuto ūkio teritorijas panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, saulės šilumos 

stočių sumontavimui, šilumos saugyklų įrengimui ar kitų veiklų vykdymui. 

Kaip greitas šios problemos dalinis sprendimas būtų – padidinti  didžiausių gamtinių dujų 

vartojimo parų, apmokestinamų taikant trumpalaikių pajėgumų koeficientą, skaičių. Vietoje 5 

parų leisti, pavyzdžiui, 15 parų. Tai realu, nes dujų poreikis rezerviniams įrenginiams neatsiranda 

vienu metu visose įmonėse, o Lietuvos gamtinių dujų sistema šiuo metu turi didžiules 

nepanaudojamas pralaidumo galias, reiškia turi ir geras akumuliacines savybes.    

Kitas greitai įgyvendinamas šios problemos sprendimas galėtų būti – gamtinių dujų 

vartojimo pajėgumus vertinti sumuojant bendrai visai CŠT sistemai (įmonei), o ne atskiroms dujų 

pristatymo vietoms. Šiuo metu tai leidžiama, jei sistemoje esantys įrenginiai negali dirbti vienu 

metu. Tai irgi sumažintų gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas ir padidintų jų naudojimo patrauklumą.  

LR Energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnis reikalauja per metus ne mažiau kaip 

50 proc. reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų 

kiekio įsigyti biržoje. Praktika rodo, kad tai irgi didina gamtinių dujų įsigijimo kaštus. Siūlytina, 

pakeisti reikalavimą, kad gamtinių dujų įsigijimo būdą nustatytų tik kaina – privaloma būtų 

pirkti biržoje, jei kaina žemesnė nei pagal dvišalius sandorius. Pavyzdžiui, 2021 m. sausio – liepos 

mėn. lyginant variantą, kai šilumos tiekimo bendrovė 50 proc. reikalingo gamtinių dujų kiekio 

įsigytų biržoje pagal vidutinę biržos kainą ir 50 proc. pagal dvišalių kontraktų kainą ir variantą, kad 

100 proc. – pagal dvišalių kontraktų kainą (nes visais mėnesiais ši kaina buvo žemesnė), bendrovė 

būtų sutaupiusi apie 80 tūkst. Eur gamtinių dujų pirkimui (vertinant vien tik žaliavos kainą).   

Įvertinant nurodytas aplinkybes ir situaciją, susiklosčiusią Lietuvos CŠT sektoriuje, 

akivaizdu, kad būtina reformuoti gamtinių dujų užsakymo ir apmokėjimo kainodarą taip, kad 

šis kuras būtų patrauklus ekonomiškai ir prieinamas techniškai. Tai padidintų gamtinių dujų 

sunaudojimą, šilumos tiekimo kokybę ir sumažintų šilumos kainas bei aplinkos taršą.  

Gamtinių dujų kainodaros sureguliavimas – vienas greičiausių būdų mažinti šilumos tiekimo 

sąnaudas jau artimiausioje ateityje.  
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Kopija  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

 

 

DĖL LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO PERSIUNTIMO 

 

Siunčiame Jums pagal kompetenciją išnagrinėti Vyriausybės kanceliarijoje gautą Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos 2021 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. 77 „Dėl gamtinių dujų kainodaros 

CŠT sektoriuje“ ir prašome atsakyti pareiškėjai (atsakymo kopiją pateikti Vyriausybės 

kanceliarijai). 

PRIDEDAMA. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas, 2 lapai. 

 

 

Ekonomikos politikos grupės patarėjas Saulius Gaigalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Gaižiūnienė, tel. +37070663780, el. p. 
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2020 metais Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje beveik 75 

proc. šilumai pagaminti sunaudoto kuro buvo atsinaujinantis – iš esmės tai smulkinta mediena ir 

nedidelė atsinaujinanti komunalinių atliekų dalis. Pradėjus veikti pilna galia Vilniaus kogeneracinei 

jėgainei (planuojama 2022 metais) smulkinta mediena kuro balanse prognozuojama pasieks 80-90 

proc. Didelę dalį smulkintos medienos šildymui naudoja ir pramonės įmonės, šio kuro dėka 

šiluminėse elektrinėse generuojama stabili elektros energija. Taigi, smulkinta mediena tapo 

Lietuvos energetikoje strategiškai svarbiausiu kuru, o centralizuotai tiekiamos šilumos ir 

generuojamos elektros kainos labai priklauso nuo šio kuro įsigijimo sąlygų. Pažymėtina, kad 

sparčiai atsisakant iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimo, alternatyvaus sprendimo apsirūpinant 

šiluma artimoje perspektyvoje nėra.  Saulės energija tinkama tik karštam vandeniui ruošti, o 

šilumos siurbliai šaltuoju laikotarpiu mažai efektyvūs senos statybos daugiabučiuose ir kituose 

„radiatorinio“ šildymo pastatuose. Be to, jie daugiausiai naudoja elektrą, didžiąja dalimi pagamintą 

iškastiniu kuru, tad menkai prisideda prie klimato kaitos problemų sprendimo. Sudėtingesnės 

technologijos kol kas labai brangios.  

Smulkintos medienos paklausa auga ne tik Lietuvoje – jos naudojimo pajėgumai sparčiai 

didėja tiek Šiaurės šalyse, tiek ir Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kt. Dėl didėjančio poreikio 

biokurą į Europą pradėta transportuoti dideliais atstumais net iš Lotynų Amerikos ar Kanados. Dėl 

smulkintos medienos tenka konkuruoti ir su plintančiais plokščių gamybos ir celiuliozės fabrikais. 

Visa tai liudija, kad jos paklausa, tuo pačiu ir kainos greičiausiai tik didės. Europos Komisija imasi 

teisinio reguliavimo, skatindama tvariai naudoti daugiau vietinės kilmės žaliavą, tad biokuro 

importas ateityje bus mažiau patrauklus, o biokuro kainos labiau priklausys nuo vietinės rinkos 

struktūros ir konkurencingumo.   

Šiuo metu besiklostanti situacija Lietuvos biokuro rinkoje indikuoja, jog 2020/2021 m. 

šildymo sezono metu, centralizuotai tiekiamos šilumos kainos gyventojams gali išaugti. To 

priežastis – biokuro kainų reikšmingas didėjimas. Šiuo metu energijos išteklių biržoje Baltpool yra 

sudaryta ilgalaikių sandorių, kuriais šilumos įmonės užsitikrino kol kas tik apie 10 proc. artėjančiam 

šildymo sezonui reikalingo biokuro kiekio. Sudarytų kontraktų kaina rodo, kad biokuro kaina, 

lyginant su 2020/2021 metų šildymo sezonu, Lietuvoje gali didėti maždaug 40-60 proc. Atskirų 

įmonių skaičiavimais dėl didėjančių išlaidų biokurui galutinė šilumos kaina jau šią žiemą gali 

išaugti 10-30 proc. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios 

plėtros komisijai 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

VĮ Valstybinių miškų urėdijai 
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Įvertinant, kad smulkinta mediena tapo svarbiausia kuro rūšimi Lietuvoje, lemianti 

šalies gyventojų šildymo ir karšto vandens išlaidas, o dalinai ir eilės pramonės įmonių sąnaudas bei 

turi įtakos elektros generavimo stabilumui ir jos kainoms, manome, kad Lietuvos valstybinės 

įstaigos  turi aktyviau prisidėti patikimai aprūpinant šalies energetiką šio kuro ištekliais 

optimaliomis kainomis.  

Biokuro įsigijimo kainą biržoje formuoja paklausos ir pasiūlos santykis. Todėl siekiant 

stabilizuoti  kainų augimą, biokuro tiekime turėtų aktyviau dalyvauti Valstybinių miškų urėdija 

(toliau – VMU), kuri turi visas galimybes į rinką tiekti ne tik žaliavą, bet ir reikšmingus biokuro 

kiekius. Valstybiniai miškai sudaro didesnę dalį Lietuvos miškų, o didesnės apimties galutinio 

biokuro ruoša ir pardavimas su protinga pelno marža energetikos įmonėms būtų biokuro ir 

atitinkamai šilumos kainų stabilumo garantas. Galimos aktyvesnio VMU dalyvavimo biokuro 

rinkoje priemonės: 

• Nustatyti kvotas ar valstybinius užsakymus, kurie leistų palaipsniui padidinti į biokuro 

biržą patiekiamus galutinai paruoštos smulkintos medienos kiekius 

• VMU galėtų suformuoti patikimai bet kokiu oru prieinamus biokuro sandėlius ir 

taip išvengti biokuro deficito ar kainų šuolio nepalankaus oro sąlygomis. Toks biokuras 

galėtų būti specifikuojamas kaip rezervinis ir sunaudojamas jį užsisakiusių įmonių iki 

šildymo sezono pabaigos. Tai sudarytų galimybes sumažinti biokuro kiekius saugomus 

katilinėse ir elektrinėse, jeigu rezervinis kuras būtų patikimai pristatomas pareikalavus 

po 2-3 parų. 

• Svarstytinas ir valstybinių sezoninio saugojimo biokuro strateginių atsargų 

suformavimas VMU miško sandėliuose, kurių šiuo metu trūksta.  

• VMU sukauptas biokuro atsargas galėtų pasiūlyti rinkai, esant kritinėms sąlygoms: 

biokuro nepasiekiamumui miškuose, labai pakilus biokuro kainoms ar pan.  

• VMU, kaip stambaus biokuro tiekėjo, intervencija į biokuro rinką padėtų palaikyti 

stabilesnį biokuro kainų lygį, o tuo pačiu ir stabilias valstybės reguliuojamas šilumos 

bei dalinai elektros kainas. 

Tokiomis ar kitomis priemonėmis VMU galėtų aktyviau įsijungti į Lietuvos energetikos 

aprūpinimą strategiškai svarbiu biokuru, užtikrinant tiek energetinę nepriklausomybę, tiek ir 

optimalias šio kuro kainas.    

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija prašo valstybės institucijų formuoti politiką, siekiant 

aktyvesnio ir platesnio masto Valstybinių miškų urėdijos įsitraukimo į strateginio Lietuvos 

kuro – BIOKURO – tiekimo sistemą, panaudojant tokius privalumus, kaip valdomi miškai, 

kontroliuojama žaliava, masto ekonomija ir kitos aplinkybės sudarančios prielaidas efektyviai 

veiklai biokuro rinkoje.   
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Aplinkos ministerijai 

 Energetikos ministerijai 

 

Kopija  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

Valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 

 

DĖL LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO PERSIUNTIMO 

 

Siunčiame Jums pagal kompetenciją išnagrinėti Vyriausybės kanceliarijoje gautą Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos 2021 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. 76 „Dėl valstybinių miškų urėdijos 

aktyvesnio dalyvavimo Lietuvos biokuro rinkoje“ ir prašome atsakyti pareiškėjai (atsakymo kopiją 

pateikti Vyriausybės kanceliarijai). 

PRIDEDAMA. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštas, 2 lapai. 

 

 

Ekonomikos politikos grupės patarėjas Saulius Gaigalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Gaižiūnienė, tel. +37070663780, el. p. 

jurgita.gaiziuniene@lrv.lt 
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LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-912/637-III-2-1 priedas 2021-08-23.zip). 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

VĮ Valstybinių miškų urėdijai 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijai  
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Nr. S-2477 

Nr. S-2562 

Nr. 76 

AB Vilniaus šilumos tinklai 

 

DĖL 2021 – 2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO KAINŲ  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įvertino Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

(LŠTA) pateiktus pasiūlymus dėl kuro rezervavimo ir mazuto saugojimo sąlygų pakeitimo, bei 

aktyvesnio Valstybės miškų urėdijos (VMU) dalyvavimo Lietuvos biokuro rinkoje ir teikia šiuos 

apibendrinimus: 

 

Dėl kuro rezervavimo ir mazuto saugojimo sąlygų pakeitimo 

 Š. m. rugpjūčio 12 d. Energetikos ministerija organizavo pasitarimą, kuriame dalyvavo 

LŠTA ir Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos atstovai, taip pat Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai. LŠTA pristatė 

šilumos gamybos šaltinių galios ir rezervinio kuro reglamentavimo principus šilumos energetikos 

įmonėms, kurie galėtų sumažinti įmonių sąnaudas ir galimai turėtų įtaką šilumos kainų mažinimui, 

vienas iš tokių siūlymų buvo mazuto kaip rezervinio kuro bei su juo susijusių mazuto ūkio 

(infrastruktūros) atsisakymas, dėl ko mažėtų ir įmonių būtinosios sąnaudos, saugojant, tiekiant ir 

naudojant mazutą šilumos gamybos įrenginiuose. 

Energijos išteklių rezervinių atsargų (toliau – rezervinės atsargos) sudarymo, tvarkymo, 

kaupimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, 

tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės)1. Vadovaujantis Taisyklėmis, 

energetikos įmonių rezervinių atsargų kiekis šaltuoju metų periodu turi būti ne mažesnis nei įmonės 

vidutiniškai suvartoja per 10 kalendorinių dienų, o rezervinių atsargų kiekis toje pačioje aprūpinimo 

šiluma sistemoje apskaičiuojamas susumavus atskirų kuro rūšių trejų praėjusių metų vidutinį 10 

kalendorinių dienų sunaudojimą šaltuoju metų periodu pagal šios įmonės valdomus gamybos 

įrenginius. Pažymėtina, kad rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) nusistato pačios 

energetikos įmonės, atsižvelgdamos į technologines galimybes rezervines atsargas panaudoti ir 

pagaminti reikiamą energijos kiekį. 

Dauguma šilumos tiekimo įmonių istoriškai paveldėjo mazutą deginančius įrenginius, 

mazuto ūkius, kuro talpyklas. Todėl dalis įmonių toliau naudoja mazutą rezervinėms atsargoms ir 

 
1 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 (Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-207 redakcija). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.74602705CADB/asr
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kaip ekonomiškesnį būdą lyginant su gamtinių dujų kiekio rezervavimu, kur ženklią sąnaudų dalį 

sudaro galios rezervavimo mokesčiai.   

Pasitarime konstatuota, kad vien tik mazuto pakeitimas kita rezervinių atsargų kuro rūšimi 

neturėtų reikšmingos įtakos šilumos kainų sumažėjimui – VERT duomenimis, rezervinio kuro 

kaštai bendroje tarifo struktūroje sudaro nedidelę dalį, tad įtakos šildymo kainoms neturėtų. Tą 

aukščiau minėtame pasitarime konstatavo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“, t. y. kad galutinėje 

šilumos kainoje energijos išteklių atsargų saugojimo kaštai yra itin maži ir nedaro jokios įtakos 

kainai.  

Tačiau siekiant lankstesnio ir į rinkos mechanizmus orientuoto rezervinio kuro atsargų 

reglamentavimo, Energetikos ministerija planuoja peržiūrėti šį reglamentavimą, tačiau, kaip 

pažymėta aukščiau, tai juntamos įtakos šilumos kainoms neturės. 

 

 Dėl aktyvesnio Valstybinės miškų urėdijos dalyvavimo Lietuvos biokuro rinkoje 

Energetikos ministerija sutinka su LŠTA (taip pat ir Lietuvos biomasės energetikos 

asociacijos LITBIOMA) nuomone, kad esamą situaciją gerintų didesnė biomasės gamyba šalies 

viduje ir aktyvesnis VMU įsitraukimas gaminant bei ruošiant vietinę žaliavą, didinant pasiūlą 

vietinio biokuro gamybos rinkoje. Biokuro rinkos kainų svyravime pastebimas sezoniškumas, 

savivaldybės kartu su joms priklausančiomis šilumos tiekimo įmonėmis galėtų pasirūpinti 

didesniais biokuro sandėliais, iš anksto rūpintis žaliava žiemai, kaupti biokuro atsargas ir (ar) įsigyti 

biokurą ne pikinės paklausos metu, pagal galimybes ilgalaikiais sandoriais, išdėstant biokuro 

pristatymo grafiką pagal savo poreikius, taip sumažinant su biokuro sandėliavimu susijusias 

sąnaudas ir užsitikrinant reikiamą biokuro kiekį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu, šilumos tiekimo ir šilumos ūkio organizavimas yra savarankiška savivaldybių 

funkcija, savivaldybės turi galimybes savivaldos lygmeniu spręsti šiuos kaštų optimizavimo 

klausimus. 

Kaip alternatyvi arba papildoma priemonė svarstytinas LŠTA siūlomas modelis, kuomet 

VMU paruoštų ir kauptų miško biomasės kuro atsargas, saugotų jas patikimai pasiekiamuose VMU 

miško sandėliuose, gautų papildomas pajamas kuomet šilumos tiekimo įmonės pirktų šias atsargas 

iki šildymo sezono pabaigos. VMU sukauptas biokuro atsargų rezervas galėtų būti patiekiamas 

rinkai esant kritinėms sąlygoms, pvz. rinkoje trūkstant biokuro arba ženkliai išaugus biokuro 

kainoms. Šiuo klausimu turėtų pasisakyti Aplinkos ministerija ir VMU, įvertinusios tokios 

alternatyvos įgyvendinimo galimybes bei kaštus.  

 

Dėl tolygesnio atsiskaitymo už šildymą išdėstymo per kalendorinius metus 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnyje numatyta galimybė šilumos 

tiekėjams taikyti dvinarę kainodarą. Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti vienanarė arba 

dvinarė. Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse 

nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai. .Vartotojui nepareiškus 

pageidavimo dėl dvinarės šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina. Šilumos 

vartotojui pasirinkus vienanarę šilumos kainą, vartotojas moka už suvartotą šilumos kiekį, 

pasirinkus dvinarę – vartotojas moka pastovų mėnesinį mokestį už galią (kuris apima pastoviąsias 

sąnaudas, nurodytas VERT patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje2) bei mažesnę kainą 

už suvartotą šilumos energiją (kiekį). Dvinarė kaina visiems šilumos tiekėjams yra patvirtinta 

VERT nustatant bazines kainas bei jas perskaičiuojant. Abiem atvejais vartotojai už per metus 

sunaudotą šilumos energiją turėtų sumokėti vienodai, tačiau skirtųsi mokėjimų sumos išdėstymas 

per metus, t. y. būtų mažesni skirtumai tarp šildymo ir ne šildymo sezonais mokėtinų sumų. 

Preliminariais šilumos tiekėjų skaičiavimais, pasirinkus dvinarę šilumos kainą, šildymo sezono 

mėnesiais sąskaitos dydis būtų 10-15 procentų mažesnis nei atsiskaitant pagal vienanarę kainą. 

Pažymėtina, kad centralizuotai tiekiamai šilumai gyventojams yra taikomas lengvatinis 9 procentų 

PVM tarifas, siūlytina lengvatą išlaikyti ir ateityje. 

 
2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350475/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350475/asr
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Energetikos ministerijos nuomone, šilumos tiekėjai galėtų sudaryti gyventojams galimybes 

rinktis atsiskaitymo už šildymą būdus, kurie leistų gyventojams metines šildymo išlaidas išdėstyti 

tolygiau per 12 mėnesių tam, kad nebūtų tokių didelių kontrastų tarp žiemos ir vasaros sąskaitų už 

šildymą. Šilumos vartotojui pasirinkus tokį mokėjimo būdą, kiekvieną mėnesį būtų mokama 

vienoda įmoka, taip sumažinant mokesčių naštą šildymo sezonu. Tačiau tokiems sprendimas 

įgyvendinti reikalingi atitinkami informacinių technologijų ir šilumos pardavimo apskaitos 

(billingo) sistemų pakeitimai, tad ne visos šilumos tiekimo įmonės galėtų tai įgyvendinti trumpuoju 

laikotarpiu. 

Pažymėtina, kad Energetikos ministerija šiuo metu rengiamame Šilumos ūkio įstatymo 

pakeitimo projekte planuoja pokyčius dėl dvinarės kainos – numatoma, kad šilumos kainos formą 

(dvinarę ar vienanarę) nustatytų šilumos tiekėjas, dvinarės šilumos kainos taikymą visoje šilumos 

tiekimo sistemoje suderinęs su savivaldybe, taip pat savivaldybės sprendimu galėtų būti taikomos ir 

vienanarės šilumos kainos (išskirtinais atvejais). Tokie pakeitimai leistų ne tik sumažinti sąskaitų 

dydį šildymo metu, bet ir leistų šilumos tiekėjams subalansuoti piniginius srautus, būtų išvengta 

pajamų ir leistinų sąnaudų neatitikimų metų bėgyje, kas užtikrintų tolygesnį tarifo dydį kelerių metų 

perspektyvoje.  

Gyventojai galėtų rinktis atsiskaitymo už šildymą planus kuomet šiltuoju sezonu sumokėtų 

šilumos tiekėjui avansu didesnę sumą, tokiu būdu atitinkamai sumažinant šildymo sąskaitas 

šildymo sezono metu. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad Lietuvoje yra apie 100 tūkst. socialiai 

remtinų šeimų gaunančių būsto šildymo kompensacijas, todėl Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija turėtų įvertinti galimybę koreguoti šildymo kompensacijų teikimo 

metodiką ir algoritmą užtikrinant, kad socialinės rizikos šeimos pasirinkusios tolygesnį atsiskaitymo 

už šildymą išdėstymą neprarastų būsto šildymo kompensacijų. 

 

Dėl šilumos gamybai naudojamų energijos išteklių diversifikavimo 

2021-2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos investicijų programos energetikos sektoriuje 

projekte (toliau – Investicijų programos projektas) Energetikos ministerija planuoja tęsti finansinės 

paramos teikimą gyventojams, šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams. Šios 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą bei 

atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimą šilumos, elektros energijos gamyboje, 

investuojant į efektyvesnes technologijas ir tuo pačiu didinant ir centralizuoto šilumos tiekimo 

(CŠT) sektoriaus konkurencingumą. 

Investicijų programos projekto lėšomis, skatinant naudoti atsinaujinančią energiją, CŠT 

sektoriuje numatoma skatinti diegti naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės galios AEI 

naudojančias technologijas (biomasės kuro katilus, didelio efektyvumo biokuro kogeneracines 

jėgaines), keisti nusidėvėjusius biomasės kuro katilus kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, 

prioritetą teikiant AEI naudojančių kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro katilų su 

šilumos siurbliais ir (ar) talpyklom diegimui. Taip pat bus skatinamas aplinkos energijos 

panaudojimas, diegiant saulės energiją naudojančias technologijas, įrengiant šilumos siurblius ir 

trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo šilumos talpyklas, kurios padės labiau išnaudoti alternatyvių 

šilumos gamybos pajėgumų potencialą. Numatoma skatinti liekamosios energijos (atliekinės 

šilumos, susidarančios pvz.: pramonėje, vandenvalos ar atliekų sektoriuje, vėsinimo sistemose ar 

elektrinėse) panaudojimą, gyventojams suteikiama 50 proc. subsidija pasikeisti senus ir 

neefektyvius iškastinio ar kieto kuro katilus įsirengiant naujos kartos, efektyvias šildymo sistemas. 

Energetikos ministerijos nuomone, CŠT sektorius turi kuo didesne dalimi pereiti prie 

įvairesnių AEI panaudojimo tam, kad sugebėtų ateityje pasiūlyti ekonomiškiausią šilumos tiekimo 

būdą, taptų atsparesnis biokuro ir kito kuro, naudojamo šilumos gamyboje, kainų svyravimui. 

Platesnis AEI naudojančių technologijų panaudojimas CŠT sektoriuje yra svarbus, nes per didelė 

priklausomybė nuo vienos kuro rūšies (pvz. biomasės kuro) nėra tvarus sprendimas ilgalaikėje 

perspektyvoje. Savivaldybės priimdamos sprendimus dėl šilumos ūkio vystymo turėtų siekti 

platesnio saulės, vėjo, geotermijos, liekamosios energijos (atliekinės šilumos) integravimo į šilumos 

gamybą.  
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Tuo pačiu informuojame, kad Energetikos ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintą Aštuonioliktosios Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, kuriame nustatyta, kad iki 2022 

m. II ketvirčio turėtų būti priimtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo 

įstatymas, skatinantis ilgalaikį centralizuoto šilumos tiekimo sistemų planavimą ir motyvacines 

priemones investicijoms, susijusioms su centralizuoto šilumos tiekimo sistemų dekarbonizacija, 

šilumos vartojimo efektyvumo didinimu, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių 

mažinimu, platesniu AEI, atliekinės šilumos, kitų alternatyvių technologijų potencialo išnaudojimu, 

siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro bei biomasės kuro, kurių kainos dėl jų ribotumo, 

mažai tikėtina, kad mažės ateityje, rengia Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir šį 

įstatymą įgyvendinančiuosius teisės aktų projektus. Šilumos ūkio įstatymo projekto koncepcija jau 

buvo apsvarstyta Šilumos taryboje prie Energetikos ministerijos, kurioje dalyvauja LŠTA, VERT, 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, AB Vilniaus šilumos tinklai, AB „Ignitis 

grupė“ Šilumos ir elektros sprendimų departamento atstovai ir vartotojų teises atstovaujantys nariai. 

 Energetikos ministerija kviečia socialinius partnerius ir šilumos sektoriaus bendroves 

aktyviai dalyvauti tobulinant šilumos ūkio teisinį reglamentavimą, teikiant konstruktyvius 

pasiūlymus, kurie užtikrintų tvarių centralizuotai tiekiamos šilumos infrastruktūros vystymą bei 

šilumos tiekimo veiklos optimizavimą. 

 

 

Energetikos viceministrė      Inga Žilienė 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Markevičius, 8 5 203 4474 (8), el. p. vilmantas.markevicius@enmin.lt 
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IS-912/637-III-3 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA narių užduotis dėl šilumos punktų teisinio reglamentavimo (projektas 2021-08-

18: 

 

Pasiūlyti oficialiai EM panaikinti ŠŪĮ draudimą didiesiems miestams užsiimti ŠP ir vidaus 

sistemų priežiūra. Sudaryti prielaidas šilumos tiekėjams prižiūrėti ŠP ir taip užtikrinti 

bendrąjį CŠT sistemos efektyvumą ir patikimumą. Nelaukti ŠŪĮ koncepcijos... 

 

Reikia paruošti oficialų LŠTA raštą į EM, pasinaudojant jau turima medžiaga, o pagrindinė mintis 

turėtų būti tokia: 

 

Šiandieninė ŠŪĮ formuluotė dėl ŠP „...kad tai neatskiriama pastato dalis...“ yra nelogiška ir 

nekorektiška, todėl keistina. LŠTA nuomone: 

 

1. Šilumos punktas yra reikalingas tik tuo atveju, jeigu pastatas šildomas ir/ar karštas vanduo 

ruošiamas pilnai ar dalinai panaudojant centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją (vėsumą). 

Kitu atveju, šilumos punkto pastatui visiškai nereikia. Pavyzdžiui, šildantis gamtinėmis 

dujomis įrengiamos katilinės pastato rūsyje, ant stogo, kiekviename bute ar pan. Elektriniai 

šildytuvai (radiatoriai) įrengiami kiekvienoje patalpoje, jeigu pastatas šildomas naudojant 

elektros energiją ir pan. Atitinkamai keičiant šildymo būdą, pavyzdžiui, atsisakant CŠT 

sistemos paslaugų, šilumos punktas tiesiog išmontuojamas – pastatui jo nebereikia.  Taigi ŠP 

nėra būtinoji pastato dalis.  

2. Be to, šilumos punktai gali būti grupiniai – sumontuoti kaip atskiras statinys ir naudojami 

keliems pastatams aprūpinti šiluma ir/ar karštu vandeniu. ŠP gali būti autonominis įrenginys 

sumontuotas pastato išorėje ir nesusijęs su pastato konstrukcija ar panašiai.         

3. Akivaizdu, kad CŠT sistemų tiekiamai šilumai perduoti į pastatui reikalingų parametrų 

šilumnešius naudojami šilumokaičiai, susijusi valdymo ir uždaromoji įranga, apskaitos 

prietaisai ir  kiti šilumos punkto įrenginiai yra centralizuoto šilumos tiekimo technologinės 

grandinės dalis. 

4. ŠP parametrai slėgiai, slėgių skirtumas, temperatūros, temperatūrų skirtumai, debitai ir t.t. 

tiesiogiai ir glaudžiai susiję su CŠT sistemos veikimu, su jos modernizavimo ir efektyvinimo 

galimybėmis. Pavyzdžiui, CŠT sistemas modernizuojant CŠT sistemas – jas pervedant į 

žemesnės temperatūros režimus (į 4 ar 5 kartos CŠT sistemos) šilumos punktuose būtina įrengti 

didesnio ploto šilumokaičius, atnaujinti automatinio valdymo sistemas, kartais įrengti 

papildomus šildytuvus temperatūros pakėlimui ar šilumos siurblius vėsinimui ir t.t. Tai padaryti 

racionaliausia pačiam CŠT sistemos operatoriui, kuris valdo visą miesto CŠT sistemos 

technologinį procesą ir turi stebėti ir palaikyti reikiamus parametrus, kiekviename pastato įvade 

(šilumos punkte). 

5. Netvarkingas ar neefektyvus šilumos punktų darbas lemia visos CŠT sistemos efektyvumą. 

Pavyzdžiui, jeigu dėl nekokybiškos šilumos punkto priežiūros iš pastato grįžta per aukštos 

temperatūros tinklų vanduo, tai didina šilumos perdavimo nuostolius mieste, mažėja katilinių ir 

elektrinių efektyvumas, todėl kenčia visi šilumos vartotojai.  

6. Jeigu dėl šilumokaičių užsiteršimo reikia didinti tinklų vandens parametrus, tai irgi mažina 

visos CŠT sistemos energetinį ir ekonominį efektyvumą. 

7. Lietuvoje jau yra pakankamai sukaupta patirties ir duomenų, kai ŠP priežiūrą perėmus pastato 

valdytojui ar jo samdomiems prižiūrėtojams ŠP eksploatacija dažniausiai suprastėja, o dėl to 

sąnaudos didėja visiems šilumos vartotojams. Tai susiję su lėšų taupymu ir realios atsakomybės 

už ŠP priežiūrą nebuvimu.  
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8. Kartais atsakingesni pastatų valdytojai neturėdami pakankamos kompetencijos per samdo 

šilumos tiekėją prižiūrėti ŠP tačiau tai neišsprendžia ŠP remontų ar atnaujinimo problemų, 

jeigu ŠP nėra šilumos tiekėjo nuosavybėje.  

9. Šilumos tiekėjus nušalinus nuo ŠP priežiūros veiklos 2010 metais (?) jų darbo kokybė 

suprastėjo, o atnaujinimo ir automatizavimo procesas visiškai sustojo. Tai lemia padidintą 

šilumos vartojimą atskiruose pastatuose ir žemesnį visos CŠT sistemos efektyvumą.  

10.  
 

Įvertinant šias ir kitas aplinkybes LŠTA siūlo skubos tvarka inicijuoti ŠŪĮ pataisas, kuriomis būtų 

iš esmės išspręstos minėtos problemos, suformuojant šias įstatymines nuostatas: 

 

a. Pastato pilnam ar daliniam aprūpinimui centralizuotai tiekiama šilumine energija 

naudojamas šilumos punktas yra bendros technologinės grandinės dalis, kurios bendrasis 

efektyvumas tiesiogiai susijęs su atskirų pastatų šilumos punktų efektyvumu. Todėl šilumos 

tiekėjas turi teisę reikalauti iš pastato bendrosios nuosavybės valdytojo palaikyti nustatytus 

projektinius ar sutartinius technologinius parametrus, o jų nepalaikant reikalauti atlyginti 

žalą kitiems šilumos vartotojams dėl efektyvumo sumažinimo. 

b. Šilumos tiekėjas turi teisę šilumos punktuose ar kitose pastato vamzdyno įvadų vietose 

įrengti technologinių parametrų matavimo prietaisus – stebėti ir valdyti technologinį 

procesą, užtikrinant jo efektyvumą ir patikimumą. 

c. Jeigu pastato valdytojas neužtikrina projektinių ir privalomųjų reikalavimų ir dėl to 

neužtikrina efektyvaus bei patikimo ŠP darbo ir nevykdo šilumos tiekėjo teisėtų 

reikalavimų, po 6 mėnesių savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (?) tokio ŠP 

priežiūra perduodama šilumos tiekėjui. Pastato bendraturčiai turi teisę per 3 mėnesius 

pasirinkti ir kitą ŠP prižiūrėtoją. 

d. Tiesiogines išlaidas, susijusias su konkretaus šilumos punkto įrengimu, eksploatavimu ir 

modernizavimu solidariai apmoka šilumos vartotojai besinaudojantys tuo šilumos punktu, 

nepriklausomai nuo jo nuosavybės. 

e. Elektros energija, sunaudojama atskiro pastato ar jų grupės aptarnavimui skirtuose šilumos 

punktuose, apmokama tų pastatų bendraturčių, kaip bendrojo naudojimo elektra. 

f. ???          

 

Tuo tikslu siūlome šias formuluotes (išversti į teisinę kalbą): 

 

1.  ???  
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IS-912/637-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl klasifikavimo paaiškinimo 

 

Gautas atsakymas iš statistikos departamento, kuris švelniai tariant nieko nepasako. Mano asmeninė 

nuomone reikia vadovautis žemiau pateikta informacija tik kaip rekomendacija. Bandau asmeniškai 

rasti logiškiausią atsakymą ir argumentaciją. Gautą informaciją persiunčiu ir Plungės šilumos 

tinklams 

 

 
Nuo: Oksana Valsiūnaitė <Oksana.Valsiunaite@stat.gov.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis 16:24 

Iki: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt> 

Tema: RE: Dėl klasifikavimo paaiškinimo  

  

Laba diena, 

Statistikos departamentas, atsakydamas į Jūsų 2021 08 16 elektroniniu paštu pateiktą 

paklausimą, teikia išaiškinimą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliau – EVRK 2 

red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 

patvirtinimo“. 

Vienareikšmiškai atsakyti į klausimą ar Jūsų veikla priskiriama  gamybinėms įmonėms 

negalime, kadangi pagal EVRK 2 red. Taisykles gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra produktas. 

Ji nėra skirta tik žemės ūkio, kasybos ar pramonės veiklos sektoriams, o yra vartojama ir paslaugų 

sektoriuje. Gamybos apibrėžimui gali būti vartojami ir labiau specifiniai terminai: paslaugų 

teikimas, apdirbimas, perdirbimas ir kt., atsižvelgiant į veiklos sritį. Kitaip tariant EVRK 2 red. 

Sąvoka „gamyba“ vartojama visai ekonominių veiklos rūšių sričiai apibrėžti. Jei kalbėti apie 

gamybą bendrąja prasme, t. y. kai medžiagos (žaliavos), terpės ar jų sudedamosios dalys 

pakečiamos (fiziniu ar cheminiu būdu) ar perdirbamos  ir gaunamos naujos vartojimui ar 

pardavimui tinkamos medžiagos ar kitokie gaminiai, tai pagal EVRK 2 red. Tokia gamyba yra 

klasifikuojama C sekcijoje „Apdirbamoji gamyba“. 

  

  

  

Pagarbiai 

Oksana Valsiūnaitė 

  

  

Lietuvos statistikos departamento 

Metodologijos ir kokybės skyrius 

specialistė 

tel. (8 5) 236 4910 

el. p. oksana.valsiunaite@stat.gov.lt 

  

 

  

 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

Gedimino per. 29, LT-

01500 Vilnius 

www.stat.gov.lt 

osp.stat.gov.lt 

© Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį. 

mailto:Oksana.Valsiunaite@stat.gov.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:oksana.valsiunaite@stat.gov.lt
http://www.stat.gov.lt/
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Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų 

subjektams ir pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

Asmens duomenų tvarkymo politika. 

  

  

From: Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>  

Sent: Monday, August 16, 2021 8:34 AM 

To: Klasifikatoriai <klasifikatoriai@stat.gov.lt> 

Subject: Dėl klasifikavimo paaiškinimo  

  

Laba diena, 

  

Prašau Jūsų patikslinti (paaiškinti), kai įmonė atitinka D klasei , dujų, elektros tiekimas ir oro 

kondicionavimo 35.30 p. „Garo tiekimas ir oro kondicionavimas“, ar tokia įmonė patenka į 

gamybos sąvoką? 

 
 

https://www.stat.gov.lt/documents/29256/5798620/asm_duom_tvarkymo_politika.pdf
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:klasifikatoriai@stat.gov.lt
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IS-912/637-III-5 priedas 
 

Baltpool 2021-08-19 pranešimas.  

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA – 2021 M. LIEPA 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 13,77 Eur/MWh. Lyginant su 

birželio mėnesio verte, fiksuotas 13,8 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 66 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su birželio mėn., sumažėjo 4,8 % iki 232 795 

MWh (pagal trumpalaikius kontraktus pristatyta 88,5 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu pernai metais, pristatyto biokuro kiekis sumažėjo 26 %. 

• Ruošiantis ateinančiam šildymo sezonui, dalyviai iš viso jau sudarė sandorių dėl 279 930 

MWh biokuro tiekimo kitam šildymo sezonui už vidutinę 14,69 Eur/MWh kainą. Tuo pačiu 

laikotarpiu pernai metais ilgalaikių sandorių buvo sudaryta 4,5 karto daugiau. 

• Sudarytų sandorių kaina yra 36,3 % didesnė už praėjusio šildymo sezono vidutinę biokuro 

tiekimo kainą. 

Skaityti daugiau 

https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-08-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-liepa-pdf/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~08~Biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-liepa.pdf/Biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-liepa.pdf


 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 

 

 Baltpool 2021-08-17 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-08-10, (Baltpool 2021-08-17 rezultatų nepateikė) 

 
Duomenys 2021-08-10, (Baltpool 2021-08-17 rezultatų nepateikė) 

Vėliausio 2021-08-17 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
34 650 13.22 0.00 %  12 670 14.23 16.00 1 400 

M09-2021  
Smulkinta 

mediena 
16 100 14.50 0.00 %  35 700 13.21 15.40 3 500 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  50 400 14.14 19.00 5 880 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
23 100 16.82 0.00 %  180 950 14.95 21.57 42 350 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
17 290 17.68 0.00 %  171 990 14.89 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
15 120 16.43 0.00 %  445 200 15.23 19.45 58 800 

SUM-2022  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  18 200 12.10 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
210 23.75 0.00 %  310 24.83 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 %  240 23.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 8.60 0.00 %  210 8.60 0.00 0 

 

BK prekybos rodiklių informacija 2021-08-21 08 00 (2021-08-17 aukciono rezultatų nėra) 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
28 280 13.12 0.00 %  6 650 14.85 14.10 980 

M09-2021  
Smulkinta 

mediena 
11 550 14.35 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
18 200 16.46 0.00 %  34 720 14.63 20.00 2 800 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
48 510 17.52 0.00 %  124 740 14.94 22.00 23 100 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
910 17.00 0.00 %  171 080 14.98 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
50 400 16.57 0.00 %  406 560 15.13 19.15 33 600 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
310 23.85 0.00 %  110 26.50 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 %  240 23.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 8.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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IS-912/637-III-6 priedas 
 

VERT 2021-08-19 pranešimas. UAB „Jonavos šilumos tinklai“ investuoja į atsinaujinančią 

energetiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Jonavos šilumos tinklai“ 

2019-2021 metų investicijas, kurių bendra vertė apie 467 tūkst. Eur. Investicijos iš dalies 

finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis. 

Bendrovė įrengė 80 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę Girelės rajoninėje katilinėje. 

Fiksuotos padėties monokristaliniai saulės elementai sumontuoti ant katilinės pastato stogo. 

Numatoma, kad saulės fotovoltinė elektrinė per metus pagamins 69 205 kWh elektros. Visą 

pagamintą elektrą bendrovė sunaudos šilumos tiekimo reikmėms, tai leis sumažinti metines elektros 

sąnaudas 6,23 tūkst. Eur. 

Įsigytas ratinis frontalinis krautuvas, skirtas medienos kilmės biokuro masės pervežimui, 

Girelės rajoninės katilinės biokuro katilų aptarnavimui. Tai leis užtikrinti nepertraukiamą kuro 

padavimą į biokuro katilus, šilumos tiekimo veiklos patikimumą. 

Rekonstruotos susidėvėjusios įvairaus diametro šilumos perdavimo trasos Jonavos mieste. 

Paklota nauja optimizuoto diametro 732 m ilgio bekanalė šilumos trasa. Investicija leis metinius 

šilumos nuostolius sumažinti vidutiniškai 26 MWh, taip pat sumažės kuro, elektros, vandens 

sąnaudos.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-19 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
VERT 2021-08-19 pranešimas. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ investuoja į 

patikimą šilumos tiekimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Litesko“ filialo 

„Marijampolės šiluma“ 2020-2021 metų investicijas, kurių bendra vertė 159,32 tūkst. Eur ir 

papildomą 2019-2020 metais  faktiškai įgyvendintų investicijų 28,45 tūkst. Eur sumą.  

Bendrovė rekonstravo susidėvėjusias 50-250 mm diametro šilumos trasas Marijampolės 

mieste. Tai leis metinius šilumos nuostolius sumažinti vidutiniškai 56,5 MWh. Sumažėjus šilumos 

nuostoliams, mažės kuro, elektros, vandens sąnaudos.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-19 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/uab-jonavos-silumos-tinklai-investuoja-i-atsinaujinancia-energetika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-19/tarybos-posedis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/uab-litesko-filialas-marijampoles-siluma-investuoja-i-patikima-silumos-tiekima.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-19/tarybos-posedis.aspx
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IS-912/637-IV-1 priedas 

 

ARTĖJANTIS ŠILDYMO SEZONAS BUS BRANGESNIS: UŽ ŠILUMĄ SIŪLOMA 

MOKĖTI VISUS METUS 

 Edgaras Savickas 2021 m. rugpjūčio 15 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Dėl smarkiai padidėjusių dujų ir biokuro kainų artėjantis šildymo sezonas bus 

maždaug ketvirtadaliu brangesnis, prognozuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

Energijos išteklių biržos operatorės „Baltpool“ aiškinimu, biokuro kainų augimą lemia ir 

sumažėjęs importas iš Baltarusijos. Tuo metu Vyriausybėje svarstoma naujovė – sudaryti 

galimybę gyventojams mokėti už šildymą visus metus.  

Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius abejojo, kad 

politikai išdrįstų įvesti naują tvarką. „Tai normali praktika, Vakarų šalyse paprastai taip ir 

atsiskaito. Yra pastovi dedamoji ūkio išlaikymo ir kintamoji – už suvartotą energiją. Daug kartų 

buvo bandyta Lietuvoje įvesti tokią tvarką, nepavyko. Abejoju, ar bus įvesta ir ateityje. Tai grynai 

politiniai klausimai. Žmonės priešinasi – kaip čia mokėti už šilumą vasarą, kai mums jos nereikia. 

Kadangi tai įstatyminė nuostata, politikai bijo to paprastai, atideda šį klausimą ateičiai, taip ir 

lieka“, – „Delfi“ sakė jis. 

Pristatė tendencijas 

Rugpjūčio 5 dieną Vyriausybėje vykusio pasitarimo metu VERT narys Matas Taparauskas 

pristatė 2021/2022 metų šildymo sezono kainų tendencijas. 

Visų pirma, jis priminė, kad esminę šilumos kainos dalį sudaro kintamos sąnaudos – kuras 

bei šilumos aukcionuose perkama šiluma. Ši dalis sudaro 61 proc. kainos. Dar 9 proc. – 

nusidėvėjimas, 4 proc. – remontas, 16 proc. – darbo užmokestis, 8 proc. – investicijų grąža, 2 proc. 

– kitos sąnaudos. „Šilumos kainos yra peržiūrimos kiekvieną mėnesį, atsižvelgiant į kintančias kuro 

bei perkamos šilumos kainas. Apskaičiuojant šilumos kainą ateinančiam mėnesiui, yra naudojama 

faktinė kuro kaina su 2 mėnesių atsilikimu (pavyzdžiui, skaičiuojant rugpjūčio šilumos kainą yra 

naudojamos birželio faktinės kuro kainos). Tuo metu kitos kainos dalys yra peržiūrimos kartą per 

metus“, – pasakojo M. Taparauskas. 

VERT narys pristatė, kad šiuo metu energijos išteklių biržoje yra sudaryta kontraktų, kuriais 

šilumos įmonės užsitikrino apie 10 proc. artėjančiam šildymo sezonui reikalingo biokuro kiekio. 

„Jau sudarytų kontraktų kaina rodo, kad biokuro kaina, lyginant su 2021 metų sausiu, šalyje gali 

didėti maždaug 40 proc. Pagal sudaromus biokuro pirkimo kontraktus situacija primena 2018 

metus“, – pastebėjo jis ir pridūrė, jog žaliavinės medienos kaina per metus padidėjo apie 50 proc. 

Kalbant apie gamtines dujas, jų kaina, pasak M. Taparausko, išaugo dėl žaliavos brangimo, 

kuris per metus nuo 2020 metų birželio pasiekė 7,5 karto. „Šiuo metu rinkoje sudaromi kontraktai 

už dar aukštesnę 35–40 eurų/MWh kainą. Tuo metu šilumos įmonių mokama gamtinių dujų kaina 

(įskaitant infrastruktūros mokesčius) per metus pabrango 1,8 karto (iki 26,03 euro/MWh). 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejantis-sildymo-sezonas-bus-brangesnis-uz-siluma-siuloma-moketi-visus-metus.d?id=87927469
https://g4.dcdn.lt/images/pix/sildymas-76017211.jpg
https://www.delfi.lt/temos/valstybine-energetikos-reguliavimo-taryba
https://www.delfi.lt/temos/baltpool
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/valdas-lukosevicius
https://www.delfi.lt/temos/matas-taparauskas
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Remiantis šiandien biržoje sudaromų žaliavos įsigijimo sandorių kainomis, šilumos įmonių 

naudojamų gamtinių dujų kaina ir toliau didės“, – dėstė jis. 

Prognozuojama, kad dėl smarkiai padidėjusių kuro kainų artėjančio šildymo sezono šilumos 

kaina bus ketvirtadaliu aukštesnė. Tačiau pabrėžiama, kad ji išliks žemesnė nei buvo 2018/2019 

metų sezono metu. 

Skirtumai miestuose 

VERT duomenimis, 2021/2022 metais kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 5,24 cento. 

Palyginimui, 2020/2021 metais kaina siekė 4,13 cento, 2019/2020 – 4,61 cento, 2018/2019 – 5,37 

euro. 

Per pastarąjį dešimtmetį šilumos kaina aukščiausia buvo 2012/2013 metais, siekė 8 

centus/kWh. 

Tarp didžiųjų miestų šilumos kaina labiausiai turėtų augti Vilniuje – beveik 49 proc., iki 

5,48 euro už kWh. 

Šiauliuose kainos turėtų padidėti 29 proc., iki 5,07 euro už kWh, Klaipėdoje – 15 proc., iki 

5,4 euro/kWh, Panevėžyje – 14 proc., iki 4,87 euro/kWh, Kaune – 3 proc., iki 3,43 euro/kWh. 

„Nebus aukštos kainos, bus gerokai žemesnės nei 2007 metais, kai deginome daugiausiai 

dujas ir buvo dujų kainų šuolis. Grįžtame į 2018 metų lygį, kur biokuro tiekimo sąlygos ir kainos 

buvo geros“, – „Delfi“ sakė V. Lukoševičius. 

 
Baltarusijos efektas 

Kaip pasitarime Vyriausybėje pastebėjo „Baltpool“ prekybos vadovas Vaidotas Jonutis, 

pastaruoju metu biokuro sandoriai formuoja apie 17 eurų už megavatvalandę kainą. T. y. apie 60 

proc. brangiau nei pernai. 

Jis pastebėjo, kad importe biokuras konkuruoja su baldų pramone. „Importas sudaro apie 30 

proc. viso sunaudojamo kiekio. Vilniuje – daugiau nei pusę“, – sakė V. Jonutis. 

Pranešėjas įvardijo kelias kainų augimo priežastis. Tai – „pasigamink pats“ sektoriaus 

atsigavimas per COVID-19 pandemiją, kuris paskatino baldų pramonę dirbti maksimaliais 

pajėgumais. „Tuo metu biokuro gamintojai importe konkuruoti su baldų pramone nesugeba“, – sakė 

V. Jonutis. 

Kita priežastis – Baltarusijos vidaus vartojimas. „Nukreipė valstybinių miškų gamybą į 

celiuliozės, baldinių plokščių ir granulių fabrikus. Biržoje prekiaujami nedideli kiekiai. Lietuvos 

biokuro tiekėjai negali susiformuoti sandėlių“, – vardijo „Baltpool“ prekybos vadovas. 

Pastebima, kad regione mažėjant pažeistų medynų kirtimui, Lietuvos rinkoje galimas 

žaliavos deficitas. „Biokuro gamintojai nenori prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų, nes nežino, ar 

pavyks nupirkti žaliavos pelningai veiklai“, – apibendrino V. Jonutis. 

Tačiau, pasak jo, situacija gali ir pasikeisti. „Jei sprogtų ekonomikos burbulas, sulėtėtų 

baldų pramonė, Baltarusija pradėtų eksportuoti kaip anksčiau“, – aiškino jis. 

Kita galimybė – palankios biokuro rinkai oro sąlygos. T. y. sausas ruduo leistų biokurą 

pristatinėti iš miško sandėlių, o šilta žiema sumažintų pikinį poreikį ir sušvelnintų tiekimo sąlygas. 

Savo ruožtu V. Lukoševičius pastebėjo, kad visiems specialistams buvo aišku, jog pigus 

biokuras Baltarusijoje buvo laikina. „Kuro pigumą ten, kaip ir kitose šalyse, lėmė didesnis miškų 

kirtimų mastas. Tai buvo susiję su kenkėjais, pažeidusiais medžius. Buvo privaloma iškirsti daug 

pažeistų medžių. Baltarusijoje miškingumas didelis, tai jie patys nesunaudojo visos žaliavos, visų 

https://g4.dcdn.lt/images/pix/biokuras-72415806.jpg
https://g4.dcdn.lt/images/pix/eurai-86597953.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vaidotas-jonutis
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biokuro atliekų. Tada daug eksportavo, stengėsi uždirbti. Tai baigėsi. Dabar normaliai biokuras 

pradeda brangti, taip pat ir Baltarusijoje. Laikinai pigaus biokuro mes turbūt nebegausime“, – sakė 

jis. 

 Valdas Lukoševičius 

Svarsto pasiūlymą 

Kaip informavo Vyriausybės kanceliarija, rugpjūčio pradžioje vykusioje diskusijoje su 

valstybės institucijomis, savivaldybių asociacija, šilumos gamintojais ir tiekėjais buvo aptartos 

šilumai gaminti perkamo kuro kainų tendencijos ir priemones, kurių reikėtų imtis šilumos 

sektoriuje. „Vienas pasiūlymų, įvardintų pasitarime – sudaryti galimybę gyventojams mokėti už 

šildymą visus metus. Tiek šį pasiūlymą, tiek kitus šiuo metu vertina Energetikos ministerija, kuri 

turėtų pateikti išvadas, vertinimą, kaip naujas reglamentavimas, jei toks būtų priimtinas, veiktų 

praktiškai. Tik gavus institucijų išvadas, galima vertinti naujos tvarkos privalumus ir trūkumus“, – 

nurodyta komentare „Delfi“. 

Tuo metu V. Lukoševičius pastebėjo, kad mokėjimas visus metus šilumos kainų 

nesumažintų, tačiau pagerintų atsiskaitymus. „Dabar į kelis žiemos mėnesius sukeliame labai 

dideles išlaidas, kurias daliai žmonių sunku apmokėti. Mokėjimų išlyginimas galbūt daliai žmonių 

padėtų, tada mokumas, skolų procentas pagerėtų. Tačiau reikia priimti atitinkamą įstatymą“, – sakė 

jis. 

Vienas galimų probleminių su pasiūlymu susijusių klausimų – kaip būtų atsiskaitoma 

nuomojamuose būstuose, ar vasaros nuomininkai mokėtų už žiemos nuomininkų šilumą? „Taip, 

tokia problemėlė būtų, jie turėtų mokėti, kaip ir visi vartotojai. Neturėtų būti išimčių kažkam. Jei 

nuomininko nėra, kažkas keičiasi, tada yra turto savininko atsakomybė apmokėti būsto išlaikymo 

išlaidas“, – sakė V. Lukoševičius. 

 

 

https://g3.dcdn.lt/images/pix/valdas-lukosevicius-79704645.jpg
https://www.delfi.lt/
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ŠILUMOS KAINŲ ŠUOLIS: VILNIUJE ŠILDYMAS BRANGS 50 PROC. – 

GYVENTOJAMS SIŪLOMA PAKENTĖTI 

Arvydas Jockus 2021-08-18 Alfa.lt www.alfa.lt, 

TN: tn  

 

 
Vilniaus kogeneracinė jėgainė šilumą iš biokuro pradės gaminti 2022 m. 

 

Nesuspėjęs laiku šilumos gamyboje dujas pakeisti biokuru, Vilnius ateinantį sezoną pasitiks 

aukščiausiomis šildymo kainomis tarp didžiųjų miestų. Šilumos tiekėjai sostinės gyventojams siūlo 

„pakentėti“, kol „Ignitis grupės“ statoma naujoji kogeneracinė jėgainė pradės deginti biokurą – 

tikėtina, po metų. Dėl Lenkijos generalinio rangovo bankroto vėluojant paleisti Vilniaus 

kogeneracinę jėgainę, sostinėje šilumai gaminti vis dar deginamos gamtinės dujos – jos sudaro kone 

pusę (44 proc.) viso kuro.  

Tokio biokuro ir dujų santykio nėra nė viename kitame Lietuvos mieste. Biokuras visos 

šalies, išskyrus sostinę, šilumos gamyboje sudaro apie 75 proc. Nors per metus beveik ketvirtadaliu 

pabrango ir biokuras, tai nepalyginama su dujų kainų šuoliu. Šilumos įmonių mokama gamtinių 

dujų kaina (įskaitant infrastruktūros mokesčius) per metus padidėjo beveik 1,8 karto. 

Prognozuojama, kad dujų kaina toliau kils, todėl tikėtis mažesnių šilumos kainų sostinės 

gyventojams artimiausiu metu neverta.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius siūlo 

vilniečiams pakentėti, kol biokurą pradės deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė, o šiemet jiems jau 

niekas nepadės – greitų sprendimų dėl kylančių kainų tiesiog nėra. „Vilniui receptas labai paprastas. 

Reikia atsisakyti dujų šilumos gamyboje. Dujų rinka yra pasaulinė, mes jai jokios įtakos daryti 

negalime. Suskystintųjų dujų terminalas dėl savo įsipareigojimų tik dar labiau brangina dujas. Tai 

vienus metus nori nenori vilniečiams teks gyventi su aukštomis šildymo kainomis, priklausyti nuo 

dujų malonės“, – Alfa.lt sakė V. Lukoševičius.  

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius portalą informavo, kad visu 

pajėgumu Vilniaus kogeneracinė jėgainės (VKJ) atliekų dalis pradės veikti nuo šio šildymo sezono 

pradžios. Jėgainės biokuro dalis energiją pradės gaminti 2022 m. Visu pajėgumu VKJ pradės veikti 

2023 m., baigus visas statybas ir atlikus bandymus.  

Kainą kelia brangstančios žaliavos  

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/silumos-kainu-suolis-vilniuje-sildymas-brangs-50-proc-gyventojams-siuloma-pakenteti/228566/
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VERT nario Mato Taparausko parengtoje ir Vyriausybei šį mėnesį pristatytoje 

prezentacijoje nurodoma, kad dėl ženkliai padidėjusių kuro kainų ateinančio šildymo sezono 

šildymo kaina bus ketvirtadaliu aukštesnė, palyginti su 2020–2021 m. sezonu. VERT duomenimis, 

vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kilovatvalandės kaina per metus jau padidėjo 24,28 proc. 

VERT nurodo, jog centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius daugiausia lemia kuro kainos. 

Per metus iki birželio šalyje biokuro kaina didėjo 17,75 proc., gamtinių dujų kaina – 87,29 proc.  

VERT duomenimis, šiuo metu energijos išteklių biržoje yra sudaryta sutarčių, kuriomis 

šilumos įmonės užsitikrino apie 10 proc. artėjančiam šildymo sezonui reikalingo biokuro kiekio. 

Jau sudarytų sutarčių kaina rodo, kad biokuro kaina šalyje gali didėti apie 40 proc. (palyginti su 

2021 m. sausio mėn.).  

Biokuro kainos augimą lemią didėjantis žaliavinės medienos kainos augimas – per metus 

žaliavinė mediena pabrango apie 50 proc.  

Šilumos įmonių mokama gamtinių dujų kaina (įskaitant infrastruktūros mokesčius) per 

metus pabrango 1,8 karto (nuo 7,81 Eur/MWh iki 26,03 Eur/MWh birželio mėn.). Remdamasi 

šiandien biržoje sudaromų žaliavos įsigijimo sandorių kainomis, VERT prognozuoja, kad šilumos 

įmonių naudojamų gamtinių dujų kaina (įskaitant infrastruktūros mokesčius) ir toliau didės. VERT 

duomenimis, per metus gamtinių dujų žaliava pabrango 7,5 karto (lyginant 2020-2021 m. birželio 

mėn. kainas). Šiuo metu rinkoje sudaromos sutartys už dar aukštesnę apie 35–40 Eur/MWh kainą.  

Išgelbėtų valstybinė intervencija?  

LŠTA prezidentas V. Lukoševičius teigia, kad šilumos kainų augimui didžiausią įtaką daro 

biokuro kainų pokytis. „Atsinaujinanti biomasė yra pagrindinis veiksnys, lemiantis šilumos kainų 

lygį šalyje“, – pabrėžė jis.  

Greitų sprendimų šildymo kainai sumažinti, pasak jo, nėra, nes biokuro kaina susiformuoja 

rinkoje. Tačiau ilguoju laikotarpiu, jo nuomone, kainoms įtaką galėtų daryti valstybės intervencija. 

„Biokuras yra strateginis kuras elektros ir šilumos gamybai, daugiau yra tik saulės ir vėjo, o pusę 

šalies miškų valdanti valstybė galėtų užtikrinti energetinę nepriklausomybę ne dujomis, o vietiniais 

ištekliais. Jeigu Valstybinė miškų urėdija įsitrauktų į procesą ir pardavinėtų ne tik žaliavą, bet ir 

biokurą, reguliuojama šilumos kaina ir reguliuojama pelno marža biokurui galėtume stabilizuoti 

šilumos kainą, nepriklausytume nuo Švedijos poreikių, nes dabar rinką formuoja visas regionas, o 

ne atskira šalis. Kad turėtume žemesnes ir stabilias kainas, reikėtų didinti valstybinių miškų įtaką“, 

– dėstė LŠTA prezidentas.  

Alfa.lt paprašius paaiškinti, kaip įsivaizduoja valstybės intervenciją į biokuro rinką, V. 

Lukošius pateikė naftos rinkos analogiją: valstybėse yra kaupiamos naftos atsargos, jos prispyrus 

reikalui (kylant kainoms) „išleidžiamos“ į rinką ir tokiu būdu palaikomas kainų stabilumas. „Jeigu 

dabar biokuras yra mūsų pagrindinis energijos išteklius, turime puikiausias galimybes daryti įtaką. 

Valstybė galėtų statyti sandėlius ar daryti valstybinius užsakymus, kad urėdija būtų pasiruošusi 

patiekti didelius biokuro kiekius, jeigu kainos staiga kyla. Rinka į tai sureaguotų, kainos nukristų“, 

– dėstė V. Lukoševičius.  

Dabar, pasak jo, Valstybinė miškų urėdija parduoda žaliavą biokuro tiekėjams, kurie miško 

atliekas susmulkina ir veža į Rygą ar eksportuoja per Klaipėdos uostą.  

Buvo pigus dvejus metus  

LŠTA duomenimis, pastaruosius porą metų apie 20–30 proc. biokuro būdavo importuojama 

iš Baltarusijos. Dėl vabzdžių invazijos kaimyninė šalis kirto daug medienos, todėl biokuras buvo 

labai atpigęs. „Likęs biokuras gamintas vietoje, tačiau baltarusiškas produktas labai mušdavo kainas 

– vietiniai negalėdavo pardavinėti brangiau ir kainų lygis buvo labai žemas. Užsieniečiai praktiškai 

nedalyvavo Lietuvos rinkoje, buvo tik vietiniai tiekėjai. Tačiau ši situacija keičiasi – grįžtame į tą 

patį kainų lygį, kuris Lietuvoje buvo prieš dvejus metus“, – sakė V. Lukoševičius.  

Jo nuomone, biokuras, kaip prognozuoja VERT, dar 40 proc. brangs tik dėl to, kad porą 

metų buvo labai pigus. „Biokuro tiekėjai labai skundėsi dėl žemų kainų, dalis jų bankrutavo, 

pardavė įrangą, nes pardavinėti biokurą po 10 eurų už megavatvalandę neapsimoka. Savikaina yra 

maždaug 15 eurų. Dabar ir grįžo prie to lygio. Todėl ir tas kainų šuolis, nors kainos yra 

ekonomiškai pagrįstos“, – mano V. Lukoševičius.  
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Jis priminė, kad dėl žievėgraužio pažeistų miškų juos kirto ne tik baltarusiai, bet ir visa 

Europa į pietus nuo Lietuvos, todėl rinkoje atsirado daug pigios žaliavos. „Turėjome gerą žemų 

biokuro ir žemų šilumos kainų laikotarpį, dabar kainos grįžo į normalų lygį“, – pastebėjo LŠTA 

prezidentas.  

Didžiausias šuolis Vilniuje  

Dominuojanti kuro rūšis Lietuvoje yra biokuras, tačiau kuro struktūra bei perkamos šilumos 

kiekis atskirose įmonėse skiriasi. Tad šilumos kainų pokytis ateinantį sezoną savivaldybėse 

priklausys nuo pagrindinės naudojamos kuro rūšies.  

Kur šilumos energijai gaminti daugiau naudojama dujų, kaina bus didesnė, o didžiausia – 

„Vilniaus šilumos tinklų“. Šios įmonės kuro struktūroje dujos sudaro 44 proc. VERT prognozuoja, 

kad vidutinė šilumos kaina ateinantį sezoną Vilniuje bus 5,48 ct/kWh, kai pernai ji buvo 3,69 

ct/kWh. Taigi, už šilumą vilniečiai mokės 48,51 proc. daugiau ne pernai.  

Mažiausiai (3,31 proc.) šilumos kaina augs Kaune – nuo 3,32 ct/kWh praėjusį šildymo 

sezoną iki 3,43 ct/kWh ateinantį. „Kauno energija“ šilumai gaminti naudoja 5 proc. dujų ir 29 proc. 

biokuro. 67 proc. šilumos įmonė perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), jie daugiausia 

šilumą gamina degindami biokurą.  

Klaipėdoje šiluma brangs 15,63 proc. – nuo 4,67 ct/kWh praėjusį sezoną iki 5,40 ct/kWh 

ateinantį. Uostamiesčiui šilumą tiekiančios įmonės „Klaipėdos energija“ kuro struktūroje dujos 

sudaro 8 proc., biokuras – 20 proc. 71 proc. šilumos įmonė perka iki NŠG.  

Šiauliuose prognozuojamas 29,34 proc. šilumos kainų augimas – nuo 3,92 ct/kWh iki 5,07 

ct/kWh. Miestui šilumą tiekiančios „Šiaulių energijos“ kuro struktūroje dujos sudaro 27 proc., 

biokuras – 73 proc.  

Panevėžyje VERT prognozuoja 14,05 proc. kainų augimą – nuo 4,27 ct/kWh iki 4,87 

ct/kWh.  

_____ 

 

AM 2021 08 20 pranešimas. Šildymo kainoms sušvelninti bus aktyviau surenkami medienos 

likučiai biokurui 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija pasiūlė Vyriausybei priemones, kurios, brangstant gamtinėms dujoms, 

leistų gyventojams sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos gamybos kainas. 

Valstybinių miškų urėdija suplanavo padidinti kirtimo liekanų pasiūlą. Rinkai planuojama 

pasiūlyti iki 400 tūkst. m3 šių liekanų – 160 tūkst. m3 daugiau nei parduota pernai. 

„Aktyviau surinkdami biokurą miške, taip pat galime dar didesnę dalį kuro užsitikrinti iš 

medienos pramonės. Medienos apdirbimo liekanos gali sudaryti net 40-50 proc. perdirbamos 

medienos kiekio. Todėl labai svarbu, kad kuo daugiau lietuviškos medienos būtų perdirbama 

vietoje“, – pabrėžia aplinkos viceministras Danas Augutis. 

Aplinkos ministerija sudarys palankesnes sąlygas vietiniams medienos perdirbėjams 

konkuruoti valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų 

pardavimo aukcionuose, siūlydama Vyriausybei patikslinti Prekybos valstybiniuose miškuose 

pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarką.  
Pakilus žaliavinės medienos kainoms, padidės medienos pasiūla ir iš privačių miškų – 

atitinkamai išaugs ir kirtimo liekanų pasiūla. Tai gali sudaryti palankias sąlygas papildomai 200-

300 tūkst. m3 padidinti biokurui gaminti tinkamos žaliavos pasiūlą. 

_______ 
 

V. BENKUNSKAS: JEIGU „IGNITIS GRUPĖ“ VYKDYTŲ SAVO PAŽADUS, ŠILDYMO 

KAINA VILNIUJE STAIGIAI NEDIDĖTŲ 

Arvydas Jockus 2021-08-19 www.alfa.lt, 

TN: tn  
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https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/v-benkunskas-jeigu-ignitis-grupe-vykdytu-savo-pazadus-sildymo-kaina-vilniuje-staigiai-nedidetu/228675/
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Ateinantį šildymo sezoną Vilniuje prognozuojama 48,51 proc. didesnė centralizuotai 

tiekiamos šilumos kaina. „Ignitis grupė“ teigia, kad jos valdoma atliekų jėgainė pagamina iki 20 

proc. Vilniui reikalingos šilumos, todėl jos įtaka bendrai šilumos kainai kol kas nėra lemianti.  

Vilniaus miesto savivaldybė su nerimu laukia rudens – 50 proc. išaugusi šildymo kaina gali 

sukelti gyventojų nusivylimą. „Dėl susiklosčiusios situacijos galime susidurti su gyventojų 

nusivylimu, todėl pirmiausia ieškome būdų suvaldyti kainų kilimą“, – portalui Alfa.lt teigė Vilniaus 

miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas.  

Vienas tokių būdų, pasak jo, susitarimas su Vilniaus kogeneracine jėgaine dėl pigesnės 

šilumos, išgaunamos deginant buitines atliekas gaminant elektros energiją, tiekimo. Anot V. 

Benkunsko, 2017 m. Vilniaus miesto savivaldybė su „Ignitis grupe“ sudarė bendradarbiavimo 

susitarimą, kuriuo buvo siekiama užtikrinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimą, 

kuris savo ruožtu suteiktų galimybę sumažinti šilumos kainas vartotojams. „Susitarime numatyta, 

kad nauja jėgainė vilniečiams šilumą tieks nuline pelno marža. Šios nuostatos „Ignitis grupė“, kuriai 

ir priklauso kogeneracinė jėgainė, kol kas nėra įgyvendinusi, todėl tarpininkaujant kitoms šalies 

institucijoms vedame derybas dėl įsipareigojimų įvykdymo“, – teigė V. Benkunskas.  

„Jei savo pažadų „Ignitis grupė“ nenusikratys, tai matysime ne tokį staigų šilumos kainų 

padidėjimą, kaip prognozuojama. Pačios Vilniaus kogeneracinės jėgainės vertinimu, šiluma galėtų 

būti 20 proc. pigesnė, nei prognozuojama“, – teigė V. Benkunskas.  

Vilniaus kogeneracinės jėgainės svetainėje skelbiama, kad nauja jėgainė galės pagaminti 

apie 40 proc. Vilniaus centralizuotai tiekiamos šilumos (CŠT). Likęs šilumos poreikis būtų 

patenkinamas kitų nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjo. „Prognozuojama, kad 

svertinė šilumos gamybos kaina Vilniaus CŠT sistemoje 2020 m. galėtų būti apie 20 proc. mažesnė 

lyginant su 2013 m.“, – rašoma pristatyme.  

Ribotos galimybės mažinti kainą  

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius teigia, jog nuo 2020 m. 

lapkričio iki šių metų liepos mėn. pabaigos Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ) sostinės 

gyventojams jau sutaupė apie 1,3 mln. eurų. Už tiek pigiau buvo parduota jėgainėje gaminama 

šiluma. „Atliekų vertimas energija yra vienas konkurencingiausių šilumos gamybos būdų, tad 

neabejotinai prie šilumos kainų sumažinimo arba stabilizavimo prisidėsime ir šį šildymo sezoną, 

tačiau konkretūs skaičiai, kiek dėl VKJ veiklos sutaupys vilniečiai, priklausys nuo laimėtų šilumos 

aukcionų“, – tikino „Ignitis grupės“ atstovas.  

Visgi pagrindinė priežastis, kuri Vilniuje daro įtaką šilumos kainoms, grupės nuomone, yra 

auganti dujų kaina pasaulinėse rinkose ir dėl to brangstanti savikaina dujiniuose įrenginiuose. „VKJ 

šiuo metu gali patiekti vidutiniškai iki maždaug penktadalio sostinės šilumos poreikio, taigi, 

lemiamo vaidmens nevaidina“, – Alfa.lt teigė A. Ketlerius.  

„Ignitis grupės“ atstovas atsisakė nurodyti, kokia šiuo metu yra VKJ pelno marža bei kiek 

jos atsisakymas galėtų sumažinti šildymo kainas Vilniuje. „Tai komercinė informacija. Atkreiptinas 

dėmesys, kad VKJ taip pat reikalingos lėšos statybos darbams pabaigti bei paskoloms tvarkyti“, – 

teigė A. Ketlerius.  

VKJ šilumą parduoda šilumos aukcionuose, todėl konkretus šilumos kiekis, kurį sostinei 

patieks VKJ, priklausys nuo laimėtų aukcionų. Maksimali atliekų jėgainės šiluminė galia siekia apie 

60 MW ir gali patenkinti beveik penktadalį Vilniaus metinio poreikio.  

Skirtingai interpretuoja susitarimą  

„Ignitis grupės“ atstovas nesutiko su vicemero V. Benkunsko teiginiais, esą 2017 m. 

Vilniaus miesto savivaldybės ir „Ignitis grupės“ sudarytame bendradarbiavimo susitarime 

numatyta, kad nauja jėgainė vilniečiams šilumą tieks nuline pelno marža bei kad šios nuostatos 

„Ignitis grupė“, kuriai priklauso kogeneracinė jėgainė, kol kas nėra įgyvendinusi. „Minimame 

susitarime nėra teigiama, kad šiluma bus tiekiama nuline pelno marža“, – tvirtino A. Ketlerius.  

Jis pateikė minimo susitarimo ištrauką, kuris skamba taip: „Įgyvendindama VKJ akcininko 

teises užtikrinti, kad VKJ planuojamos parduoti šilumos energijos vidutinė metinė kaina visuomet 

bus ne didesnė nei alternatyvios analogiškos katilinės pagamintinos šilumos kaina, kurioje nebūtų 

numatytas pelnas (pelno marža prilyginama nuliui), tokią kainą nustatant vadovaujantis Valstybinės 
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kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis metodikomis. Šilumos gamybos kainai 

nustatyti bus taikoma ta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta katilinės 

pagamintinos šilumos kainos nustatymo metodika, kuri bus analogiška vystomam Projektui, o jeigu 

tokios nėra – biokurą naudojančios katilinės pagamintinos šilumos kainos nustatymo metodika 

(pelno maržą prilyginant nuliui). Kintami kaštai, tokie kaip biokuro įsigijimo, vandens ar kitų 

gamybai reikiamų medžiagų, atitiks taikomos šilumos pardavimo iš VKJ kainos periodą. Šalys 

supranta, kad VKJ gaminamos šilumos energijos supirkimas bus vykdomas vadovaujantis išimtinai 

tik teisės aktų nustatyta tvarka bei reikalavimais.“ „VKJ tiekia šilumą pigiau negu minimoje 

palyginamojoje jėgainėje, susitarimo įsipareigojimus vykdo ir vykdys toliau“, – tikino A. Ketlerius.  

Ne viskas savivaldybės rankose  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ateinantį šildymo sezoną Vilniuje 

prognozuoja 48,51 proc. didesnę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą negu 2020–2021 m.  

V. Benkunskas staigų šildymo kainų kilimą sostinėje vertina kaip didelį iššūkį, tačiau 

atkreipia dėmesį, kad šilumos kainų pokyčiai iš dalies atsirado dėl objektyvių priežasčių. „Šilumos 

kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji priklauso nuo šilumos tiekėjo 

patiriamų sąnaudų, investicijų grąžos ir pastangų optimizuojant procesus įmonės viduje. Ši kainos 

dalis, kuri priklauso nuo to, kaip gerai dirba šilumos tiekėjas, mūsų atveju – „Vilniaus šilumos 

tinklai“, yra nuolat mažėjanti. Praėjusį sezoną Vilniuje ji buvo 50 proc. mažesnė nei prieš penkerius 

metus ir išliks žema toliau“, – teigė vicemeras.  

Kintamajai kainos daliai, kuri priklauso nuo kuro kainų, daryti įtakos nėra galimybių. Šis 

dalis priklauso nuo objektyvių aplinkybių rinkoje. „Praėjusiais metais turėjome rekordiškai pigų 

kurą, todėl ir šilumos kaina buvo itin žema. Šiuo metu biokuro ir gamtinių dujų paklausa yra 

smarkiai išaugusi, tad ir kuro kainos yra šoktelėjusios. Mūsų skaičiavimais, šią žiemą jos gali būti 

beveik du kartus didesnės, nei buvo 2020–2021 m. šildymo sezoną, todėl atitinkamai kis ir bendra 

šilumos kaina“, – aiškino V. Benkunskas.  

Nors faktų ir argumentų kalba pastaruoju metu daliai visuomenės nėra priimtina, Vilniaus 

miesto savivaldybė nepraranda vilties ir planuoja vykdyti aktyvią komunikaciją. „Kalbėsimės su 

gyventojais apie šilumos kainos ir sąskaitų už šildymą sandarą, taip pat skatinsime susirūpinti 

vidaus šildymo sistemų atnaujinimu bei namų modernizavimu, siekiant sumažinti šilumos 

suvartojimą ilguoju laikotarpiu“, – sakė V. Benkunskas.  
_________ 

 

EM 2021 08 20 pranešimas. Energetikos ministerija pateikė siūlymus dėl artėjančio šildymo 

sezono kainų 

TN: tn  

 

 
 

Įvertinusi Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktą informaciją, Energetikos 

ministerija pateikė Vyriausybei apibendrinimus dėl artėjančio šildymo sezono. Juose kaip 

viena iš galimybių reguliuoti šilumos kainas nurodoma Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta 

dvinarė kainodara, apie kurią vartotojai nėra pakankamai informuoti. 

„Šilumos tiekėjai turėtų sudaryti sąlygas rinktis atsiskaitymo už šildymą būdus, kurie leistų 

mokėjimus išdėstyti tolygiau per visus metus, išvengiant kontrastų tarp žiemos ir vasaros sąskaitų. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-pateike-siulymus-del-artejancio-sildymo-sezono-kainu
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Tokia dvinarė kainodara leistų sumažinti šildymo sąskaitas apie 15 proc. šaltuoju metų laiku“, – 

sako energetikos viceministrė Inga Žilienė. 

Jos teigimu, dvinarė kainodara kaip šilumos sąskaitų reguliavimo įrankis jau yra įtvirtintas 

teisės aktuose, tačiau akivaizdu, kad vartotojams trūksta informacijos apie jį. Dėl šios priežasties 

Energetikos ministerija planuoja kalbėtis su šilumos tiekėjais ir paraginti juos informuoti vartotojus 

apie galimybę taikyti dvinarę kainodarą.  

Pabrėžtina, kad pasirinkti tokį mokėjimo už šildymą būdą paprasta: gyventojų bendrijai ar 

pastato savininkams, priėmus sprendimą dėl dvinarės kainos taikymo, tereikia kreiptis į šilumos 

tiekėją ir išreikšti pageidavimą taikyti dvinares kainas. Jas kiekvienai savivaldybei atskirai yra 

patvirtinusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). 

Tolygesnis atsiskaitymas už šildymą – tik vienas iš trumpalaikių būdu mažinti vartotojų 

sąskaitas už šildymą. Energetikos ministerija laikosi pozicijos, kad šioje srityje būtina žvelgti ir į 

ilgalaikę perspektyvą. „Šioje srityje yra daug neišnaudotų galimybių: tai – centralizuotai tiekiamos 

šilumos infrastruktūros pritaikymas atsinaujinančios energetikos išteklių panaudojimui, galimybė 

neprisirišti prie vienos kuro rūšies, turėti talpyklas šilumos pertekliui, kuris dažnai gaunamas 

įvairiuose gamybos procesuose ir yra tiesiog išleidžiamas į orą ir pan. Visa tai yra įtraukta į 

ministerijos darbotvarkę ir ilgainiui vienaip ar kitaip atsispindės teisės aktuose, tačiau tam reikia 

laiko“, – pabrėžia energetikos viceministrė. 

Vyriausybei pateiktuose apibendrinimuose dėl artėjančio šildymo sezono taip pat paliesti 

kuro rezervavimo ir mazuto saugojimo sąlygų, aktyvesnio Valstybinės miškų urėdijos dalyvavimo 

šalies biokuro rinkoje ir šilumos gamybai naudojamų energijos išteklių diversifikavimo aspektai. 

Šie apibendrinimai parengti po to, kai Vyriausybėje buvo pristatyti centralizuotai tiekiamos 

šilumos gamybai naudojamo kuro kainų pokyčiai Lietuvoje ir pasaulyje, taip pat juos lemiančios 

tendencijos ir būsimo šildymo sezono kainų prognozės. 

VERT ir energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool“, UAB atlikti vertinimai rodo, kad 

pagrindinių žaliavų (biokuro ir gamtinių dujų), naudojamų šilumos gamybai, kainos tiek Lietuvos 

biokuro biržoje, tiek pasaulinėse gamtinių dujų biržose didėjo ženkliai. Per metus gamtinių dujų 

didmeninė kaina išaugo 7,5 karto, lyginant 2020 m. ir 2021 m. birželio mėn. duomenis. Per tą patį 

laikotarpį biokuras brango apie 66 proc. Pagrindinis kuras, naudojamas centralizuotai tiekiamai 

šilumai gaminti, yra biokuras, kuris sudaro apie 70 proc. (gamtinės dujos – apie 27 proc.). Būtent 

šio kuro kainų pasikeitimai turi tiesioginę įtaką šilumos kainoms vartotojams. 
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IS-912/637-IV-2 priedas 

 

RANGOVAI RENOVACIJOS SPARTINIMĄ MATO TIK POPIERIUJE, MINISTERIJA 

TIKINA - PINIGŲ YRA, LAIKAS RUOŠTIS 

Lukas Blekaitis „Verslo žinios“2021-08-19 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Daugiabučių renovacijai reikalingos paslaugos dažnai nuperkamos iš trečio-ketvirto 

karto. Statybininkai teigia šių projektų sėkme netikintys, o Aplinkos ministerija žada su jais 

sėsti prie stalo ir daryti esminių pokyčių. 

Lietuvoje 2015–2020 m. renovuota per 2.500 daugiabučių, pernai – 304. Pagal naujausius 

ministerijos planus, per 2021–2023 m. ketinama renovuoti dar daugiau – apie 2.700 namų. 

Pirkimus koordinuojančios VšĮ CPO LT duomenimis, iš pirmo karto įvyksta 37% rangos 

darbų pirkimų, todėl tokį rezultatą pasiekti gali būti sunku. 

Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas, sako, kad dabartinė 

renovacijos konkursų padėtis liūdna, ir niekas nepasikeis, kol nebus peržiūrėta visa proceso 

grandinė. Viena didžiausių problemų, pasak jo, bloga projektų kokybė. „Kainos investiciniuose 

projektuose neatitinka realios rinkos kainos. Dabar, kai brangsta medžiagos, sutarties pakeitimas 

renovacijos procese yra sudėtingas, su daugiabučių gyventojais rangovai nesusitaria“, – VŽ sako D. 

Gedvilas. 

Priėjo akligatvį 

Kokybės tokiuose projektuose, anot D. Gedvilo, neleidžia pasiekti ir pagal mažiausios 

kainos kriterijų vykdomi konkursai. „Pirmiausia turėtų būti kokybiški projektai, rimta ekspertizė. 

Tada reikia pasitikrinti rinkos kainas ir skelbti konkursą. O kai paskelbia konkursą nerealioms 

kainoms, rangovai nenori į jį eiti arba eina tie, kurie negali užtikrinti projekto įgyvendinimo. Vėliau 

tai baigiasi teismais arba ginčais“, – teigia D. Gedvilas. 

 Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas. 

Statybininkų atstovui nekyla abejonių, kad stambinant konkursus ateitų rimtesnių rangovų, o 

visas kvartalas būtų projektuojamas kruopščiau. „Tai pasitarnautų kokybei ir renovacijos spartai, 

nes, ko gero, paskelbus kvartalo projektavimo konkursą, ateitų rimtesnių projektuotojų, kurie 

atidžiau atliktų darbus. Aišku, kainos gal būtų didesnės, bet tikėtina, kad būtų daugiau atidumo 

detalėms“, – dėsto jis. 

D. Gedvilas pripažįsta, kad labai nedaug LSA narių šiuo metu dalyvauja renovacijos 

konkursuose, nes netiki tokių projektų sėkme. Jo žodžiais, darbas, kuris neteikia malonumo, statybų 

įmonėms nėra prasmingas. „Jeigu sukursime logiškas taisykles, kurios atitinkamai užtikrintų 

paslaugos kokybę, projekto tikslų įgyvendinimą, tada galime tikėtis sėkmės. Jei šito nepadarysime, 

tai resursų ir nepanaudosime. Ir dabar buvo skirta nemažai lėšų, bet rangovai nėjo į konkursus. 

Skaičiai, kiek renovuosime namų, taip ir liko popieriuose“, – mano D. Gedvilas. „Reikia pasakyti 

tiesą, kad šioje vietoje esame priėję akligatvį ir reikia daryti pokyčius“, – priduria jis. 

Trūkumų labai daug 

Neseniai pranešta, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) Lietuvai skolina 

67,5 mln. Eur daugiabučių renovacijai. Darius Kvedaravičius, aplinkos viceministras, sako, kad 

lėšos bus naudojamos projektams iš Vyriausybės patvirtintos programos. Tikimasi, kad už jas bus 

galima atnaujinti 170 daugiabučių. 

Nors, kaip tvirtina viceministras, papildomi pinigai leis spartinti renovaciją, priežasčių, 

kodėl ji stringa, yra ne viena. „Matome, kad procesas nėra linijinis ir paprastas, kad pakeitus vieną 

įstatymą viskas pagerėtų. Trūkumų yra labai daug, kartais jie smulkūs ir atskirai nedaug 

nulemiantys, bet visuma sukuria tokią aplinką, kurioje renovacija pasiekia ribą ir spartėti 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/08/19/rangovai-renovacijos-spartinima-mato-tik-popieriuje-ministerija-tikina---pinigu-yra-laikas-ruostis?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&4IDLj
https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210819/PREMIUM/210819504/EP/1/1/EP-210819504.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210819090233&imageversion=Horizontalus
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nepavyksta. Todėl šiuo metu bandome peržiūrėti procesą iš esmės ir atrasti kuo daugiau smulkių 

trukdžių“, – VŽ pasakoja D. Kvedaravičius. 
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 Darius Kvedaravičius, aplinkos viceministras. 

Seimas jau yra pritaręs sujungti Būsto energijos taupymo (BETA) ir Aplinkos projektų 

valdymo (APVA) agentūras į „vieno langelio“ principu veikiančią įstaigą. Taip pat ministerija 

pakeitė tvarką, leisdama daugiabučių gyventojams priimti sprendimus raštu, nes per pandemiją 

nebuvo įmanoma sukviesti susirinkimų. „Siekiame, kad atsirastų vienas užsivedęs šio proceso 

šeimininkas. Tai ir administracinės naštos mažinimas, nes turime dvi įstaigas, kurios užsiima 

panašia veikla. Be to APVA iškeltas aiškus strateginis tikslas, kad tai nebūtų tiesiog administracinė 

reforma, turime sukurti naują kokybę, peržiūrėti funkcijas, jos turi būti aiškiai nukreiptos į 

rezultatą“, – teigia D. Kvedaravičius. 

Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri su socialiniais partneriais bei rinkos dalyviais 

rengia planą, kaip turėtų keistis renovacija. Pirmųjų rezultatų, pasak D. Kvedaravičiaus, galima 

tikėtis lapkritį. „Turime žemėlapį, eisime per jį rinkdami vietas, kurios veikia blogai, kartu su 

proceso dalyviais bandysime išsiaiškinti, kur kas trukdo, ką galima pataisyti, kur proceso dalyviai 

netinkamai vykdo savo funkcijas“, – kalba viceministras. 

Kas galėtų keistis? 

Aplinkos ministerija tikina, kad statybininkų pasiūlymus girdi. Štai, pavyzdžiui, ji iš dalies 

pritaria jų raginimui skelbti kvartalinius renovacijos konkursus, nors tam tikrų iššūkių organizuojant 

tokius pirkimus, pasak D. Kvedaravičiaus, bus. „Su CPO LT bandome ieškoti sprendimo. Sutarėme, 

kad jie ieškos techninių priemonių, kaip galėtų priimti kelis pasiūlymus ir juos vertinti automatiškai 

tomis pačiomis IT priemonėmis, kurias naudoja, kai yra pateikiamas pasiūlymas vienam objektui“, 

– sako viceministras. 

Tačiau ir pati CPO LT nurodo kai kurias grėsmes, pavyzdžiui, užsakovas turėtų prisiimti 

visą riziką, kylančią dėl projekto išskaidymo per kelis objektus. „Turime suprasti, kad yra skirtingi 

pastatų savininkai. Jei viename objekte vyksta kažkas nesklandžiai, negalima finansinių pasekmių 

perkelti kitų daugiabučių savininkams, jie negali mokėti už tai, kad kažkuriame name kažkas 

nukentėjo. Atrodytų, techninė problema, bet išties gana rimta“, – kalba viceministras. „Be to, CPO 

LT indikuoja, kad keletas tokių pirkimų buvo ir jie vis tiek nesusilaukė dėmesio“, – priduria jis. 

Taip pat problema, kurią, pasak ministerijos atstovo, būtina išspręsti, — techninės priežiūros 

kokybės trūkumas. „Techninis prižiūrėtojas procese yra kertinė figūra, o šiandien susiklostė tokia 

situacija, kad dažnai darbas atliekamas nekokybiškai, labai formaliai. Beveik visi blogi pavyzdžiai 

susiję su tuo, kad administratorius nepakankamai aktyviai veikia, o dėl to techniniai prižiūrėtojai 

netinkamai atlieka savo darbą“, – sako jis. 

Taip pat reikės spręsti ir tokias kaip rangovų trūkumas, pripažįsta D. Kvedaravičius. „Gali 

pasiūlyti statybos sektoriui tūkstančius namų, bet jei nėra tiek statybininkų pas mus, tai nebus ir 

kam statyti. Sektoriui norime kuo anksčiau ištransliuoti, kad pinigų yra, projektų bus, jiems reikia 

ruoštis“, – priduria viceministras. 

Pagal Aplinkos ministerijos planą, iki 2050 m. renovacijai kartu su pastatų savininkų 

lėšomis iš viso turėtų būti skirta 1,5 mlrd. Eur. 

Trūksta ir projektuotojų 

Valius Serbenta, BETA direktorius, skaičiuoja, kad senų daugiabučių renovacijos tempai 

Lietuvoje palaipsniui turėtų išaugti trigubai, o iš viso iki 2050 m. keliamas tikslas atnaujinti apie 

30.000 tokių namų. 

Jis priduria, kad ERPB teikiama paskola padės sklandžiau pereiti prie didesnio projektų 

srauto  nors auganti renovacijos apimtis reikalaus didesnių investicijų. „Be to, didesnis projektų 

skaičius reikalaus ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių – daugiau administratorių, 

projektuotojų, rangovų“, – teigia jis. 

 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210819/PREMIUM/210819504/EP/1/2/EP-210819504.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210819090233&imageversion=Horizontalus
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 Valius Serbenta, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius. 
 

Vis dėlto V. Serbenta pripažįsta, kad tam, jog būtų pasiekti ilgalaikėje strategijoje keliami 

tikslai, renovacijos tempas turėtų didėti. Tai reikalaus ir didesnių statybos sektoriaus pajėgumų. 

„Jau turime padarytą nemažą įdirbį su daugiabučių pastatų renovacija, dabar prie šio proceso turėtų 

prisijungti ir kitos paskirties pastatų renovacija. Tai reiškia, kad kartu su didėjančiais tikslais turėtų 

būti tobulinami finansiniai ir organizaciniai instrumentai, kurie padėtų sklandžiai judėti link žaliojo 

kurso tikslų įgyvendinimo“, – pasakoja V. Serbenta. 

Jis pripažįsta, kad šiuo metu jaučiamas rangovų ir projektuotojų trūkumas, todėl kai kurių 

projektų įgyvendinimas dėl darbų ir kitų pirkimų trunka ilgiau. „Taip pat didelis darbo krūvis tenka 

projektų administratoriams. Dėl šios priežasties kai kurie administratoriai neteikia paraiškų 

naujiems kvietimams, nes turi daug projektų. Be to, trūksta didesnių statybos bendrovių – dauguma 

renovacijoje dalyvaujančių rangovų turi tik po kelis projektus. Tad administracinių pajėgumų 

didinimas ir statybos sektoriaus dalyvių aktyvesnis įsitraukimas padėtų paspartinti renovaciją“, – 

mano agentūros vadovas. 

Konkurso skelbimas ne pavieniams daugiabučiams, o pastatų grupėms, jo manymu, 

pagerintų situaciją. „Laimėję didesnės apimties darbų konkursą, rangovai galėtų efektyviau 

paskirstyti išteklius. Tokia priemonė galėtų padėti pritraukti didesnių statybos įmonių“, – nurodo V. 

Serbenta. 

BETA duomenimis, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, nuo 2013 m. 

jau yra atnaujinta beveik 2.900 daugiabučių namų ir investicijos sudaro daugiau nei 850 mln. Eur. 

https://www.vz.lt/apps/pbcsi.dll/storyimage/VZ/20210819/PREMIUM/210819504/EP/1/3/EP-210819504.jpg&maxW=1500&AlignV=top&lastmodified=20210819090233&imageversion=Horizontalus
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MINISTRAI KEIČIASI, RENOVACIJA – STABILIAI ĮSTRIGUSI 

2021-08-20 „Verslo žinios“ Redakcijos nuomonė www.vz.lt,  

TN: tn  

 

Esminio proveržio daugiabučių renovacijoje vis dar nematyti – statybos sektoriui 

atstovaujančios įmonės tikina, kad dabartinė renovacijos konkursų padėtis yra liūdna. Viena 

didžiausių problemų – bloga projektų kokybė: kainos investiciniuose projektuose neatitinka realios 

rinkos kainos. Rangovų nevilioja ir tebetaikomas mažiausios kainos kriterijus. 

Daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimui reikalingos paslaugos dažnai 

perkamos po tris, keturis ar net daugiau kartų. VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos 2020 m. 

paskutinių mėnesių duomenimis, iš pirmo karto įvyksta tik 37% rangos darbų pirkimų. 

Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas, sako, kad dabartinė 

renovacijos konkursų padėtis nedžiugina. Jei nebus peržiūrėta visa procesų grandinė, statybininkai 

permainų nepranašauja.  

Pasak LSA vadovo, kainos investiciniuose projektuose neatitinka realios rinkos kainos. 

Dabar, kai brangsta medžiagos, sutarties pakeitimas renovacijos procese yra sudėtingas, su 

daugiabučių gyventojais rangovai nesusitaria. 

Kokybės tokiuose projektuose neleidžia pasiekti ir pagal mažiausios kainos kriterijų 

vykdomi konkursai. „Pirmiausia turėtų būti kokybiškai atliekami projektai, vykdoma rimta 

ekspertizė. Tada reikia pasitikrinti rinkos kainas ir skelbti konkursą. O kai paskelbia konkursą esant 

nerealioms kainoms, rangovai nenori į jį eiti arba eina tie, kurie negali užtikrinti projekto 

įgyvendinimo. Vėliau tai baigiasi teismais arba ginčais“, – teigia D. Gedvilas. 

Statybininkų atstovui nekyla abejonių, kad stambinant konkursus ateitų rimtesni rangovai, o 

viso kvartalo projektavimas būtų atliekamas kruopščiau. 

Jis pripažįsta, kad labai nedaug LSA narių šiuo metu dalyvauja renovacijos konkursuose, 

nes netiki tokių projektų sėkme: darbas, kuris neteikia malonumo, statybų įmonėms nėra 

prasmingas. „Jeigu sukursime logiškas taisykles, kurios atitinkamai užtikrintų paslaugos kokybę, 

projekto tikslų įgyvendinimą, tada galime tikėtis sėkmės. Jei šito nepadarysime, tai resursų ir 

nepanaudosime. Ir dabar buvo skirta nemažai lėšų, bet rangovai nėjo į konkursus. Skaičiai, kiek 

renovuosime namų, taip ir liko popieriuose“, – mano D. Gedvilas.  

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) pranešė Lietuvai skolinąs 67,5 mln. Eur, 

skirtų daugiabučių renovacijai. Aplinkos ministerijos vadovai tikisi, kad papildomi pinigai leis 

sklandžiau spartinti renovaciją, dabar mėginama peržiūrėti procesą iš esmės ir atrasti kuo daugiau 

smulkių trukdžių. 

Valius Serbenta, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius, skaičiuoja, kad 

senų daugiabučių renovacijos tempai Lietuvoje palaipsniui turėtų išaugti trigubai, o iš viso iki 2050 

m. keliamas tikslas atnaujinti apie 30.000 tokių gyvenamųjų namų. 

Jis priduria, kad ERPB teikiama paskola šiame etape padės sklandžiau pereiti prie didesnio 

projektų srauto įgyvendinimo, nors augančios renovacijos apimtys reikalaus didesnių investicijų. 

„Be to, didesnis projektų skaičius reikalaus ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių – daugiau 

administratorių, projektuotojų, rangovų“, – teigia jis. 

Vis dėlto V. Serbenta pripažįsta, kad tam, jog būtų pasiekti ilgalaikėje pastatų renovacijos 

strategijoje keliami tikslai, renovacijos tempai turėtų didėti. Tai reikalaus ir didesnių statybos 

sektoriaus pajėgumų. 

Jis laikosi nuostatos, kad konkurso skelbimas ne pavieniams daugiabučiams, o pastatų 

grupėms pagerintų situaciją. „Laimėję didesnės apimties darbų konkursą, rangovai galėtų 

efektyviau paskirstyti išteklius. Tokia priemonė galėtų padėti pritraukti didesnių statybos įmonių“, – 

jau ne pirmą kartą nurodo V. Serbenta. 

VŽ primena, kad nauja Aplinkos ministerijos vadovybė renovacijos programoje pažadėjo 

revoliuciją. Tačiau programos koordinatoriai vis dar skundžiasi rangovų trūkumu, o šių užsakymai 

nevilioja dėl pelno nenešančio mažiausios kainos kriterijaus pirkimuose.  

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/08/20/ministrai-keiciasi-renovacija-stabiliai-istrigusi
https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2021/08/19/rangovai-renovacijos-spartinima-mato-tik-popieriuje-ministerija-tikina---pinigu-yra-laikas-ruostis
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Keitėsi valdžios, buvo taisomi įstatymai, tačiau mažiausios kainos kriterijus ir toliau 

karaliauja viešųjų pirkimų sąlygose. Todėl ir nestebina, kad iš pirmo karto įvyksta tik kas trečias 

renovacijos konkursas, o pats renovacijos procesas sukasi it apatinė girnapusė.  

Aplinkos ministrui, pasiryžusiam įvesti permainų šiame procese, galbūt vis dėlto reikėtų 

išgirsti ir BETA vadovo siūlymą (beje, pateiktą dar kovo pradžioje) suteikti galimybę skelbti 

konkursą ne pavieniams daugiabučiams, o pastatų grupėms – laimėję didesnės apimties konkursą 

rangovai galėtų efektyviau skirstyti resursus, taip galima būtų pritraukti daugiau didesnių įmonių. 

Nes renovacija, be kita ko, – ir papildomos darbo vietos, ir investicijos. 

 

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, 

neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, 

paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams 

straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 

publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos 

nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija /  

 
 

https://www.vz.lt/2021/03/03/ministerijos-planuose-renovacijos-revoliucija-rangovai-nebenori-dirbti-uz-maziausia-kaina
http://www.kf.vu.lt/mokslas/leidiniai/zurnalistikos-enciklopedija
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AM 2021-08-16 pranešimas. Dekarbonizacijos darbotvarkė – kaip kursime inovacijas 

Lietuvoje 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ir Energetikos ministerijos buria žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, 

pramonės, transporto ir žiedinės ekonomikos sektorių socialinius partnerius, asociacijas, 

nevyriausybines organizacijas, kitus suinteresuotus visuomenės atstovus ieškoti bendro sutarimo, 

kaip Lietuvai judėti klimato neutralumo linkme. 

Kuriamos 5 ekonominius sektorius apimančios dekarbonizacijos darbo grupės, į kurių veiklą 

kviečiama aktyviai įsitraukti. 

„Europa apsisprendė, kad taps pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Dabar didysis klausimas 

Lietuvos įmonėms – ar naujas technologijas pirksime iš Europos inovatorių, ar kartu su mūsų 

mokslo institucijomis būsime inovacijų ir technologijų priešakyje ir savo „know how“ ir 

konkurencingumą pardavinėsime kitiems, tiek Europai, tiek pasauliui“, – sako aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas. 

Ministro žodžiais, dekarbonizacijos darbotvarkė yra ne tik apie inovacijas, bet ir apie 

sutaupytus milijardus, kurie kasmet iškeliauja iš Lietuvos mokant už importuojamą iškastinį kurą. 

ES svarsto 2023 m. išplėsti tarptautinę aplinkos taršos leidimų prekybos sistemą apimant ir kitus 

sektorius – aviaciją, kelių transportą, būstą. ES taksonomijos reglamentas aiškiai nubrėš liniją, 

kurios investicijos yra žaliosios. Jeigu pavėluosime patekti į pirmąjį traukinio vagoną, mūsų 

įmonėms ir valstybei tai kainuos milijardus. 

Šiuo formatu siekiama atviro, efektyvaus dialogo, išgirsti skirtingas nuomones ir į jas 

atsižvelgti, užtikrinti dalijimąsi informacija tarp visų suinteresuotų šalių. Tik tariantis ir 

diskutuojant su verslo, kitų organizacijų, visuomenės grupių atstovais įmanoma suformuoti patį 

geriausią priemonių rinkinį klimato kaitos iššūkiams įveikti. 

Dekarbonizacijos darbo grupėms teks svarbus vaidmuo atnaujinant Nacionalinį energetikos 

ir klimato srities veiksmų planą (NEKSP). Jų nariai bus supažindinti su esamomis ir planuojamomis 

šio plano priemonėmis, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų analize. Jie 

dalyvaus diskusijose ir teiks siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo 

tikslų iki 2030 m. 

Parengti atnaujintą NEKSP projektą ir pateikti Europos Komisijai reikia 2023 m., o 

patvirtinti – iki 2024 m. pabaigos. Jame numatytos priemonės ne tik padės siekti Europos žaliojo 

kurso tikslų, bet ir būti konkurencingiems, imtis transformacijų atsisakant iškastinio kuro, keisti 

vartotojų elgseną. 

Sudarytas dekarbonizacijos darbo grupes į pirmąjį posėdį planuojama pakviesti spalio 

mėnesį. Procesas vyks etapais ir užtruks apie vienerius metus. Numatyti penki jų veiklos etapai: 

NEKSP 2019 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančių priemonių peržiūra, atnaujinto šių 

priemonių sąrašo sudarymas, galimų priemonių vertinimas, pristatymas, aptarimas ir galutinio 

sąrašo sudarymas bei atnaujintų priemonių patvirtinimas. 

Norintieji dalyvauti darbo grupėje prašomi užpildyti registracijos formą iki rugsėjo 19 d. 

Kilus klausimų, galima teirautis elektroniniu paštu judita.liukaityte@am.lt. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/dekarbonizacijos-darbotvarke-kaip-kursime-inovacijas-lietuvoje
https://forms.office.com/r/6mwPHNEWqW
http://judita.liukaityte@am.lt
http://judita.liukaityte@am.lt
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BUS SPRENDŽIAMAS „INDEPENDENCE“ LIKIMAS 

2021-08-13 Kauno.diena.lt inf. https://kauno.diena.lt 

TN: tn  

 

 
Likimas: iki kitų metų pabaigos turėtų paaiškėti, ar „Independence“ bus pakeistas kitu laivu. 

 

Vėliausiai iki kitų metų pabaigos paaiškės, ar Lietuvoje liks stovėti šiuo metu nuomojamas 

suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivas-saugykla „Independence“. Pirmadienį baigsis įrenginį 

prižiūrinčios „Klaipėdos naftos“ (KN) skelbtas tarptautinis viešasis konkursas naujam laivui įsigyti. 

Įžvelgia tris galimybes 

2024 m. gruodį baigsis SGD laivo dešimties metų nuomos, priežiūros ir valdymo sutartis su 

Norvegijos kapitalo bendrove „Hoegh LNG“, tad vėliausiai iki kitų metų pabaigos Lietuva 

savininką turėtų informuoti, ar ketina įsigyti laivą. 

 

 
Limitas: M. Navikas neslepia, kad dėl riboto biudžeto mažai šansų nusipirkti naują laivą. 

Pasirinkimas: pasak A. Molio, laivo įsigijimo kaina tėra vienas iš elementų, svarstant apie naująjį 

pirkinį. Kainos: J. Šilinskaitė-Venslovienė paaiškino, kad gamtinės dujos brangsta, atsižvelgiant į 

pasaulio rinkos tendencijas. 

 

https://kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/bus-sprendziamas-independence-likimas-1038442
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Pasak KN komercijos direktoriaus Mindaugo Naviko, šalies įstatymas įpareigoja pasirinkti 

ekonomiškiausią bei naudingiausią variantą įsigyjant laivą, tad siekiant maksimalaus skaidrumo 

paskelbtas konkursas, ieškant geresnio arba panašaus įrenginio. 

Viešasis konkursas – tik vienas šio proceso etapų. Pats procesas pradėtas praėjusių metų 

lapkritį nuo rinkos tyrimų, kai buvo apklausiami galimi dalyviai, vėliau surengta vieša konsultacija, 

kurios metu laivų statytojai ir savininkai išsakė lūkesčius. 

M. Navikas atkreipė dėmesį, kad tokių laivų rinka pasaulyje nėra didelė, tik apie 30 laivų. 

Galimybes riboja ir laivui įsigyti numatytas biudžetas – 160 mln. eurų, nes tokia būtų maksimali 

paskolos suma. 

Pasak komercijos direktoriaus, galimos trys konkurso baigtys: viena jų – naujo laivo 

įsigijimas, tačiau jau dabar abejojama, ar laivų statytojai ir šeimininkai galėtų pasiūlyti naują laivą 

už tokią kainą. 

Realesnė tikimybė – įsigyti naudotą laivą. Trečia galimybė – konvertuotas laivas, kai krovinį 

atgabenantis laivas paverčiamas į įrenginį-dujų saugyklą, primontuojant išdujinimo įrangą. 

Vertins ne tik kainą 

„Laivo įsigijimo kaina tėra vienas elementų, taip pat bus vertinama, kiek atsieis išlaikyti patį 

laivą, įgulą, kokie bus dujų energetiniai kaštai, laivo gebėjimas veikti šaltuosiuose vandenyse, 

galimybė dujas teikti nepertraukiamai. Vienas svarbesnių parametrų – laivo atitiktis krantinei“, – 

konkurso atrankos kriterijus vardijo KN SGD Reguliuojamos veiklos ir SGD projekto vadovas dr. 

Arūnas Molis. 

Statant krantinę KN ir Uosto direkcija investavo apie 70 mln. eurų. Be to, įsigyjamo laivo 

charakteristikos negali būti prastesnės nei dabartinio. 

Pasak A. Molio, įsigyti laivą – logiškas sprendimas, priimtas nesivadovaujant emocijomis. 

Prieš įsigyjant naująjį pirkinį buvo vertinama kaimyninių rinkų plėtra ir tendencijos, SGD terminalo 

perspektyvos. 

Poreikis auga 

„SGD terminalas yra labai svarbus, užtikrinant energetinę nepriklausomybę ir galimybę 

Lietuvos vartotojams pasirinkti, iš kur pirkti gamtines dujas. Ateityje terminalas vaidins labai 

reikšmingą vaidmenį. Gamtinių dujų vartojimas mūsų regione iki 2030–2040 metų išliks panašaus 

lygio, o Lenkijoje gamtinių dujų vartojimas išaugs“, – pastebėjo KN SGD Komercijos skyriaus 

vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė. 

Kaimyninė Lenkija planuoja elektros ir šilumos gamybai naudojamas anglis keisti į 

švaresnes bei tvaresnias alternatyvas, kaip švariausią atsinaujinantį kurą pasirinkdama gamtines 

dujas. 

Nuo 2023 m. lenkai ketina riboti gamtinių dujų patekimą iš Rusijos. 2022 m. atsiras nauja 

gamtinių dujų jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tad tikimasi, kad Lietuva gali suvaidinti reikšmingą 

vaidmenį, tiekiant gamtines dujas Lenkijos rinkai. 

Pigiau atsivežti 

Pastaruosius dvejus metus Lietuvoje suvartojama daugiau nei 60 proc. tiekiamų dujų. 

Buitinių gamtinių dujų vartotojų skaičius kasmet auga. Per pirmąjį šių metų pusmetį gamtinių dujų 

vartojimas Lietuvoje išaugo 17,5 proc. Šią žiemą gamtinių dujų suvartojimas buvo pasiekęs 

aukščiausią ribą per parą. 

„Tai rodo, kad galimybė įsigyti gamtinių dujų pasaulinėje rinkoje skysta frakcija ir atsivežti 

į Klaipėdos SGD terminalą dažnu atveju yra palankiau, nei pirkti dujas alternatyviai iš Rytų 

kaimyno „Gazprom“, – sakė J. Šilinskaitė-Venslovienė. 

Šiuo metu SGD terminalas gali patenkinti visus Lietuvos gamtinių dujų vartotojų poreikius. 

Dujos dujovežiais atkeliauja iš įvairių šalių, 15 proc. sudaro dujos iš Rusijos. SGD terminale 

nuo veiklos pradžios priimtas 241 laivas. 

Kodėl brangsta dujos? 

„Norime pasidžiaugti, kad SGD terminalas sudarė galimybę naudotis viena mažiausių 

gamtinių dujų kaina Europoje vien dėl alternatyvos rinktis. 
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Pastaruosius dvejus metus Europoje ir pasaulyje išgyvenamas įdomus ciklas: pernai kaina 

dėl pandemijos ir sumažėjusio vartojimo buvo nukritusi į neregėtas žemumas. 

Šių metų žiemą prognozuojamas gamtinių dujų kainos šuolis. Pasaulyje didėja gamtinių 

dujų paklausa dėl augančių rinkų Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Dėl COVID-19 įtakos nauji 

projektai dėl gamtinių dujų skystinimo buvo pristabdyti, tad poreikis gerokai viršija esamą pasiūlą. 

Tai turi įtakos pasaulinėms dujų kainoms. Tad Lietuva, kaip ir visas pasaulis, mokės didesnę kainą 

už gamtines dujas“, – paaiškino Komercijos skyriaus vadovė. 
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EM 2021-08-19 pranešimas. RRF lėšų injekcija Lietuvos energetikoje stiprins atsinaujinančių 

energijos išteklių ir darnaus transporto sritis 

TN: tn  

 

 
 

Siekiant stiprinti Lietuvos ekonomiką, „Naujos kartos Lietuva“ plane pagal Europos 

atsigavimo ir atsparumo didinimo priemonę (Recovery and Recilience Facility, RRF) iš viso 

numatyta 339,3 mln. eurų Lietuvos energetikai. Planuojama, kad per 2021–2026 m. du 

trečdaliai šių lėšų bus panaudota atsinaujinančios energijos išteklių elektros gamybai, likusi 

dalis – žaliosios pertvarkos įgyvendinimui transporto sektoriuje. 

„Energetikos sektorius – svarbi kiekvienos valstybės ekonomikos dalis, turinti labai didelę 

įtaką žaliajam kursui. Į tai Europos Komisija atkreipė dėmesį ir vertinant valstybių nacionalinio 

gaivinimo ir atsparumo planus, kuriuose turėjo būti numatyta aiški žaliosios pertvarkos rėmimo 

perspektyva. Tai rodo, kad į perėjimą prie švarios energetikos žiūrima kompleksiškai ir siekiama, 

kad tai būtų naudinga ir žmonėms, ir verslui, ir valstybėms, ir visai Europos Sąjungai“, – teigia 

energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Patvirtintame „Naujos kartos Lietuva“ plane įvardinta žalioji pertvarka energetikos srityje 

susieta su dviem kryptimis: tai – atsinaujinančių energijos išteklių plėtra elektros energijos gamybai 

ir žalioji pertvarka transporto sektoriuje, kurios tikslas yra kuo didesne apimtimi naudoti 

atsinaujinančius energijos išteklius. Pirmajai krypčiai iš viso numatyta 242,39 mln. eurų, o ji apima 

tris veiklas: parengiamieji darbai jūrinio vėjo plėtrai (9,786 mln. eurų), atsinaujinančių energijos 

išteklių elektrinės ir kaupimo įrenginiai (132,604 mln. eurų) bei 200 MW siekianti energijos 

kaupimo įrenginių sistema (100 mln. eurų). Kitai krypčiai iš viso numatyta 96,91 mln. eurų, o ją 

sudaro keturios veiklos: žaliojo vandenilio gamyba ir panaudojimas (20 mln. eurų), biometano dujų 

gamyba (22,21 mln. eurų), skystųjų biodegalų gamyba (8,7 mln. eurų) bei privačių elektromobilių 

įkrovimo stotelių įrengimas (46 mln. eurų). 

Pasak energetikos viceministrės, siekiant, kad RRF lėšos pasiektų ir sustiprintų šalies 

energetiką, šiuo metu vyksta tolesni strateginio planavimo etapai: tobulinama Energetikos 

ministerijos Plėtros programa ir pradedamos rengti joje išdėstytos pažangos priemonės, pagal kurias 

bus numatyti tolesni procedūriniai veiksmai, reikalingi finansavimo užsitikrinimui. „Šiuo metu 

intensyviai ruošiamės „Naujos kartos Lietuvos“ plano įgyvendinimui, atliekami derinimo veiksmai 

su Europos Komisija, o sekančiu etapu – viešinsime ir parengtas finansavimo priemones aptarsime 

su savo socialiniais ir ekonominiais partneriais. Mūsų tikslas – pirmuosius kvietimus paskelbti dar 

šiemet“, – sako D. Garbaliauskaitė. 

Pagal preliminarų Energetikos ministerijos RRF veiklų planą, pirmieji kvietimai galėtų būti 

paskelbti paskutiniaisiais šių metų mėnesiais. Jie būtų skirti skatinti juridinius asmenis ir 

atsinaujinančių energijos išteklių bendrijas diegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias 

elektrines ir individualius kaupimo įrenginius, taip pat – plėsti žaliojo vandenilio gamybą bei 

biometano dujų gamybą. Šių metų pabaigoje taip pat planuojama pradėti įgyvendinti 200 MW 

siekiančios energijos kaupimo įrenginių sistemos projektą, kuriam iš avansinio mokėjimo Lietuvai 

pagal „Naujos kartos Lietuva“ planą taip pat numatyta dalis lėšų. 

Iš viso minėtų pirmųjų keturių šiemet startuojančių veiklų biudžetas apima 274,21 mln. eurų 

arba kitaip, – apie 80 proc. Energetikos ministerijai numatytų „Naujos kartos Lietuva“ plano lėšų. 

_________ 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/rrf-lesu-injekcija-lietuvos-energetikoje-stiprins-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-ir-darnaus-transporto-sritis
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MINISTERIJOS EKONOMIKOS GAIVINIMO PLANAS VERSLUI KELIA ABEJONIŲ 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ 2021-08-17 www.vz.lt, 

TN: tn  

  

• Ekonomikos ir inovacijų ministerija atskleidžia „Naujos kartos Lietuva“ planą. 

• Verslas baiminasi, kad dalis atsigavimo lėšų neišplauktų iš Lietuvos. 

• Prioritetiniai sektoriai: ko tikėtis inžinerinei pramonei ir biotechnologijų sektoriui. 

• Žaliosioms inovacijoms 5 mln. Eur. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja apie konkrečias priemones, kurios bus 

finansuojamos iš 2,225 mlrd. Eur plano „Naujos kartos Lietuva“. Verslas turi didelių abejonių dėl jo 

efektyvumo. 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė „Naujos kartos Lietuva“ numato 

2,225 mlrd. Eur finansavimą skaitmeninimui, žaliajam kursui ir pan. „Deja, bet naujų priemonių, 

skatinančių įmonių skaitmeninę transformaciją pramonėje, nėra. Mūsų asociacija drauge su 

Lietuvos pramonininkų konfederacija buvo susitikusios su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

atstovais ir kalbėjome apie tokių priemonių būtinumą, kad valstybė skatintų investicijas į 

skaitmeninimą, įmonių „žalumą“. Tačiau inžinerinei pramonei tos paskatos nėra“, – neslepia 

Mantas Gudas, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos („Linpra“) prezidiumo 

narys. 

Anot jo, priemonės yra nukreiptos į skaitmeninę valstybę, viso valstybinio sektoriaus 

skaitmenizavimą, kuris turėtų sukurti pridėtinę vertę. Tačiau apgailestauja, kad inžinerinės 

pramonės skaitmeninimui lėšų nėra. 

Asociacijų žiniomis, iš 2,225 mlrd. Eur apie 50 mln. Eur turėtų būti numatyta skirti finansų 

inžinerijai ir dar maždaug 50 mln. Eur- startuoliams. Likę – konkrečioms priemonėms, kurios bus 

paskirstytos per viešuosius pirkimus. 

Dėl efektyvumo 

Yra nuogąstaujančiųjų, kad jau šiuo metu prie kiekvieno viešojo pirkimo galima rašyti 

konkretų nugalėtoją, nes jie praktiškai sukurti vienam arba dviem pirkėjams, ar tai būtų įkrovimo 

stotelės elektromobiliams, ar nauji Registrų centro registrai. Ir įspėjančiųjų, kad didelė dalis šių 

pinigų per viešuosius pirkimus gali iškeliauti iš Lietuvos. „Jeigu šios kalbos teisingos, bijau, kad 

viešiesiems pirkimams skiriamos didžiulės lėšos gali patekti į kelių žaidėjų rankas. Ir jei, kaip 

kalbama, kad už kiekvienos pirkimų eilutės galima nesunkiai nuspėti pavadinimus, tai globalių 

žaidėjų vardai. Jeigu tai pasitvirtins, neatmesčiau, kad iš 2,225 mlrd. Eur maždaug pusė pinigų 

realiai Lietuvoje neužsilaikys. Nenorėčiau, žinoma, taip prognozuoti, tačiau baiminuosi, kad plano 

efektyvumas gali būti ne pats geriausias“, – sako Sigitas Besagirskas, Vilniaus pramonės ir verslo 

asociacijos (VPVA) prezidentas. 

Jo nuomone, gamybos įmonės laikosi neblogai ir pačios gali sėkmingai ir gana pigiai 

skolintis, jų finansuoti iš „Naujos kartos Lietuvos“ pinigų būtinybės nėra. 

Dėl startuolių finansavimo taip pat kyla daug klausimų, nes tai labiau iškraipo rinką nei 

duoda efektą. „Jeigu inovaciją kuria seniau veikianti įmonė, ji kažkodėl finansavimo negaus? 

Kodėl? Jeigu gatvėje veikia dvi kavinės, kodėl reikia remti mažesnę, o ne sėkmingesnę? 

Nesuprantu. Tokius pinigus panaudojus kam nors kitam, pavyzdžiui, darbo mokesčiams mažinti, 

efektas būtų tikrai didesnis“, – svarsto S. Besagirskas. 

„Naujos kartos Lietuvos“ plane rašoma, kad „stiprinant mokslo ir verslo partnerystę, 

tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, planuojama inicijuoti misijomis pagrįstą mokslo ir 

verslo bendradarbiavimą, prisidedantį prie aktualiausių visuomenei iššūkių sprendimo“. 

Tokios misijos, kaip tikimasi, paskatins bendrus mokslo ir verslo (konsorciumų) projektus, 

kuriančius didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus, sprendžiančius visuomenei aktualius 

iššūkius. 

Pasak Tomo Andrejausko, Lietuvos biotechnologų asociacijos prezidento, tam skirta beveik 

64 mln. Eur. Tačiau kiek jų atiteks biotechnologijoms – dar neaišku. Šio plano liūto dalis nukreipta 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/autorius/rima-rutkauskaite
https://www.vz.lt/autorius/rima-rutkauskaite
https://www.vz.lt/autorius/rima-rutkauskaite
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į viešąjį sektorių, o biotechnologijos nėra vien tik mokslas, yra visa ekosistema. „Jeigu bus kuriami 

konsorciumai, tai juose turės dalyvauti ir verslas, ir mokslas, Tai, turbūt, kažkiek pinigų pasieks 

verslą. Vis dėlto dar tik rengiami siūlymai ir konkretumo nedaug“, – kalba T. Andrejauskas. 

Kur kas daugiau verslas galės tikėtis iš 2021–2027 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų 

investicijų. „Bent jau tokių pažadų yra“, – viliasi asociacijos vadovas.  

Ministerijos planas 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija atskleidžia planą, pagal kurį bus paskirstytos lėšos iš 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. 

20 mln. Eur numatoma skirti Inovacijų skatinimo fondui, kuris didins verslo, ypač startuolių, 

prieigą prie kapitalo. 

Dar 20 mln. Eur planuojama akceleravimo programoms. Viena iš priemonių – tarptautiniu 

mastu pripažinto akceleratoriaus iš užsienio pritraukimas. Be to, planuojama įkurti ne mažiau kaip 

vieną specializuotą akceleratorių (pvz., gyvybės mokslų srityje). 

Siekiant skatinti žaliųjų inovacijų plėtrą, planuojama sukurti paskatas aplinkai palankiems 

produktams arba technologijoms diegti ir kurti. Šiam tikslui bus sukurta finansinė priemonė – 

žaliųjų inovacijų vystymui bus skiriami čekiai. Šia priemone galės naudotis smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjektai, veiklą vykdantys ne pramonės srityje. Tikslui numatyta 5 mln. Eur. 

Planuojama kurti praktinių technologinių žinių ir sprendimų apsikeitimo platformą „Industry 

4.0 Lab“, kuri prisidėtų prie pramonės sektoriaus persiorientavimo į žiedinę ekonomiką. Šiam 

tikslui numatyti 3,5 mln. Eur. 

21 mln. Eur bus skirta trims misijomis grįstoms mokslo ir inovacijų programoms, kurios 

siejamos su atnaujintos sumaniosios specializacijos prioritetais.  

Taip pat planuojama sukurti bent tris kompetencijų centrus informacinių ir ryšių 

technologijų, pažangios gamybos bei gyvybės mokslų industrijos srityse (56 mln. Eur), lazerių, 

gyvybės mokslų industrijos sektoriaus poreikiams. „Taip pat svarbu pažymėti, kad pramonės ir kitų 

sektorių įmonės galės gauti investicijas ir iš kitų finansavimo šaltinių – Klimato kaitos programos, 

Modernizavimo fondo, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos ir kt.“, – primena ministerija. 

„Naujos kartos Lietuvos“ plane žaliajai pertvarkai ir skaitmenizacijai skiriama 43% ir 33% 

viso finansavimo. 
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MODERNIAUSIA LIETUVOS JĖGAINĖ IŠ ARTI: KAIP ŠIUKŠLĖS VIRSTA ŠILUMA IR 

ELEKTRA 

Gytis Kapsevičius, 2021-08-17, www.15min.lt, 

TN: tn  

 

Vilniuje įsikūrusi kogeneracinė jėgainė pradės savo antrąjį šildymo sezoną. Jos atstovai 

skaičiuoja sostinės gyventojams sutaupę 1,3 mln. eurų, tačiau žadėto pilno efekto reikės dar 

palaukti bent iki 2022 m. – biokuro bloko statybų konkursai dar nepabaigti. Tiesa, dėl brangstančių 

statybinių žaliavų kainų šio objekto užbaigimas gali kainuoti daugiau nei planuota.  

15min žurnalistai pasižvalgė po šią jėgainę iš arčiau. Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmą 

kartą šilumą pradėjo gaminti 2020 m. lapkritį, pirmąją elektrą – 2021 m. vasarį. Šiais metais jėgainė 

šildymo sezoną pradės anksčiau, todėl jos atstovai tikisi turėti didesnę įtaką Vilniaus šilumos 

kainoms nei pernai. Tačiau visos galios pasiekti dar nepavyks – kol kas rūksta tik vienas kaminas, 

priklausantis atliekų deginimo blokui.  

Pietinėje jėgainės teritorijos dalyje šiandien stovi trys nebaigti silosai. Juose bus 

sandėliuojamas biokuras, reikalingas maksimaliai jėgainės galiai pasiekti.  

Darbai sustojo 2020 m. spalį nutraukus sutartį su Lenkijos bendrove „Rafako“. Šis įvykis 

įplieskė nesutarimus ne tik su lenkų įmone, kuri kreipėsi į Stokholmo arbitražą dėl skolos, bet ir su 

Lietuvos statybų bendrovėmis, kurioms „Rafako“ liko skolinga apie 15 mln. eurų.  

Lietuviai reikalauja, kad šiuos įsipareigojimus perimtų Vilnaus kogeneracinė jėgainė. 

Nesutarimai dar neišspręsti, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė šiuo metu ruošiasi naujiems 

konkursams, kurie leistų baigti statybas.  

„Atlikti darbai yra neblogoje stadijoje, bet dar turi būti pabaigti transporteriai, elektros 

dalys, separatoriai, kitos judančios mechaninės dalys“, – vardija jėgainės vadovas Mantas Burokas.  

„Ignitis grupei“ priklausanti jėgainė neseniai šiame fronte sulaukė ir pozityvių žinių – 

rugpjūčio pradžioje buvo pasirašyta sutartis dėl biokuro aikštelės statybų. Tokia aikštelė leis 

sandėliuoti didelius kiekius iš anksto mažesne kaina įsigyto biokuro. Iš viso komplekso statyboms 

skirta 350 mln. eurų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (iki 140 mln. eurų), Europos 

investicijų banko paskolos (iki 190 mln. eurų) bei nuosavomis grupės lėšomis.  

Sudegina 500 tonų atliekų per dieną  

Šiuo metu per dieną Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sudeginama apie 500 tonų atliekų. 

Jos atvežiamos vilkikais – šie pirma privalo pravažiuoti per radiacijos lygį tikrinančius vartus. 

Paskui šiukšlės išverčiamos į bunkerio iškrovimo zoną, iš kurio automatinės žnyplės kelia jas į 

bunkerio sandėliavimo zoną. Joje atliekos sumaišomos, o tada žnyplėmis patenka į katilą. Procesą 

pro platų langą gali stebėti jėgainės darbus valdanti kelių žmonių komanda. Šis procesas 

automatizuotas, tačiau, jei automatiniai procesai užstrigtų – žnyplių valdymą galėtų perimti vienas 

iš darbuotojų.  

Vilniaus kogeneracinės jėgainės katilo degimo temperatūra turi būti ne mažesnė nei 850 

laipsnių. Temperatūra tokia aukšta, kad katilo ataušinimas dėl remonto ar kitų priežasčių, M.Buroko 

teigimu, truktų apie dvi–tris dienas.  

Kol kas rūksta vienas iš trijų jėgainės kaminų, tačiau atliekų degimo kvapo nesijaučia – 

įmonės atstovai tikina, kad tai dėl pažangios dūmų valymo sistemos. Tiesa, gana stiprus pūvančių 

atliekų kvapas jaučiamas patalpose, kur jos išverčiamos, taip pat dalyje teritorijos, kadangi nemažai 

buitinių atliekų sukaupta kaimynystėje esančiame komplekse.  

Vasarį kompleksui vadovauti pradėjęs M. Burokas sako, kad nuo tada, kai buvo paleista 

jėgainė, užklausų iš nepatenkintų Vilniaus gyventojų dėl taršos beveik nebuvo. „Ignitis grupės“ 

atstovų teigimu, tai greičiausiai lemia faktas, kad jėgainė yra įsikūrusi pramoniniame rajone, kur jau 

dabar kūrena keletas biokuro jėgainių.  

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/ekskursija-po-moderniausia-jegaine-salyje-kaip-siuksles-virsta-siluma-ir-elektra-663-1546912
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Be to, atliktos nemažos investicijos siekiant sumažinti emisijas. „Dūmų valymo sistema yra 

viena iš mūsų brangiausių dalių. Institucijos realiu laiku mato kiekvieną emisiją. Gerai tai, kad 

mūsų informacija yra vieša ir mūsų rodikliai yra net žemiau leistinų emisijų“, – teigia M. Burokas.  

Atliekų deginimo kogeneracinių jėgainių veikimo principas – šilumos ir elektros gavybai 

panaudoti tas atliekas, kurios nebuvo išrūšiuotos. Tačiau M. Burokas pažymi, kad jėgainė 

efektyvumo siekia ir kitose srityse. Savo darbams jėgainė beveik nenaudoja vandens iš išorės – 

gamybos cikluose naudojamas ir valomas tas pats vanduo, kuris buvo užpiltas pirmą kartą 

paleidžiant jėgainę. Jėgainė pati apsirūpina ir elektros poreikiais. Šiuo metu gaminama 20 MW 

elektros energijos, o savo reikmėms išnaudojama iki 3 MW.  

Jėgainės atstovai viliasi, kad tai gali būti ne pabaiga. Sudegus atliekoms, susidaro du 

šalutiniai produktai – pavojingi lakieji pelenai ir šlakas, kuris sudaro apie ketvirtadalį sudegintų 

atliekų masės.  

Pirmieji apdorojami atskirai, sandariame jėgainės korpuse, iš kur vėliau specialiu transportu 

išvežami į Norvegiją. O šlakas pirma sandėliuojamas patalpose, tuomet išvežamas į savartyną. 

Tikimasi, kad netolimoje ateityje jį bus galima panaudoti statybos reikmėms.  

Klaipėdoje įsikūrusi pirmoji Lietuvoje „Fortum Heat Lietuva“ pastatyta kogeneracinė 

jėgainė (dabar valdoma įmonės „Gren“) jau keletą metų kartu su vietiniu atliekų tvarkymo centru 

mėgina šlaką panaudoti keliams tiesti. Tačiau platesniam panaudojimui kol kas trukdo teisiniai 

aspektai – tam reikėtų sertifikatų ir įstatymų keitimo.  

M. Burokas: situacija Baltarusijoje tiekimo grandinių nesutraukys  

15min žurnalistui ir fotografui aprodydamas jėgainę, M. Burokas atsakė ir į keletą aktualių 

klausimų apie jėgainės ateitį, biokuro tiekimą bei PVM lengvatą šildymui.  

Jėgainės biokuro blokas dar neužbaigtas, bet galbūt iš anksto derėjotės su biokuro 

tiekėjais? Kokią įtaką darbui gali padaryti pastaraisiais metais išryškėjusi tendencija pigų 

biokurą importuoti iš Baltarusijos?  

Kainos klausimas visada yra įdomus. Dažnai kalbama, kad jei pernai kaina buvo 8 eurai už 

megavatą, tai tokia ji turi būti ir toliau. Bet tokia kaina nėra tvari. 8 eurai už lietuviško biokuro 

megavatą gaunama nebent tuomet, kai biokuro gamintojai visiškai nedirba arba yra ant bankroto 

ribos. Tai daugiau yra anomalija nei kainos stabilizavimas. Dabar biokuro kaina juda link 14 eurų 

už megavatą. Tai yra stabiliau ir tvariau. O kainų svyravimas visuomet buvo ir bus. Kad tai 

suvaldytume, mes įrenginėjame biokuro sandėliavimo aikštelę. Joje bus galimybė autotransportui 

atvažiuoti ir jį iškrauti.  

Aikštelė iš esmės suteikia galimybę sutaupyti. Tarp biokuro kainos vasarą ir žiemą yra apie 

30 proc. skirtumas. Todėl jeigu pigiu sezono metu susisandėliuoji biokurą, gali atpiginti šilumą 

žiemą, kai jos labiausiai reikia, tada, kai įtaka klientams ir gyventojams labiausiai pasijaučia.  

Bet ar Lietuvoje galima apsirūpinti norimais biokuro kiekiais? Ar būtina remtis importu 

iš Baltarusijos?  

Taip. Tai kainos ir politikos reikalas. Bet kuriuo atveju didžiąją dalį miškų valdo Valstybinė 

miškų urėdija, todėl priklauso, kokia bus politika. Dabar mes matome teisės aktų pokyčius, įvedami 

biokuro tvarumo reikalavimai ir panašiai. Suprantame, kad iš kaimyninės šalies jo kurį laiką nebus 

– nežinome, ar ilgai, ar trumpai. Bet tai nėra vienintelis biokuro šaltinis, todėl tiekimo grandinės jis 

nesutraukys.  

Kiek, jūsų matavimais, jėgainės biokuro kompleksui trūksta iki užbaigimo?  

Tai labai sunku apskaičiuoti, reikėtų žiūrėti, pagal ką matuojame. Vienas dalykas, galėtum 

skaičiuoti pagal kainą, kitas dalykas – pagal atliktus darbus, todėl nespekuliuosiu. Pavyzdžiui, 

katilas yra, bet nėra degiklių, valdymo sistemos, dūmų valymo sistemos, todėl neaišku, kaip 

vertinti. Turime kuro ūkį, trūksta kai kurių konstrukcijų pabaigimo. Turime turbiną, kuri yra atskira 

biokurui ir atliekoms, ją konservuojame, laikomės gamintojo reikalavimų.  

Kokia situacija su biokuro bloko užbaigimo konkursais? 

Tai – kompleksinis klausimas. Konkursai sėkmingai pradėti nuo kovo mėnesio. Dabar 

pasirašinėjame sutartį dėl biokuro aikštelės. Kiti konkursai yra tose stadijose, kur tiekėjai skaičiuoja 

kainas, nes apimtys yra tikrai didelės. Darbai kompleksiški – jeigu reikėtų statyti iš naujo, visi 
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suprastų, ką reikia padaryti. Dabar jiems reikia paaiškinti, kas padaryta, kokia situacija, viską turėjo 

įvertinti ekspertai.  

Ar darbų kaina sutilps į likutį (26 mln. eurų), kuris buvo neišmokėtas lenkų kompanijai?  

Sunku pasakyti. Planas yra toks. Kol dar neturime pirkimų rezultatų, labai sunku būtų 

indikuoti tilpsime, ar ne. Bet kokiu atveju matome, kad žaliavų kainos auga ir tai neabejotinai turės 

įtakos.  

„Rafako“ ieškinys bus nagrinėjamas Stokholmo arbitraže. Kurioje stadijoje šis teisinis 

ginčas?  

Procesas vyksta, turime dokumentų išreikalavimo ir apsikeitimo etapą – kiekviena šalis yra 

pateikusi sąrašą dokumentų, su kuriais norėtų susipažinti ir pastiprinti savo poziciją arbitraže. 

Kitaip tariant, dabar vyksta darbas su istorija.  

Kaip vertinate savo galimybes šiame teisme? 

Mes vertiname pozityviai. Visa ta situacija buvo sukurta kitos šalies. „Rafako“ vykdoma 

restruktūrizavimo byla, klausimas, kaip jiems seksis su tuo restruktūrizavimu. Natūraliai tokie 

dalykai nutinka. Labai liūdna, kad tai nutiko ir mūsų rangovui.  

Teisme nagrinėjamas kompensacijos klausimas. Ar jis gali paveikti ir tolesnį biokuro 

bloko statybų procesą? 

Manau, kad jeigu nebus blogų ketinimų, konkursams poveikio nebus. Apskritai tai yra 

atskiras procesas, po kurio pabaigos spręsis kompensacijos klausimas.  

Šiuo metu pažaingiose pasaulio šalyse itin skatinamas perdirbamų atliekų rūšiavimas, 

kuris galėtų sumažinti jūsų jėgainės deginamų šiukšlių kiekį, taip pat renovacija, kuri galėtų 

sumažinti šilumos vartojimą. Be to, šyla ir klimatas. Kokią matote jėgainės ateitį, jei visi šie trys 

aspektai pradės daryti didesnę įtaką mūsų gyvenimams? 

Vienas dalykas, kad elektrinė iš esmės yra moderniausia Lietuvoje ir viena moderniausių 

Europoje. Visos technologijos ir pažanga yra skirtos ne šiandienai, ne rytdienai, o bent 10–20 metų 

į priekį. Kitas dalykas, taip, šilumos poreikis mieste mažėja, bet reikia vertinti tai, kad atsiranda 

naujų šilumos vartotojų. Bent jau kai kalbama apie Vilnių, miestą, kuris auga. Namai yra efektyvūs, 

energijos suvartojimas viename name mažesnis, bet tų namų yra daugiau. Vilniuje pastačius 

biokuro bloką jėgainė patenkins didelę dalį miesto šilumos poreikio. Natūralu, kad tie įrenginiai, 

kurie naudoja iškastinį kurą, iš rinkos iškris.  

Planuojate rinkos dalį didinti pakeisdami tuos, kurie taps nekonkurencingi?  

Taip, viskas yra parengta konkurencinėmis sąlygomis. Dalyvaujame šilumos aukcionuose – 

kas pateikia žemesnę, patrauklesnę kainą, tas ir laimi, tas tą mėnesį ir dirba. Bendrai mes dirbame 

nuo lapkričio mėnesio ir jau esame Vilniui sutaupę 1,3 mln. eurų dirbdami vien tik su atliekomis.  

Tai yra pakankamai didelė įtaka. Konkurencinėje aplinkoje ši jėgainė ras savo vietą ne 

vienus metus ir ne vieną penkmetį.  

Prieš keletą metų, skelbiant apie šį projektą, buvo skaičiuota, kad jūsų jėgainės įtaka 

vilniečiams galėtų lemti 30 proc. mažesnes šilumos kainas. Kol kas dar nesate pastatę visko, ką 

planavote – kokia dalimi prisidedate prie sąskaitų mažinimo? 

 Nesame skaičiavę, kiek gali užimti, tačiau panašiai tiek ir yra. Sutaupome vilniečiams apie 

100 tūkst. eurų per mėnesį, o dirbame tik vienu katilu.  

Ką iš esmės galvojate apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą šildymui – galbūt 

surenkant pinigus pilnu tarifu juos būtų galima skirti kitoms, ilgalaikėms šilumos reikmėms, 

pavyzdžiui, daugiabučių renovacijai finansuoti? 

Mes su vartotojais tiesioginio ryšio neturime. Kaip jie atsiskaito, be to, kaip prasmingiau 

galėtų būti panaudoti pinigai, matyt, yra Vyriausybės ir mokesčių politikos formuotojų klausimas. 

Mums neturi įtakos, ar tarifas bus 21 proc., ar 9 proc.  

Manau, kad pagrindinis dėmesys neturėtų būti skiriamas kainai kaip panacėjai. Ji iš esmės 

nieko nesako. Didžiausia dedamoji yra vartotojimas. Jeigu jis bus mažas, tai namai bus efektyvesni. 

Taigi gyventojams ta kaina sąlyginai nieko nereikš. Ir atvirkščiai, kadangi dabar dalis namų yra 

nepatenkinamos būklės, nesandarūs, atitinkamai galima sakyti, kad net ir maža kaina jų neišgelbės, 

nes šilumos vartojimas yra didelis. Jeigu kliento pusėje šis klausimas būtų sutvarkytas, manau, kad 
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visai sistemai būtų geriau. Tada tai būtų labai geras atspirties taškas, planuojant šildymo sistemos 

evoliuciją – kiek reikia galios, kiek reikia rezervo ir panašiai. Dabar, kadangi renovacija yra gana 

lėta, mes kalbame apie perspektyvą šilumos naudojimui mažėti, bet jeigu pasižiūrėsime istorinius 

duomenis, tas mažėjimas nėra toks drastiškas. Kažkada teko skaičiuoti – jeigu renovacijos tempai 

išliks tokie, kaip dabar, tai yra 100 ar daugiau metų klausimas. Ne visos jėgainės tiek sulauks.  
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IS-912/637-IV-7 priedas 

 

VERT 2021-08-18 pranešimas. ACER priėmė sprendimą dėl tarpzoninio pralaidumo 

paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos pralaidumo skaičiavimo 

regione  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos 

energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) priėmė sprendimą dėl rinka 

pagrįsto Baltijos regiono tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų 

mainų. 2021 m. vasario mėnesį Baltijos regiono nacionalinės reguliavimo institucijos pateikė 

prašymą ACER priimti sprendimą dėl atitinkamos metodikos patvirtinimo. 

Baltijos pralaidumo skaičiavimo regioną sudaro: Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir 

Švedija. 

Efektyvus tarpzoninio pralaidumo paskirstymas prisidės prie tarpvalstybinių balansavimo 

pajėgumų rinkos kūrimo. Ši metodika bus naudojama užtikrinti efektyvų ir skaidrų tarpvalstybinių 

pajėgumų paskirstymą balansavimo rinkai ar rezervų dalinimuisi. Atitinkamai, ateityje sukūrus 

tokią rinką dėl rezervų dalinimosi mažėtų kiekvienai šaliai reikalingų išlaikyti rezervų kiekis ir būtų 

sumažintos operatorių balansavimo išlaidos. Tuo pačiu mažėtų ir kainos gautiniams elektros 

energijos vartotojams. 

ACER tikslas yra padėti nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms ES lygmeniu 

vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą, 

tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus. 

Daugiau informacijos ACER tinklalapyje. 

_______ 
 

VERT 2021-08-19 pranešimas. Dvišaliame Lenkijos ir Lietuvos energetikos reguliavimo 

institucijų susitikime aptartos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių aktualijos  

TN: tn  

 

2021 m. rugpjūčio 17 d. vyko nuotolinis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(VERT) atstovų susitikimas su Lenkijos energetikos sektoriaus reguliavimo institucijos (URE) 

atstovais. 

Susitikime aptartos gamtinių dujų sektoriaus aktualijos šalyse, įskaitant pokyčius, susijusius 

su gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų nustatymu ir gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtra. 

Didžiausias dėmesys buvo skirtas tarpvalstybinėms gamtinių dujų jungtims bei gamtinių dujų tinklo 

modernizavimo projektams, kurie turės didelį poveikį dujų srautams. Taip pat aptartos ir galimos 

bendradarbiavimo sritys, kai bus įgyvendintas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) 

projektas, kurį eksploatuoti numatoma 2022 metais.  

Daugiausiai diskutuota dėl priemonių, kurios padėtų užtikrinti GIPL infrastruktūros ir 

suskystintųjų gamtinių dujų terminalų (SGD) Lietuvoje ir Lenkijoje panaudojimo efektyvumą 

sukuriant didžiausią naudą vartotojams. Sutarta imtis priemonių ir jas įgyvendinti palaipsniui, 

"žingsnis po žingsnio". Susitikimo metu sutarta, kad pirmiausiai bus diskutuojama dėl perdavimo 

tarifų nuolaidos taikymo įleidimo iš ir išleidimo į GIPL taškuose. Tuo tikslu URE ir VERT oficialiu 

raštu kreipsis į šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius su prašymu parengti bendrus 

pasiūlymus dėl GIPL tarifų nustatymo, siekiant užtikrinti GIPL panaudojimo efektyvumą, ir juos 

pateikti energetikos reguliavimo institucijoms.  

Vėlesniuose bendradarbiavimo tarp energetikos reguliavimo institucijų etapuose galėtų būti 

diskutuojama dėl šalių bendros gamtinių dujų tarifų zonos kūrimo, bendros SGD terminalų 

pajėgumų skirstymo tvarkos, gamtinių dujų biržų apjungimo, tolesnio reguliavimo taisyklių 

harmonizavimo. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-18/acer-prieme-sprendima-del-tarpzoninio-pralaidumo-paskirstymo.aspx
https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/acer-decides-electricity-cross-border-capacity-allocation-methodologies
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-19/dvisaliame-lenkijos-ir-lietuvos-energetikos-reguliavimo-instituciju-susitikime.aspx
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Antroji susitikimo dalis buvo skirta elektros energetikos sektoriaus klausimams aptarti. 

VERT atstovai pristatė parengtą ataskaitą dėl priežasčių, sąlygojusių Latvijos ir Lietuvos elektros 

kainų zonų kainų skirtumo pokyčius, bei pateikė informaciją apie vykstančią viešąją konsultaciją 

dėl AB „Litgrid" parengtos Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su 

trečiosiomis šalimis metodikos projekto. 

Primename, kad dvišalis VERT ir URE bendradarbiavimas, siekiant apsikeisti patirtimi bei 

diskutuoti dėl glaudesnio bendradarbiavimo perspektyvų energetikos srityje, pradėtas 2019 m. spalį, 

kai URE delegacija lankėsi Vilniuje. Ir šio 2021 m. rugpjūtį vykusio nuotolinio susitikimo metu 

sutarta toliau keistis gerąja patirtimi ir tęsti dvišalį bendradarbiavimą.  

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-22/tyrimas_del_lv_lt_kainu_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-22/tyrimas_del_lv_lt_kainu_p.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/VERT-viesoji-konsultacija-del-Tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo-ir-paskirstymo-su-treciosiomis-salimis-metodikos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/VERT-viesoji-konsultacija-del-Tarpsisteminiu-jungciu-pralaidumo-nustatymo-ir-paskirstymo-su-treciosiomis-salimis-metodikos.aspx
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IS-912/637-IV-8 priedas 

 

GAVĘS SĄSKAITĄ UŽ VANDENS SKAITIKLIŲ PATIKRINIMĄ NUSTEBO – MANO, 

KAD TAI NETEISĖTA 

Edgaras Valeckas, www.ve.lt 2021-08-15 

TN: tn  

 

 
 

Klaipėdietis Michailas, gavęs 6,05 eurų AB „Klaipėdos vanduo“ sąskaitą už tai, kad įmonės 

kontrolierius į jo butą atvyko patikrinti skaitiklius, suabejojo tokio mokesčio teisėtumu. Nepatogius 

Michailo klausimus gavusi įmonė suskubo teigti, kad įvyko klaida, tačiau įtariama, kad nuo tokių 

„klaidų“ yra nukentėję ir daugiau žmonių. 

Michailas „Vakarų ekspresui“ sakė, kad sąskaitą anuliuoti „Klaipėdos vanduo“ nutarė po to, 

kai įmonės atstovų buvo paprašyta nurodyti paslaugų teikimo sutarties punktą, kuriuo remiantis toks 

mokestis buvo pritaikytas. 

„Neneigsiu, kad už „Klaipėdos vandens“ paslaugas sumoku ne kas mėnesį, o kartą per kelis 

mėnesius, man taip patogiau. Geriau sumoku kelis eurus delspinigių“, – savo istoriją pasakoja 

Michailas. Jis sako, kad „Klaipėdos vandens“ sutartyje yra numatyta galimybė atjungti vandenį, jei 

klientas nemoka už paslaugas, vėliau yra numatytas mokestis už vandens įjungimą. Tačiau 

klaipėdiečiui niekur nepavyko rasti punkto, kad už neplaninį kontrolieriaus atvykimą įmonės 

transportu patikrinti skaitiklių yra taikomas 5 eurų (be PVM) mokestis. 

„Manau, kad tokias sąskaitas galėjo gauti ir daugiau klaipėdiečių: senelių, daugiavaikių 

šeimų“, – mano Michailas, kuris įtaria, kad nuo tokių „Klaipėdos vandens“ galimų „klaidų“ yra 

nukentėję nemažai socialiai pažeidžiamų Klaipėdos gyventojų, kurie ir taip jausdami kaltę, kad 

laiku nesusimoka už įmonės suteiktas paslaugas, nesigilina ir nesiginčija dėl jiems pritaikyto 

mokesčio. 

Kreipėsi į FNTT 

„Yra tvarka, Civilinis kodeksas, reikia vadovautis teisės aktais, o neužsiimti neteisėta 

veikla“, – kategoriškas Michailas. Jis sako, kad jau kreipėsi raštu į Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybą, taip pat į Klaipėdos savivaldybę, kuri yra pagrindinė AB „Klaipėdos vanduo“ akcininkė. 

„Sieksiu, kad būtų atliktas tyrimas, padarytas auditas ir atsakyta į klausimą, ar tikrai nėra daugiau 

taip nukentėjusių žmonių ir kaip buvo naudojami pinigai, jei toks mokestis buvo renkamas“, – iki 

galo pasiruošęs eiti Michailas. 

Mokestis už skubėjimą? 

Situaciją „Vakarų ekspresui“ pakomentavo AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkė 

Regina Derkintytė-Kaupienė. 

Jos žiniomis, sumažėjus karantino apribojimams ir atnaujinus skaitiklių rodmenų 

patikrinimą, įmonės kontrolieriai dirba didesniu krūviu. Kasdien vienas kontrolierius, jei tai yra 

planiniai patikrinimai, patikrina daugiau nei 30 skaitiklių. Tokiu būdu kontroliuojama, ar gyventojai 

teisingai deklaruoja rodmenis, ar nėra nelegalių prisijungimų. 

http://www.ve.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/08/15/news/gaves-saskaita-uz-vandens-skaitikliu-patikrinima-nustebo-mano-kad-tai-neteiseta-20409404/
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Pasak valdybos pirmininkės, už darbuotojo atvykimą skaitiklių patikrai mokama tik skubiais 

atvejais, pavyzdžiui, avarijų. Tokie atvejai yra labai reti – vos daugiau nei vienas procentas nuo visų 

skaitiklių patikrinimų. „Komentuodama jūsų minimą atvejį, galiu patikinti, jog dėl minėto didelio 

darbų krūvio įsivėlė netyčinė darbuotojo klaida ir klientui buvo išrašyta sąskaita už skubią patikrą“, 

– sako R. Derkintytė-Kaupienė. Anot jos, klientas apie klaidą sąskaitoje yra informuotas, jam 

išlaidos už atvykimą pas klientą rugpjūčio mėnesio sąskaitoje bus anuliuotos. 

Tačiau Michailo „Vakarų ekspresui“ atsiųstoje sąskaitoje, kurią jam išrašė „Klaipėdos 

vanduo“, žodžių „avarija“ ir „skubu“ nėra parašyta. 

Žmogiška klaida 

„Klaipėdos vandens“ atstovė spaudai Gintarė Butkienė „Vakarų ekspresui“ sakė, kad 

minimo kliento bute, jam nedeklaruojant vandens apskaitos prietaisų rodmenų, liepos 27 d. buvo 

atlikta skaitiklių patikra bute. Pažeidimų nenustatyta. „Kontrolierė, pildydama el. skaitmenoje 

patikrinimo aktą, padarė klaidą – paspaudė mygtuką, kad tai yra skubus iškvietimas, už kurį klientas 

turi susimokėti,“ – sako G. Butkienė. Anot jos, išsiaiškinus klaidą, klientas buvo informuotas raštu, 

o įmonė atsiprašo už susidariusią nemalonią situaciją ir nepatogumus klientui. 

Nuo šių metų sausio iki liepos mėnesio bendrovės „Klaipėdos vanduo“ darbuotojai, 

kontroliuodami teikiamų paslaugų kokybę, nustatydami, kodėl gyventojai nedeklaruoja ar nemoka 

už paslaugas, taip pat tikrindami, ar nėra savavalinių prisijungimų, patikrino daugiau nei 10 000 

skaitiklių būstuose. 

Iš jų planiniai patikrinimai sudarė 8 189, prašymai nuimti plombas nuo skaitiklių – 1 212, 

uždėti plombas – 616. 

Už kontrolieriaus atvykimą, už kurį mokama, už papildomas paslaugas, skubius iškvietimus 

sąskaitos pateiktos 144 klientams. Tai nuo visų skaitiklių patikrinimų sudaro 1,4 procentus. 
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IS-912/637-IV-9 priedas 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2021-08-18 pranešimas. Kviečiame susigrąžinti šilumos punktus: 

procedūra paprasta, kaina – simbolinė  

TN: tn  

 

Jau dešimtmetį tęsiasi ydinga praktika, kai daugiau nei pusė Vilniaus daugiabučių 

šilumos punktų vis dar nepriklauso šių namų gyventojams. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau 

- VŠT) nori vilniečiams grąžinti tai, kas jiems visada ir priklausė, todėl gyventojai kviečiami 

savo nuosavybėn perimti šilumos punktus. Paprasta procedūra būtina norint netrukdomai 

disponuoti savo turtu, valdyti remonto išlaidas arba gauti paramą daugiabučio renovacijai.   

Šilumos punktas yra neatsiejama kiekvieno centralizuotai šildomo namo inžinerinė dalis. 

Tai - pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys užtikrinantis tinkamos temperatūros 

karšto vandens ir šilumos paskirstymą į kiekvieną butą ir patalpą.  

Šiuo metu galiojantis Šilumos ūkio įstatymas numato, kad daugiabučių šilumos punktai yra 

namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems 

asmenims. Vis dėlto iš 7 000 Vilniaus šilumos punktų net 3 700 nėra gyventojų nuosavybė – jie vis 

dar oficialiai priklauso VŠT. Tai prieštarauja įstatymui ir apsunkina gyventojams galimybę 

tinkamai valdyti savo turtą. Pavyzdžiui, gyventojams nusprendus modernizuoti daugiabutį namą, 

sprendimo įgyvendinimą tektų atidėti tol, kol būtų išpirktas šilumos punktas. 

Prieš daugiau nei dešimtmetį bendrovė, gavusi gyventojų daugumos pritarimą, senus ir 

neefektyvius šilumos punktus savo lėšomis pakeitė naujais. Tai gyventojams suteikė galimybę 

patiems reguliuoti šilumos intensyvumą ir sutaupyti, tačiau tokiu būdu šilumos punktai tapo 

bendrovės nuosavybe. Nuo 2011 m. pasikeitus Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, kuomet namo 

butų ir patalpų savininkai turėjo perimti šilumos punktus savo nuosavybėn, iki šiol toks procesas 

vyko vangiai. 

„Aktyvesnės daugiabučių bendruomenės, taip pat tos, kurios siekė paramos namų 

modernizavimui, perėmė šilumos punktus savo nuosavybėn. Vis dėlto didelė dalis daugiabučių tuo 

niekada nesirūpino. Daug šilumos punktų formaliai liko mūsų nuosavybėje, nors pagal įstatymą 

negalime jų nei remontuoti, nei prižiūrėti – ši funkcija įstatymu pavesta namo administratoriams. 

Susiklostė paini situacija“, – aiškina VŠT Perdavimo tinklo direktorius Algimantas Sadauskas.  

Jam antrina ir Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis: 

„Matome, kad susiklosčiusi situacija gyventojų atžvilgiu nėra teisinga ir kelia papildomų 

nepatogumų, pavyzdžiui, gyventojams nusprendus modernizuoti daugiabutį namą tektų atidėti šio 

sprendimo įgyvendinimą tol, kol būtų išpirktas šilumos punktas. Šis procesas reikalautų papildomų 

laiko sąnaudų ir atitolintų pastato modernizavimo naudos gavimą vėlesniam laikui, todėl 

prisidedame prie kvietimo perimti šilumos punktus ir laisvai disponuoti šiuo turtu”.  

Šiuo metu šilumos punktų remontu ir priežiūra rūpinasi daugiabučių namų administratoriai – 

nesvarbu, ar šie įrenginiai yra gyventojų, ar VŠT nuosavybė. 

Didžiąją dalį šilumos punktų, kurių, kaip numato dabartinis įstatymas, gyventojai nėra 

perėmę nuosavybėn, VŠT jiems perleis už simbolinę kainą, pavyzdžiui, už 0,29 Eur (kiekvieno 

šilumos punkto kaina vertinama individualiai). Kadangi šių įrenginių nereikia registruoti jokiame 

registre, procedūra nėra sudėtinga. Gyventojai turi susirinkti, nubalsuoti, kad nori tapti savo namo 

šilumos punkto savininkais, kreiptis į VŠT klientų aptarnavimo centrą ir pasirašyti pirkimo-

pardavimo aktą.  

„Jeigu gyventojai neužtikrinti, kad gali patys tai padaryti, daugiabučių namų administratoriai 

tikrai padėtų atlikti šią nesudėtingą procedūrą. Neabejotinai palankiau būti pilnateisiais viso namo 

turto savininkais ir turėti sprendimų laisvę. Ypač, kai kalbame apie tokią svarbią namo dalį kaip 

šilumos punktai. Gyventojai renovuodami savo namą negali atnaujinti ir šilumos punktų, jeigu 

pastarieji priklauso trečiosioms šalims, o ne patiems gyventojams“, – teigia A. Sadauskas. 

_______ 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/kvieciame-susigrazinti-silumos-punktus-procedura-paprasta-kaina-simboline:577
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VILNIAUS GINČAS SU „VEOLIA“ DĖL 560 MLN. EURŲ ŽALOS UŽTRUKS 

2021-08-19 Roma Pakėnienė, BNS www.kauno.diena.lt, 

TN: tn  

 

Vilniaus valdžios ir jos valdomos  bendrovės Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) ginčas su 

Prancūzijos koncernu „Veolia“, 2002-2017 metais nuomojusio sostinės šilumos ūkį, Stokholmo 

arbitraže užtruks ilgiau nei manyta. Vilniaus savivaldybė ir VŠT siekia iš „Veolia“ prisiteisti iki 560 

mln. eurų. 

Šią savaitę turėjusios prasidėti bylos liudytojų apklausos paskutinę minutę „Veolia“ 

prašymu buvo atidėtos iki 2022 metų balandžio, BNS pranešė Vilniaus vicemeras Valdas 

Benkunskas. „Mūsų tikslas, kad ši byla būtų išspręsta kuo greičiau ir posėdžio atidėjimas dėl 

„Veolia“ kaltės mus labai nuvilia. Nepaisant visko, mes toliau sieksime teisingumo ir reikalausime, 

kad tai, ką „Veolia“ neteisėtai Vilniui ir vilniečiams padarė, būtų atlyginta“, – BNS sakė V. 

Benkunskas. 

Vilniaus šilumos tinklų generalinis direktorius Gerimantas Bakanas sako, jog prašymą 

atidėti klausymus „Veolia“ pateikė posėdžio išvakarėse, vėlų praėjusio sekmadienio vakarą, 

motyvuodama tuo, kad nebeturi ją turėjusių ginti advokatų iš kompanijos „Sidley Austin LLP“. 

„Posėdžio atidėjimo keliems mėnesiais mes tikrai nepageidavome, kita vertus, toks pokytis mums 

yra blaškymosi ar net panikos „Veolia“ stovykloje ženklas. Paskutinės minutės drama ir 

karštligiškas bandymas išvengti bylos nagrinėjimo posėdyje rodo, kad „Veolia“ nepasitiki savo 

pačių pozicija byloje“, – komentare BNS sakė G. Bakanas. 

Pasak V. Benkunskjo, buvo tikėtasi, kad liudytojų apklausos bus baigtos per rugpjūtį–rugsėjį 

ir arbitrų sprendimas bus paskelbtas kitų metų viduryje, tačiau dabar procesas atidedamas maždaug 

pusantrų metų. 

Pagrindiniai arbitražo klausymai turėjo vykti rugpjūčio 17 – rugsėjo 4 dienomis. 

V. Benkunskas anksčiau yra sakęs, kad sutartis su „Veolia“ (tuomet „Dalkia“) buvo 

pasirašyta siekiant tenkinti verslo interesus, be to, ji turėjo korupcijos elementų. Jo teigimu, 

„Veolia“ kontroliuota įmonė „Vilniaus energija“ per šilumos ūkio valdymo laikotarpį nevykdė savo 

pažadų investuoti į jo atnaujinimą. 

Savivaldybė ir VŠT arbitražui pareiškė 13 reikalavimų, pagrindiniai jų – manipuliavimas 

šildymo tarifais, dėl ko vartotojai 2011–2016 metais permokėjo apie 31,8 mln. eurų, įsipareigojimų 

investuoti nevykdymas, brangių žaliavų, paslaugų ir įrangos pirkimas iš susijusių įmonių, 

įsipareigojimų modernizuoti 3-iąją Vilniaus termofikacinę elektrinę nevykdymas, neteisėtas 

subsidijų – iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo gautų pajamų – pasisavinimas. 

Stokholmo arbitražui pateiktame priešieškinyje „Veolia“ teigia, kad žalą dėl neteisėtų 

valdžios veiksmų patyrė būtent ji ir savo ruožtu reikalauja atlyginti 22 mln. eurų. 

„Veolia“ investicijos Lietuvoje sulaukė itin prieštaringų vertinimų – ją lydėjo abipusiai 

kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, neskaidrios politinės įtakos. 

2017 metais Vilniaus valdantieji sakė, kad jų pirmtakai, vadovaujami mero Artūro Zuoko, 

suklydo, kai įsileido privatų valdytoją ir neužtikrino jo kontrolės. 2000-2007 metais ir 2011-2015 

metais Vilniaus meru buvęs A. Zuokas priekaištus ne kartą atmetė – jis susitarimą vadino „geriausia 

viešosios ir privačios partnerystės sutartimi ne tik Lietuvoje, bet ir Vidurio bei Rytų Europoje“. 

2016 metų pradžioje „Veolia“ pateikė ieškinį Lietuvos valstybei Vašingtono arbitraže 

reikalaudama atlyginti apie 79 mln. eurų žalą dėl, jos teigimu, nesąžiningo valstybės elgesio ir 

investicijų Lietuvoje nusavinimo. Tikimasi, kad arbitražo sprendimas bus paskelbtas vėliau nei 

2022 metų pavasarį, kaip tikėtasi anksčiau. 

Lietuvos valstybė, savo ruožtu reikalaujanti iš „Veolia“ daugiau nei 240 mln. eurų 

kompensacijos už jos padarytą žalą valstybei ir vartotojams ir 2017 metais pateikusi priešieškinį 

arbitražui, pernai jį atsiėmė ir nutarė toliau bylinėtis šalies teismuose. 

Pasibaigus 15 metų sutarčiai, Vilniaus šilumos tinklai visą turtą iš „Vilniaus energijos“ 

perėmė 2017 metų kovo 31-ąją. 

https://kauno.diena.lt/autoriai/roma-pakeniene
https://kauno.diena.lt/autoriai/bns-2
http://www.kauno.diena.lt/
https://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-gincas-su-veolia-del-560-mln-euru-zalos-uztruks-1039208#/galerija/image1
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-912/637-V-1 priedas 
 

EM 2021 08 19 pranešimas. Kviečiame teikti pasiūlymus dėl misijomis grįstų mokslo ir 

inovacijų programų temų 

TN: tn  

 

 
 

Vyriausybės kanceliarija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija organizuoja viešąją konsultaciją ir kviečia teikti pasiūlymus dėl galimų 

misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų temų. 

Misijomis grįsta mokslo ir inovacijų programa – tai visuma veiksmų, kuriais siekiama per 

nustatytą laiką, pasitelkiant mokslą ir inovacijas, pasiekti plataus užmojo, įkvepiantį ir išmatuojamą 

tikslą, kurio įgyvendinimas turėtų teigiamą poveikį visuomenei, jos gyvenimo kokybei, 

visuomeniniams santykiams. 

Konsultacijos rezultatai bus panaudoti sudarant galimų misijų temų sąrašą ir atrenkant tas 

misijų temas, kurias įgyvendinti tikslinga kviesti mokslo ir verslo konsorciumus, teikiant 

konkrečius projektinius pasiūlymus. 

Pasiūlymus galima teikti el. paštu iki rugsėjo 6 d. (imtinai). Pasiūlymų pildymo formą ir 

daugiau informacijos galite rasti čia. 

Rugsėjo 1–6 dienomis numatoma apskritojo stalo diskusija, skirta galimoms misijų temoms 

aptarti. 

Konsultacijoje kviečiami dalyvauti Vyriausybės socialiniai ekonominiai partneriai, mokslo 

bendruomenės, verslo atstovai, nevyriausybinio sektoriaus atstovai, aktyvūs visuomenės nariai. 

Prašome teikti pasiūlymus dėl galimų misijų temų – šiuo metu aktualių visuomenės iššūkių. 

Kontaktiniai asmenys: švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja Rasa Kulvietienė (el. 

p. Rasa.Kulvietiene@smm.lt, tel. 8 647 31 966) ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir 

pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 

Paulius Kamaitis (el. p. Paulius.Kamaitis@eimin.lt, tel. 8 656 65 151). 

Vyriausybės kanceliarija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija organizuoja viešąją konsultaciją ir kviečia teikti pasiūlymus dėl 

galimų misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų temų. 

Misijomis grįsta mokslo ir inovacijų programa – tai visuma veiksmų, kuriais siekiama per 

nustatytą laiką, pasitelkiant mokslą ir inovacijas, pasiekti plataus užmojo, įkvepiantį ir išmatuojamą 

tikslą, kurio įgyvendinimas turėtų teigiamą poveikį visuomenei, jos gyvenimo kokybei, 

visuomeniniams santykiams. 

Konsultacijos rezultatai bus panaudoti sudarant galimų misijų temų sąrašą ir atrenkant tas 

misijų temas, kurias įgyvendinti tikslinga kviesti mokslo ir verslo konsorciumus, teikiant 

konkrečius projektinius pasiūlymus. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-pasiulymus-del-misijomis-gristu-mokslo-ir-inovaciju-programu-temu
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-misijomis-gristu-mokslo-ir-inovaciju-programu-temu
mailto:Rasa.Kulvietiene@smm.lt
mailto:Paulius.Kamaitis@eimin.lt
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Pasiūlymus galima teikti el. paštu iki rugsėjo 6 d. (imtinai). Pasiūlymų pildymo formą ir 

daugiau informacijos galite rasti čia. 

Rugsėjo 1–6 dienomis numatoma apskritojo stalo diskusija, skirta galimoms misijų temoms 

aptarti. 

Konsultacijoje kviečiami dalyvauti Vyriausybės socialiniai ekonominiai partneriai, mokslo 

bendruomenės, verslo atstovai, nevyriausybinio sektoriaus atstovai, aktyvūs visuomenės nariai. 

Prašome teikti pasiūlymus dėl galimų misijų temų – šiuo metu aktualių visuomenės iššūkių. 

Kontaktiniai asmenys: švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja Rasa Kulvietienė (el. 

p. Rasa.Kulvietiene@smm.lt, tel. 8 647 31 966) ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir 

pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 

Paulius Kamaitis (el. p. Paulius.Kamaitis@eimin.lt, tel. 8 656 65 151) 

 
 

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-misijomis-gristu-mokslo-ir-inovaciju-programu-temu
mailto:Rasa.Kulvietiene@smm.lt
mailto:Paulius.Kamaitis@eimin.lt
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IS-912/637-VI-1 priedas 

 

 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2021-08-11 pranešimas.  

TN: tn  

 

PAJUNGTAS KARŠTO VANDENS TIEKIMAS VISIEMS ELEKTRĖNŲ MIESTO 

GYVENTOJAMS! 

 

 

 

 

 

 

Su džiaugsmu pranešame, kad rangovas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ baigė 

vykdyti projekto „Elektrėnų miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų modernizavimo“ darbus. 

Rugpjūčio 9 – 10 dienomis, po trasos paruošimo - pajungimo eksploatacijai bandymų, patikrinimų, 

tinklai buvo užpildyti vandeniu ir karštas vanduo pasiekė gyventojus - pajungtas karšto vandens 

tiekimas visiems Elektrėnų miesto vartotojams. 

Dabar vyksta baigiamieji - tranšėjų užkasimo, tvarkymo, lyginimo, darbai. Galutinai darbai 

baigti bus tada, kai bus sutvarkytas gerbūvis – pasėta veja, atstatyti pėsčiųjų takai. 

Jei Jūsų bute sutrikęs karšto vandens tiekimas, nešyla gyvatukas, prašome kreiptis į UAB 

„Elektrėnų komunalinis ūkis“ dispečerinę tarnybą tel. 8 686 34972 ir užregistruoti sutrikimus. 
 

 

http://www.eku.lt/index.php?1707393821
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IS-912/637-VI-2 priedas 

 

UAB „Plungės šilumos tinklai" paklausimas dėl privalomo testavimo 

 
From: Margarita Charitonova <margarita@plungessiluma.lt>  

Sent: Monday, August 16, 2021 11:06 AM 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: del privalomosi testavimosi 

 

Sveiki, gal žinote kaip bus nuo rugsėjo 13 su privalomu profilaktiniu patikrinimu? Ar 

šilumos tiekimo įmonės bus laikomos gamybinėmis įmonėmis?  

Nes mes dabar tarsi atsiduriame užribyje – nei esame viešojo administravimo subjektai, nei 

grynai gamybinės įmonės. Tačiau tiesioginis kontaktas aptarnavime išlieka – nepakeisi skaitliukų, 

nelikviduosi avarijų neužėjus į butą. 

Aš esu iš esmės už tai, kad visi darbuotojai privalomai testuotųsi, bet, žinoma, atsiranda 

tokių, kurie ir prieš testą, ir prieš vakciną. Manau, kad būtų geriau, jeigu būtume aiškiai aprašyti 

operacijų vadovo sprendimuose. 

 
Pagarbiai 

Margarita Charitonova  

Generalinė direktorė 

 

UAB „Plungės šilumos tinklai" 

tel. (8-609) 73735; (8-448) 72077 

margarita@plungessiluma.lt 

 

 
*** 

 

Atsakymas dėl gamybos sąvokos išaiškinimo 

 

Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) ir atsižvelgiant į 35.30 punktą, 

bei į tai, kad UAB „Plungės šilumos tinklai“ priskiriama D klasei, o šioje sekcijoje klasifikuojama 

veikla, susijusi su elektros energijos, gamtinių dujų, garo, karšto vandens tiekimu, naudojant 

nuolatines tiekimo linijų, magistralių ir vamzdynų infrastruktūras (tinklus). Tinklo didumas nėra 

lemiamas veiksnys; čia taip pat įeina elektros, dujų, garo, karšto vandens ir pan. tiekimas 

pramoniniams rajonams arba gyvenamiesiems pastatams, todėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ 

mano asmenine nuomone, įeiną į gamybos sąvoką.  

Kadangi galimos įvairios interpretacijos šiuo klausimu, todėl papildomo išaiškinimo 

laukiame iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Gavus atsakymą, informuosime papildomai. 

 

Naudingos nuorodos:    

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 696 „Dėl 

ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (Žin., 1995, Nr. 43-1054; 2003, Nr. 32-

1334) (aktuali redakcija, įsigaliojo nuo 2014-08-02)  

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 114 „Dėl duomenų apie fizinių ir 

juridinių asmenų vykdomos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių pateikimo statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms tvarkos“ 

(Žin., 2003, Nr. 62-2851)  

mailto:margarita@plungessiluma.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:margarita@plungessiluma.lt
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Europos Parlamentas ir Taryba 2006 m. gruodžio 20 d. reglamentas Nr. 1893/2006 

(PDF), nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir 

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB 

reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių  

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin.,2007, Nr. 119-4877) 

 

Pagarbiai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Teisininkas 

Egidijus Šimoliūnas 
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IS-912/637-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO_2021-08-16 d. LŠTA webinaro medžiaga_Taršos mokesčiai 

 

Siunčiame š.m. rugpjūčio 16 d. (pirmadienis) vykusio LŠTA mokymų seminaro „Taršos mokesčių 

ir kontrolės naujovės 2021 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui“ medžiagą taip 

pat atsakymus į užduotus klausimus. 

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  LŠTA nuotoliniai mokymai_Taršos mokesciai-

20210816_140019-Meeting Recording.mp4 

Pažymėjimus rasite čia: http://mokymai.countline.lt/pazymejimai/p-search-

nl.php?id=f0ad410616bf6ea9ab71e6a3abbc58d9 

Jeigu turite papildomų klausimų ar norit pasikonsultuot galite kreiptis tiesiogiai į lektorę: Sandra 

Gervilienė Tel.: +370 609 103 92 El. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt 

Būtume dėkingi, jei skirtumėt laiko ir pateiktumėt atsiliepimą apie vykusius mokymus užpildant: 

VERTINIMO FORMĄ 
 

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

www.lsta.lt 

________ 

 

2021-08-16 d. LŠTA webinaro medžiaga_Taršos mokesčiai TN tekste, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-VI-3-1 priedas 2021-08-23.zip). 

__________ 

 

LŠTA INFO. LŠTA mokymai_Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos 

 

Laba diena, 

Dėkojame, kad užsiregistravote į š.m. rugpjūčio 23 d. (pirmadienis) LŠTA mokymų seminarą 

„Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos“ (lektorius Artūras Kapitanovas) 

Laikas: nuo 14 val iki 17 val. 

Seminaro mokymų medžiaga atsiųsime penktadienį. 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EdxYUMtzFGBJozBqvpTy9tkBx2fK9Mxw1jirzGTiZtdb7w?e=cWh6cJ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EdxYUMtzFGBJozBqvpTy9tkBx2fK9Mxw1jirzGTiZtdb7w?e=cWh6cJ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EdxYUMtzFGBJozBqvpTy9tkBx2fK9Mxw1jirzGTiZtdb7w?e=cWh6cJ
http://mokymai.countline.lt/pazymejimai/p-search-nl.php?id=f0ad410616bf6ea9ab71e6a3abbc58d9
http://mokymai.countline.lt/pazymejimai/p-search-nl.php?id=f0ad410616bf6ea9ab71e6a3abbc58d9
mailto:s.gerdviliene@biosistema.l
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmmyD-uWgR-HYaoTXiHKRJQz8UuGUs8jDdiN9y9SJo7I8qxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1N2JmOGItZDMyOC00Y2NkLTgxM2EtNWY4M2E0NjcyNTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MDg1N2JmOGItZDMyOC00Y2NkLTgxM2EtNWY4M2E0NjcyNTFh@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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LŠTA mokymai narių-įmonių darbuotojams 

 

Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos 
 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Laikas: nuo 14:00 iki 17:00 val. MS TEAMS platformoje 

Lektorius: Artūras Kapitanovas 
 

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – 

Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu 

lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir 

apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau 

nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. 

Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10. 

Temos 

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ypatumai:  

o Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas; 

o Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje 2021 m.; 

o GPM lengvatos ir jų taikymas; 

o GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos. 

2. Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:  

o Įmonės lengvųjų automobilių naudojimas ir VMI išmanieji tyrimai keliuose; 

o “Prabangos” prekės; 

o Butai, namai, kelionės; 

o Nuotolinių darbo vietų įrengimas; 

o Darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas; 

o Suteiktos prekių ir paslaugų nuolaidos darbuotojams. 

3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Naujausi ypatumai:  

o PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo 

pakeitimais nuo 2021 m.; 

o Elektroninės prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai 

nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema; 

o Naujausi VMI komentarai ir jų taikymas 2021 m.; 

o 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai; 

o Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais; 

o PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos. 

4. Pelno mokesčio naujovės ir ypatumai:  

o Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.; 

o Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos; 

o Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos; 

o Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita. 

Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo ypatumai; 

o Beviltiškų skolų pripažinimo kriterijai: kokiais dokumentais pagrįsti skolų 

beviltiškumą? 

o Komandiruočių sąnaudos bei kilnojamojo pobūdžio darbo kompensavimas: VMI ir 

VDI požiūris; 

o Mokestinių nuostolių mažinimas praėjusių metų pelnu (nuostolių perkėlimas atgaline 

data); 

o Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus: 

▪ perkelto turto apmokestinimas; 

▪ perkeltų akcijų apmokestinimas. 

o Pelno mokesčio lengvatų taikymas. 



 

123 

5. Mokesčių administravimo reguliavimo naujovės:  

o Buhalterinių dokumentų naudojimas ir pildymas mokesčių apskaitoje; 

o Buhalterinės apskaitos duomenų pateikimas standartizuotu formatu naudojantis 

bendruoju apskaitos failu SAF-T; 

o Mokesčių permokų sudengimai – palengvinimas ar “painiava”? Pakeitimai 

Mokesčių administravimo įstatyme 2021 m. 

o Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai; 

o Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai ir jų tenkinimo sąlygos; 

o Mokesčių „amnestija“; 

o Tarpvalstybinių susitarimų pranešimai VMI. 

6. Akcininko ir įmonės tarpusavio skolinimasis. Problematika.  

7. Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir 

dokumentus turi turėti įmonės?  

8. Numatomi juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai:  

o Nemokumo tikimybė – kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas; 

o Vadovo pareigos ir atsakomybė susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu. 

9. Pakeitimai pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatyme nuo 2021-08-01.  

10. Kaip Jus vertina finansų įstaigos dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos 

(klientai, įmonės teikiamos paslaugos/produktai, tiekimo kanalai, geografinės veiklos 

sritys)?  

11. Juridinio asmens likvidavimas Registro tvarkytojo iniciatyva: ar tai nebus galimybė turtą 

paversti bešeimininkiu?  

12. BAĮ projektas: reforma, kokios ilgai nebuvo.  

13. Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų taikymo planuojami pakeitimai.  

14. Valstybės COVID-19 pagalba:  

o Gautos valstybės paramos atvaizdavimas mokesčių ir apskaitos tikslais; 

o Subsidijų įtaka mišraus PVM procentui; 

o Vykdomų veiklų deklaravimas mokesčių administratoriui; 

o Mokesčių lengvatos neatlygintiną paramą kovai su COVID-19 suteikusioms 

bendrovėms; 

o Karantino ir ekstremaliosios padėties įtaka apskaitos duomenų vertinimui ir 

informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose pagal VAS. 

o Neteisingas gautos valstybės paramos panaudojimas: kada ją reikės grąžinti? 

o Įmonės mokumo vertinimas: naujausia VMI įsakymai. 

15. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai.  
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IS-912/637-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-08-19, ketvirtadienis_15 val. 

 

Kviečiame rytoj (rugpjūčio 19 d.) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį pasitarimą 

aktualių klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA narių vadovų pasitarimas 2021-08-19 aktualijos 

 

1. A.A. Darbo vietoje sužalotas ir mire katilinės darbuotojas Šalčininkuose 

2. COVID 19 aktualijos: CŠT veikla – gamybinė, Rugpjūčio 26 d SIESTA priiims visus..    

3. Nusiųstas LŠTA raštas į LRV ir LRS DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 

AKTYVESNIO DALYVAVIMO LIETUVOS BIOKURO RINKOJE. Gautas atsakymas – 

nagrinėja. 

4. Nusiustas LŠTA raštas į LRV dėl DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS CŠT 

SEKTORIUJE. Ačiū įmonėms kurios pateikė skaičiavimus... 

5. Rašto projektas dėl ŠP priežiūros ir CŠT įmonės poveikio prižiūrėtojui sustiprinimas  

6. VERT užsakymu Smart Continent atlieka studiją dėl Palyginamųjų rodiklių taikymo 

CŠT kainodaroje. Jeigu VERT nepripazįsta sąnaudų ar jos išnyksta visais atvejais.? 

7. Apibendrinome 2020 metų CŠT duomenis spausdiname ŠT žurnale, iki rugpjūčio 26 gal 

gal bus atspausdintas.. 

8. Diskusija dėl dvinarės kainos?  

9. BUS SPRENDŽIAMAS „INDEPENDENCE“ LIKIMAS, 2021. 

10. Pirmadienio mokymai Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021 m. Naujausi aplinkos 

apsaugos reikalavimai verslui. Kokie patarimai dėl tolimesnių mokymų? 

11. Pirmadienį mokymai KAPITANOVAS - mokesčiai   

12. KTU priėmė į Energetikos programą 30 studentų – po 2 metų pusė jų turėtų rinktis ŠE 

specializaciją. 

 

LŠTA narių vadovų pasitarimo 2021-08-19 APŽVALGA 

 

1. A.A. Darbo vietoje sužalotas ir mire katilinės darbuotojas Šalčininkuose 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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2. COVID 19 aktualijos: CŠT veikla – gamybinė, Rugpjūčio 26 d SIESTA priims ir be 

galimybių paso.    

3. Nusiųstas LŠTA raštas į LRV ir LRS DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 

AKTYVESNIO DALYVAVIMO LIETUVOS BIOKURO RINKOJE. Gautas atsakymas – 

AM nagrinėja. Pasiūlymas - siekti, kad VMU tiektų biokurą reguliuojamam sektoriui su 

reguliuojama pelno marža.  

4. Nusiųstas LŠTA raštas į LRV dėl DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS CŠT 

SEKTORIUJE. Ačiū įmonėms, kurios pateikė skaičiavimus... 

5. Ruošiama LŠTA pozicija dėl įgaliojimų ir galimybių reikalauti iš šilumos punktų 

prižiūrėtojų kokybės, remontai ar modernizacija turėtų būti atliekami, kad užtikrinti 

privalomuosius reikalavimus (parametrus) per nustatytą laiką ir t.t. Jeigu priežiūra 

nevykdoma – priežiūrą perima šilumos tiekėjas (kaip?). Išklausytos įvairios, kartais 

skirtingos, nuomonės, nuspręsta diskusiją ir reguliavimo paiešką tęsti toliau.   

6. VERT užsakymu Smart Continent atlieka studiją dėl Palyginamųjų rodiklių taikymo 

CŠT kainodaroje. Jeigu VERT nepripažįsta sąnaudų ar jos išnyksta visais atvejais.? Įmonės 

pateikė pavyzdžių, kokią žalą padaro neišvengiamų sąnaudų nepripažinimas pagrįstomis ir 

neįskaičiavimas į šilumos kainas. Dirbti su konsultantais, siekiant pakeisti lyginamųjų 

rodiklių taikymo tvarką.     

7. Apibendrinti 2020 metų CŠT duomenys, spausdinama Šiluminės technikos žurnale, iki 

rugpjūčio 26 gal bus atspausdintas. 

8. Diskusija dėl dvinarės kainos?  

9. Pirmadienio mokymai Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021 m. Naujausi aplinkos 

apsaugos reikalavimai verslui. Kokie patarimai dėl tolimesnių mokymų? 

10. Pirmadienį mokymus ves žinomas ekspertas KAPITANOVAS - mokesčiai   

11. KTU priėmė į Energetikos programą 30 studentų – po 2 metų pusė jų turėtų rinktis 

Šilumos energetikos specializaciją. Termoinžinerijos magistratūroje suformuota 9 studentų 

grupė. 

12. Kilo aktyvi diskusija dėl biokuro kainų, siūloma organizuoti pasitarimą su Baltpool, 

VERT ir EM atstovais ir teikti detalius pasiūlymus dėl tiesioginių pirkimų apimties 

padidinimo ir procedūrų supaprastinimo.  Konstatuota, kad brangios dujos skatina branginti 

ir biokurą. Nenuperkama, net po 18 eur/MWh.   
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IS-912/637-VI-5 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 15 2021-08-16 

TN: tn 

 

 
________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 15 2021-08-16, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-912/637-VI-5-1 priedas 2021-

08-23.pdf). 

 

https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjNpV2JKdVViTmhvbXNlZm1OSm5aRzNja3R4cXI1V1ZsNmx5MkduR2txRnJuc3VWWnNScnlaYXRtcCUyQlp6bWhrbU5HVzJHS2NhWldTcG1xU2NkRmxsSEtieXB0bzBXakdrcXliWVduWm5KdHB6bVhSbUoyVjJacG9uc2xveldDaG01ckpZMnFlYnBPVmJwOWdadEp3bVpuTGtxQ1loSmE1eFkxcXdtckdaSjV1cXN5ZW04cHAxWldlbjZDYXkyeW9ac1JvbDVWb2xwakRhcDZRYUpScGJaNWlubU9ibTJmQWtZZVlwR3pCY0dhYW1tR1RsNmhoeXBtZmNaNmJuNVElM0Q=
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjNpV2JKdVViTmhvbXNlZm1OSm5aRzNja3R4cXI1V1ZsNmx5MkduR2txRnJuc3VWWnNScnlaYXRtcCUyQlp6bWhrbU5HVzJHS2NhWldTcG1xU2NkRmxsSEtieXB0bzBXakdrcXliWVduWm5KdHB6bVhSbUoyVjJacG9uc2xveldDaG01ckpZMnFlYnBPVmJwOWdadEp3bVpuTGtxQ1loSmE1eFkxcXdtckdaSjV1cXN5ZW04cHAxWldlbjZDYXkyeW9ac1JvbDVWb2xwakRhcDZRYUpScGJaNWlubU9ibTJmQWtZZVlwR3pCY0dhYW1tR1RsNmhoeXBtZmNaNmJuNVElM0Q=
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IS-912/637-VI-6 priedas 

 

ŠILUMINĖ TECHNIKA 2021 m. Nr. 2 (Nr. 82) maketas 

 

  
_______ 

 

ŠILUMINĖ TECHNIKA 2021 m. Nr. 2 (Nr. 82) maketas (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-912/637-VI-6-1 priedas 2021-08-23.pdf). 
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IS-912/637-VI-7 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-08-19 pranešimas. 

TN: tn  

 

INVESTICIJOS GARANTUOS PATIKIMĄ ŠILUMOS TIEKIMĄ 

 

Artėjant naujam šildymo sezonui, AB „Panevėžio energija“ atsakingai ruošiasi šilumos 

gamybos ir perdavimo tinklo įrenginių funkcionavimui, kad būtų užtikrintas nuolatinis, 

nenutrūkstamas šilumos tiekimas vartotojams iki pastato įvado, iki šilumos tiekimo-vartojimo ribos. 

Pigiausia kuro rūšis - biokuras  

Šilumos kainos priklausomybė nuo naudojamo kuro rūšies ir jo kainos, šilumos tiekėją  

skatina šilumą gaminti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Per pastaruosius metus AB „Panevėžio 

energija“ katilinėse pastatyti nauji biokuro katilai sumažino šilumos gamybos sąnaudas. Bendrovės 

kuro struktūroje biokuras išaugo iki 91,8 proc., gamtinės dujos sumažėjo iki 8 proc. Mažinant 

priklausomybę nuo iškastinio importuojamo kuro – mažėjo deginamų gamtinių dujų kiekis 

katilinėse, atitinkamai mažėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką. 

Naujos technologijos šilumos gamyboje 

Siekiant didesnio biokuro naudojimo efektyvumo, šiais metais bendrovė įgyvendino 

projektą Panevėžio katilinėje, įrengdama 1300 kW galingumo absorbcinį šilumos siurblį. Jo pagalba 

papildomai pagamintas šilumos kiekis tiekiamas vartotojams. Ant katilinės pastatų stogų 

sumontavus saulės modulius, įrengta 150 kW galios saulės elektrinė. Gauta elektros energija 

naudojama Panevėžio centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. 

Iki 2022 metų pabaigos AB „Panevėžio energija“ planuoja įrengti dar tris 238 kW bendros 

galios elektrą generuojančias saulės elektrines Rokiškio, Zarasų, Kėdainių katilinių teritorijose. 

Naujų technologijų dėka didės šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumas bei bus 

prisidedama prie aplinkos oro taršos mažinimo. 

Nauji vamzdynai  šilumos tiekimui 

Kiekvienais metais bendrovė investuoja į regiono rajonų eksploatuojamus šilumos tinklus. 

2021 m. pradžioje eksploatuojamų šilumos tinklų ilgis sudarė 268 km, iš jų – daugiau nei pusė 

rekonstruoti tinklai.  

Šiais metais bus baigti vykdyti du AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rekonstravimo 

projektai, remiami Europos Sąjungos parama. Iki naujo šildymo sezono planuojama užbaigti 4,2 km 

ilgio rekonstruojamų šilumos tinklų darbus: 1200 m šilumos vamzdynų bus atnaujinta Panevėžyje, 

910 m – Kupiškyje, 1630 m – Rokiškyje,  485 m – Zarasuose. 

Įgyvendinant bendrovės investicinį planą, šilumos ūkį eksploatuojamuose rajonuose bus 

rekonstruota dar 5 km šilumos tinklų: 2495 m ilgio šilumos vamzdynai keičiami Tulpių kvartale 

Panevėžyje, 800 m. – Liūdynės gv. Panevėžio r., apie 1000 m ilgio tinklų bus rekonstruota 

Pelėdnagių k. Kėdainių r. ir Kėdainių m., 100 m – Subačiuje Kupiškio r., 300 m – Jaunystės g. 

Rokiškyje. 

Kasmet dalimis keičiant susidėvėjusius senus šilumos vamzdynus naujais pramoniniu būdu 

izoliuotais, atnaujinti vamzdynai mažina šilumos nuostolius tinkluose, avarijų riziką ir leidžia 

užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams.  

Prie CŠT jungiasi vis daugiau vartotojų 

Centralizuoto šilumos tiekimo pranašumai lemia tai, kad vartotojų skaičius kasmet auga. 

Įvertinus šildymo išlaidas naudojantis įvairiais šildymo būdais, technologinį saugumą bei 

patikimumą, vis daugiau objektų jungiasi prie centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos. 
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Pastaraisiais metais didėja AB „Panevėžio energija“ tiekiamos šilumos naujų vartotojų 

skaičius ne tik Panevėžyje, bet ir kitų bendrovės regiono rajonų miestuose. Šiais metais pastatytais 

naujais šilumos tinklais jau tiekiama AB „Panevėžio energija“ šiluma daugiabučiui namui Parko g., 

automobilių plovyklai Ramygalos g., komercinės paskirties pastatams Ąžuolų g. ir J. Basanavičiaus 

g., gyvenamajam namui M. Tiškevičiaus g. Panevėžyje. Prie Kėdainių centralizuotos šilumos 

tiekimo sistemos prijungtas Stadiono aptarnavimo ir buities pastatas, kultūros paskirties pastatas J. 

Basanavičiaus g., Zarasuose – du pastatai Sėlių a. 

Šiuo metu montuojami šilumos tiekimo vamzdynai į du komercinės paskirties objektus 

Elektronikos g. Panevėžyje. Suprojektuoti šilumos tinklai ir gauti leidimai montuoti šilumos 

vamzdynus į  penkis daugiabučius gyvenamuosius namus Ainių g. ir Parko g. Panevėžyje, dviem 

komercinės paskirties pastatams Respublikos g. Rokiškyje. 

Prie miesto šilumos tinklų planuoja prisijungti automobilių plovykla Beržų g, gydymo 

paskirties pastatas Tinklų g., administracinės paskirties pastatas Ramygalos g. Panevėžyje ir sporto 

paskirties pastatas Taikos g. Rokiškyje. 

AB „Panevėžio energija“ šilumą tiekia centralizuoto tiekimo sistema, 268 km ilgio 

eksploatuojamais šilumos tinklais 61502 butams daugiabučiuose namuose, 204 biudžetinėms 

įmonėms (švietimo – 160, sveikatos – 44), 48 pramonės įmonėms, 478 kitiems vartotojams (AB, 

įstaigos, organizacijos) ir 162 privatiems namams.  

  

 
Atnaujinta 2021-08-19 

 
 

 

 


