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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-913/638 

2021-08-26/2021-08-30 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-913/638-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021 08 24 informacija. Duomenų apžvalga: COVID-19 hospitalizacijų ir mirčių 

skaičiai vis dar auga, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-I-2 priede pateikiama: 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ 

VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS įsakymas DĖL APLINKOS PROJEKTŲ 

VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO, Suvestinė 

redakcija nuo 2021-08-25, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-913/638-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-08-24 teikimas LTV Nr.(1.20-05 E)3-1457 dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 202, 22 ir 52 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energijos išteklių 

rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 

281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 

26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 

60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 

11, 14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 

6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 

49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 

straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 

303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-II-2 priede pateikiama:  

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-covid-19-hospitalizaciju-ir-mirciu-skaiciai-vis-dar-auga
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59bd9b3055b211eb9dc7b575f08e8bea/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75d44a3004a311ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j4e4m
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75d44a3004a311ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j4e4m
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• LŠTA 2021-08-27 raštas EM Nr. 78 DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ 

PAKEITIMŲ, UŽTIKRINANČIŲ DIDESNĘ KONKURENCIJĄ VIDAUS ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VEIKLOJE, 

• ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO lyginamasis variantas. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-08-26 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-08-26 posėdžio „5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 

m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. O3E-790 „Dėl perdavimo sistemos operatoriaus 

pasiūlymų, parengtų pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 

2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir 

veikimo atkūrimo reikalavimai, 4 straipsnio 2 dalies c–d, g punktus, tvirtinimo“ 

pakeitimo“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-08-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Persiuntimo paslaugos teikimo 

nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-913/638-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-08-23 informacija apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-08-24 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• VERT 2021-08-27 pranešimas. VERT: per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 proc., 

TN: tn, 

o VERT 2021 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita TN: tn. 

• LŠTA narių informacija apie BK įsigijimo pagal dvišales sutartis praktiką. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-III-2 priede pateikiama  

• AM INFO. Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-

2025 m. priemonių plano patvirtinimas, 

o AM INFO. Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 

2021-2025 m. priemonių plano patvirtinimas TN; pranešimo tekste, (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-III-2-1 priedas 

2021-08-30.zip). 

 

Šio skyriaus IS-913/638-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA rašto EM projektas DĖL PALANKESNIŲ BIOKOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR VARTOJIMO GALIMYBIŲ. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-III-4 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ 2021-08-23 raštas VERT, LŠTA Nr SD-2545 DĖL 

KOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ PELNO 

 

Šio skyriaus IS-913/638-III-5 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ 2021-08-27 raštas LŠTA Nr. SD-2597 DĖL DUJŲ VARTOJIMO 

PAJĖGUMŲ. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-26/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-26/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-25/del-persiuntimo-paslaugos-teikimo-nepriklausomam-tiekejui.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021.08.27/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-didejo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021.08.27/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-didejo.aspx
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-913/638-IV-1 priede pateikiama:  

• JEI AUGANČIOS ŠILDYMO KAINOS KELIA NERIMĄ, LAIKAS SUSIMATYTI APIE 

RENOVACIJĄ, www.15min.lt, 2021-08-25, BETA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-IV-2 priede pateikiama  

• ENERGIJOS AUDITAMS – 100,8 MLN. EUR, SKAITMENINIMUI – 75 MLN. EUR, 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ 2021-08-24 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021-08-26 pranešimas. Klimato kaitai valdyti – 63 mln. eurų iš ES Modernizavimo 

fondo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-IV-4 priede pateikiama 

• AM 2021 08 27 pranešimas. Seimo rudens sesijoje – Žaliąjį kursą įtvirtinantys įstatymai, 

TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-913/638-V-1 priede pateikiama 

• AM 2021 08 25 pranešimas. Rugsėjo septintąją – LIFE programos informacinė diena, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-V-2 priede pateikiama 

• EM 2021-08-24 pranešimas. Vilniuje – seminaras apie energijos nepritekliaus mažinimo 

vertinimą, TN: tn, Rengėjų papildoma informacija, PROGRAMA. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-V-3 priede pateikiama 

• TARPTAUTINIO PROJEKTO „UPGRADE DH“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

„TOWARDS EFFICIENT DISTRICT HEATING AND COOLING IN EUROPE“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-V-4 priede pateikiama 

• ŠVOK Paroda "Supernamai 2021" / spalio 8-10 d.. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-1 priede pateikiama 

• ŠVOK Paroda "Supernamai 2021" / spalio 8-10 d., TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. DĖL CŠT DARBO ORGANIZAVIMO PO GALIMYBIŲ PASO ĮVEDIMO. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-3 priede pateikiama 

• Žurnalas „Šiluminė technika“ 2021 m. Nr. 2 (82), (aprašymas, titulinis ir turinys), 

• Žurnalas „Šiluminė technika“ 2021 m. Nr. 2 (82), TN: tn. 

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/jei-augancios-sildymo-kainos-kelia-nerima-laikas-susimatyti-apie-renovacija-973-1554164
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/08/24/energijos-auditams--1008-mln-eur-skaitmeninimui--75-mln-eur-?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&nGEzY
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/klimato-kaitai-valdyti-63-mln-euru-is-es-modernizavimo-fondo
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimo-rudens-sesijoje-zaliaji-kursa-itvirtinantys-istatymai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rugsejo-septintaja-life-programos-informacine-diena
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vilniuje-seminaras-apie-energijos-nepritekliaus-mazinimo-vertinima
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-upgrade-dh-baigiamoji-konferencija-towards-efficient-district-heating-and-cooling-in-europe/
https://www.pe.lt/news/504/47/Sidabrine-AB-Panevezio-energija-komanda
https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/


 

4 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA vykusių mokymų medžiaga_video įrašai 

o LŠTA vykusių mokymų medžiaga TN: pranešimo tekste, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-VI-4-1 priedas 2021-08-

30.zip). 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA 2021-08-26 Tarybos posėdžio apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-913/638-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2021-08-30 d. LŠTA pirmadienio webinaras_pasiruošimas 2021/2022 šildymo 

sezonui_biokuro įsigijimo aktualijos, 

o Webinaro medžiaga TN: kvietimo tekste, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-VI-6-1 priedas 2021-08-30.zip). 
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IS-913/638-I-1 priedas 
 

LRV 2021 08 24 informacija. Duomenų apžvalga: COVID-19 hospitalizacijų ir mirčių skaičiai 

vis dar auga 

TN: tn  

 

Naujų atvejų augimas Lietuvoje stabilizavosi, tačiau COVID-19 hospitalizacijų ir mirčių 

skaičiai vis dar auga. 96 % mirčių atvejų sudaro nevakcinuoti ar iš dalies vakcinuoti asmenys, o tarp 

hospitalizuojamų asmenų ši dalis yra 94 %, rodo naujausi duomenys. 

• Maždaug pusę hospitalizacijų sudarė jaunesni nei 60 metų asmenys. 

• Skiepijimo tempai praeitą savaitę sulėtėjo – pirma doze paskiepyti 53 628 asmenys. 

• Bendras visuomenės dalinės imunizacijos lygis, skaičiuojant visus skiepytus ir 

persirgusius, jau perkopė 62,5 % visų gyventojų, o 65–74 metų amžiaus grupėje siekia 

daugiau nei 80 %. 

Plačiau su naujausia COVID-19 situacijos apžvalga galite susipažinti čia. 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-covid-19-hospitalizaciju-ir-mirciu-skaiciai-vis-dar-auga
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210824%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
https://koronastop.lrv.lt/
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IS-913/638-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2019-04-12 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

08-25 -  

Registravimo 

duomenys: 

2021-01-14 

Nr. 2021-

00519  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
T1-63 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
 

Galioja   
Įsigalioja 

2021-01-15 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo 

agentūra  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: TAR, 2021-01-14, Nr. 519 Eurovoc terminai:  
 

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-08-25 
Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-01-14, i. K. 2021-00519 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. T1-63 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 

str. ir 30 str., ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 

180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 11 p.: 

1. T v i r t i n u  Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatus (pridedama).  

2. S k i r i u  Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos duomenų valdymo 

įgaliotiniu Klimato kaitos projektų ir registro skyriaus vedėją Joną Balkevičių. 

3. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui Dainiui Kazlauskui. 

 

Direktorius  Ignotas Šalavėjus 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59bd9b3055b211eb9dc7b575f08e8bea/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59bd9b3055b211eb9dc7b575f08e8bea/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/59bd9b3055b211eb9dc7b575f08e8bea/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/59bd9b3055b211eb9dc7b575f08e8bea
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SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 

2019 m. vasario 5 d. raštu Nr. 

1D-700 

 

SUDERINTA 

Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto  

2019 m. kovo 28 d. raštu 

Nr. S-176 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos  

2019 m. kovo 19 d. raštu  

Nr. 3-1047 

 

SUDERINTA 

Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos   

2019 m. kovo 19 d. raštu 

Nr. 2R-1401(3.33.E) 

 

SUDERINTA 

Nacionalinio kibernetinio 

saugumo centro prie Krašto 

apsaugos ministerijos  

2019 m. vasario 6 d. raštu  

Nr. (4.2.) 6K-92 

 

SUDERINTA 

VĮ Registrų centro 

2019 m. kovo 21 d. raštu 

Nr. S-17467(1.10 E) 

 

   

    

 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 

2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. T1-63 

 

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja 

Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, 

funkcijas, APVIS organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, APVIS 

duomenų saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą. 

2. APVIS steigimo pagrindas: 

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-66 „Dėl 

biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“, 10.2.2 ir 10.2.4 

papunkčiai; 

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2. papunktis;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

 

2.3. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Klimato 

kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4, 28, 34 punktai; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

 

2.4. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių 

projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 

m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis 

finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktas.  

Papildyta papunkčiu: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
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Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3. APVIS veiklą reglamentuojantys teisės aktai: 

3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

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

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – reglamentas (ES) 2016/679);  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas; 

3.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; 

3.4. Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų įstatymas; 

3.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

įstatymas; 

3.6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 

3.7. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl 

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

3.8. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos 

saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, 

sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų 

ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“; 

3.9. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo 

subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 

818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; 

3.10. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014−2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 

institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programą“; 

3.11. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant 

viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų 

keitimas namų ūkiuose“ finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2019 m. sausio 17  d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo Nr. 1 patvirtinimo“; 

3.12. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-

LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų 

ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“; 

3.13. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 

priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“;  

Papildyta papunkčiu: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.14. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 

priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 

d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.15. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 

metų veiksmų plano patvirtinimo“; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.16. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.17. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Klimato 

kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

3.18. 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, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-471;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

3.19. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių 

projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 

lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

3.20. Aplinkos projektų valdymo agentūros valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, 

patvirtinti 2014 m. rugpjūčio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-156 „Dėl Aplinkos projektų valdymo 

agentūros valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 

bei elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, veiklos tęstinumo valdymo planas, naudotojų prieigos 

teisių administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros (toliau – APVA) direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. T1-57 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros valdomų informacinių sistemų 

saugos dokumentų patvirtinimo“; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
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Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

3.21. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir 

kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), 

žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos 

saugos reikalavimų patvirtinimo“; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

3.22. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos nuostatų 3 punkte 

nurodytuose teisės aktuose. 

5. APVIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti, tvarkyti ir valdyti duomenis apie 

APVA administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų 

priemonių projektus bei efektyviai juos administruoti.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

6. Asmens duomenų tvarkymo APVIS tikslai: 

6.1. APVIS tvarkytojo darbuotojų asmens duomenys reikalingi darbuotojų identifikavimui, jų atliktų 

veiksmų fiksavimui ir komunikavimui; 

6.2. pareiškėjų arba jų įgaliotų asmenų asmens duomenys reikalingi atsakingų asmenų 

identifikavimui, reikalingų duomenų iš registrų ir valstybės informacinių sistemų gavimui ir komunikavimui; 

7. APVIS uždaviniai yra: 

7.1. automatizuoti APVA administruojamų priemonių projektų administravimui reikalingus veiklos 

procesus, kaupti minėtų projektų duomenis (informaciją), vykdyti jų stebėseną bei kontrolę;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

7.2. automatizuojant duomenų mainus tarp pareiškėjų ir APVA darbuotojų, teikti elektronines 

paslaugas: 

7.2.1. projektų registracijos formų, paraiškų, prašymų, išlaidų kompensavimo prašymų (toliau – 

paraiška) duomenų teikimo;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

7.2.2. projektų mokėjimo prašymų duomenų teikimo. 

8. APVIS funkcijos: 

8.1. kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie APVA administruojamus projektus ir jų vykdytojus;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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8.2. priimti pareiškėjų elektroniniu būdu teikiamus, su projektų įgyvendinimu susijusius projektų 

duomenis ir dokumentus, saugoti juos nustatytą saugojimo laiką, perduoti informaciją pareiškėjams apie jų 

apdorojimo būsenas, vertinimą ir priimtus sprendimus; 

8.3. kaupti ir tvarkyti APVIS klasifikatorių duomenis; 

8.4. gauti iš skirtingų valstybės informacinių sistemų bei kitų informacinių sistemų APVIS veikimui 

reikalingus duomenis; 

8.5. sisteminti, analizuoti ir apibendrinti APVIS kaupiamus duomenis, formuoti ataskaitas.  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

II SKYRIUS 

APVIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

9. APVIS valdytojas ir tvarkytojas yra APVA, kuri yra ir tvarkomų asmens duomenų valdytojas. 

10. APVIS valdytojas ir tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių 

valdymo įstatyme nustatytas funkcijas ir turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas. 

11. APVIS tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas: 

11.1. konsultuoja APVIS elektroninių paslaugų naudotojus; 

11.2. organizuoja APVIS naudotojų mokymus. 

12. APVIS asmens duomenų valdytojas atlieka reglamente (ES) 2016/679 nustatytas funkcijas, turi 

šiame reglamente nurodytas teises ir pareigas. 

13. APVIS duomenų teikėjai: 

13.1.  Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (toliau – VIISP) (valdytoja – Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija; 

13.2.  Nekilnojamojo turto registras (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija); 

13.3.  Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazė (duomenis tvarko – Lietuvos techninės 

apžiūros įmonių asociacija „Transeksta”);  

13.4.  Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras (valdytoja – Vidaus reikalų 

ministerija); 

13.5. Juridinių asmenų registras (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija); 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

13.6. Lietuvos Respublikos gyventojų registras (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija);  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

13.7. Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (valdytoja – Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija);  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

13.8. Fiziniai bei juridiniai asmenys (jų įgalioti atstovai), teikiantys valstybės informacinėse sistemose 

ir registruose nekaupiamus pirminius duomenis.  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

 

14. APVIS naudojantys fiziniai bei juridiniai asmenys (jų įgalioti atstovai) yra APVIS elektroninių 

paslaugų naudotojai, turintys teisę gauti su užsakyta elektronine paslauga susijusią informaciją. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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III SKYRIUS 

APVIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA 

 

15. APVIS duomenų struktūrą sudaro: 

15.1. kvietimų duomenys: 

15.1.1. kvietimo programos numeris ir pavadinimas;  

15.1.2. kvietimo programos priemonės numeris ir pavadinimas;  

15.1.3. kvietimo tipas;  

15.1.4. numeris;  

15.1.5. pavadinimas;  

15.1.6. tikslas;  

15.1.7. biudžetas;  

15.1.8. galimų pareiškėjų tipas;  

15.1.9. atrankos būdas;  

15.1.10. registracijos formų teikimo laikotarpis;  

15.1.11. institucijos, priimančios paraiškas pavadinimas; 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.1.12. institucijos, priimančios paraiškas adresas; 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.1.13.institucijos, priimančios paraiškas darbuotojų kontaktiniai duomenys: 

 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

15.1.13.1. vardas; 

15.1.13.2. pavardė; 

15.1.13.3. pareigos; 

15.1.13.4. elektroninio pašto adresas; 

15.1.13.5. telefono ryšio numeris;    

15.2. projektų duomenys: 

15.2.1. projekto kodas; 

15.2.2. projekto būsenos pavadinimas; 

15.2.3. projekto būsenos suteikimo data; 

15.3. projektų registracijos formų ir jų pakeitimų duomenys: 

15.3.1. registracijos formą teikiančio asmens tipas;  

15.3.2. registracijos formos pildymo data; 

15.3.3. pareiškėjo asmens duomenys: 

15.3.3.1. asmens kodas; 

15.3.3.2. vardas; 

15.3.3.3. pavardė; 

15.3.3.4. adresas korespondencijai; 

15.3.3.5. telefono ryšio numeris; 

15.3.3.6. elektroninio pašto adresas; 

15.3.3.7. mirties data; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.3.8. informacija, ar teikiama piniginė socialinė parama pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

15.3.4. Paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės duomenys: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
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15.3.4.1. pavadinimas; 

15.3.4.2. kodas; 

15.3.4.3. PVM mokėtojo kodas; 

15.3.4.4. buveinės adresas; 

15.3.4.5. telefono ryšio numeris; 

15.3.4.6. elektroninio pašto adresas; 

15.3.4.7. veiklos rūšis; 

15.3.4.8. informacija apie kontroliuojamus ir kontroliuojančius asmenis: 

15.3.4.8.1. fizinio asmens vardas ir pavardė; 

15.3.4.8.2. fizinio asmens kodas; 

15.3.4.8.3. juridinio asmens pavadinimas; 

15.3.4.8.4. juridinio asmens kodas. 

15.3.4.9. įgalioto asmens: 

15.3.4.9.1. vardas; 

15.3.4.9.2. pavardė; 

15.3.4.9.3. asmens kodas; 

15.3.4.9.4. pareigos; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.5. nekilnojamojo daikto unikalus numeris; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.6. registro numeris; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.7. nekilnojamojo daikto tipas; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.8. daikto pagrindinė naudojimo paskirtis; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.9. būklė; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.10. nuosavybės įregistravimo pagrindas; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.11. įregistravimo pagrindo data; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.12. pastato bendras plotas; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.13. pastate įregistruotas verslo plotas; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.14. projekto įgyvendinimo adresas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.15. projekto vertė; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.16. specialūs duomenys apie namą: 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.16.1. statybos pabaigos metai; 

15.3.16.2. baigtumo procentas; 

15.3.16.3.  juridiniai faktai; 

15.3.16.4. keičiamo įrenginio kuro rūšis; 

15.3.17. projektu įgyvendinamų priemonių apimtys; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.18. projektu diegiamo įrenginio kaina; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.19. registracijos formos versija; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.20. pateiktos pridedamos rinkmenos; 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.21. kelių transporto priemonės duomenys: 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.21.1. valstybinis registracijos numeris; 

15.3.21.2. identifikavimo numeris (VIN); 

15.3.21.3. registracijos dokumento numeris ir išdavimo data; 

15.3.21.4. privalomosios techninės apžiūros duomenys; 

15.3.21.5. būsena (būklė) ir aplinkybė (išregistravimo priežastis); 

15.3.21.6.  kategorija ir klasė; 

15.3.21.7. bendras išmetamas CO2 kiekis; 

15.3.21.8. degalų tipas arba galios šaltinis; 

15.3.21.9. pirmosios registracijos data arba modelio metai; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-150, 2019-10-23, paskelbta TAR 2021-01-26, i. K. 2021-01326 

 

15.3.21.10. paskutinės atliktos operacijos (išregistravimo) data; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-150, 2019-10-23, paskelbta TAR 2021-01-26, i. K. 2021-01326 

 

15.3.21.11. Transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-162, 2019-11-13, paskelbta TAR 2021-01-27, i. K. 2021-01378 

 

15.3.21.12.  Registracijos dokumento tipas; 

Papildyta papunkčiu: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=766cb6c05fa911eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=766cb6c05fa911eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f889e50601c11eb9dc7b575f08e8bea
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Nr. T1-162, 2019-11-13, paskelbta TAR 2021-01-27, i. K. 2021-01378 

 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

 

15.3.22. banko sąskaitos numeris; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.23. transporto priemonės savininko, valdytojo duomenys (fizinio/juridinio asmens kodas, vardas, 

pavardė, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas); 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-150, 2019-10-23, paskelbta TAR 2021-01-26, i. K. 2021-01326 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.3.24. pirmosios registracijos Lietuvoje data; 

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-66, 2020-04-20, paskelbta TAR 2021-02-01, i. K. 2021-01772 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.4. projektų registracijos formų vertinimo duomenys: 

15.4.1. tinkamumo finansuoti vertinimo balai; 

15.4.2. rezultatas; 

15.4.3. naudingumo vertinimo metu pridedamos rinkmenos; 

15.5. mokėjimo prašymų duomenys: 

15.5.1. mokėjimo prašymą teikiančio asmens tipas; 

15.5.2. mokėjimo prašymo pildymo data; 

15.5.3. banko sąskaitos numeris; 

15.5.4. pareiškėjų duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3. ir 15.3.4. papunkčiuose;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.5.5. unikalaus gyvenamojo namo numeris;  

15.5.6. unikalus buto numeris;  

15.5.7. projekto įgyvendinimo adresas;  

15.5.8. kompensacinės išmokos suma;  

15.5.9. specialūs duomenys apie įdiegtą įrangą: 

15.5.9.1. įrenginio galingumas; 

15.5.9.2. naudingumo koeficientas;  

15.5.10. faktiškai įgyvendintų priemonių apimtys;  

15.5.11. projektu diegiamo įrenginio kaina;  

15.5.12. mokėjimo prašymo versija;  

15.5.13. pateiktos pridedamos rinkmenos; 

15.6. mokėjimo prašymų vertinimo duomenys: 

15.6.1. vertinimo rezultatas; 

15.6.2. patikros data ir išvados; 

15.6.3. tvirtinimo metu pridedamos rinkmenos; 

15.7. APVIS naudotojų duomenys: 

15.7.1. pareiškėjų duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3. ir 15.3.4. papunkčiuose;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.7.2. APVA darbuotojų asmens duomenys, nurodyti nuostatų 15.1.13. papunktyje;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f889e50601c11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=766cb6c05fa911eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6098f57063f011eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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Papunkčio pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

15.8. APVIS naudojamų klasifikatorių duomenų grupės; 

15.9. APVIS administravimo ir duomenų sąsajų parametrai ir žurnaliniai įrašai; 

16. Valstybės informacinių sistemų, registrų ir APVIS naudotojų teikiami duomenys: 

16.1. VIISP teikiami duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3.1. – 15.3.3.3. ir 15.3.4.9.1–15.3.4.9.3. 

papunkčiuose; 

16.2. NTR teikiami duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.5.–15.3.13. ir 15.3.16.1.–15.3.16.3. 

papunkčiuose;  

16.3. Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės teikiami duomenys, nurodyti nuostatų 

15.3.21.4 papunktyje; 

16.4. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro teikiami duomenys, nurodyti nuostatų 

15.3.21.1–15.3.21.3, 15.3.21.5–15.3.21.12, 15.3.23 ir 15.3.24 papunkčiuose; 

16.5. Juridinių asmenų registro teikiami duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.4.1, 15.3.4.2 ir 15.3.4.8.3 

papunkčiuose; 

16.6. Gyventojų registro duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3.1–15.3.3.3 ir 15.3.3.7 papunkčiuose; 

16.7. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenys, nurodyti nuostatų 15.3.3.1 ir 

15.3.3.8 papunkčiuose;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

16.8. APVIS elektroninių paslaugų naudotojų (pareiškėjų) teikiami duomenys: 

Papunkčio numeracijos pakeitimas: 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

16.8.1. paraiškų ir jų pakeitimų duomenys, nurodyti nuostatų 15.3. papunktyje; 

16.8.2. mokėjimo prašymų duomenys, nurodyti nuostatų 15.5. papunktyje.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

IV SKYRIUS 

APVIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA 

 

17. APVIS funkcinę struktūrą sudaro: 

17.1. APVIS vidiniai moduliai: 

17.1.1. kvietimų modulis, kurio funkcijos yra kvietimų duomenų registravimas ir administravimas; 

17.1.2. projektų modulis, kurio funkcijos yra bendrų su projektų įgyvendinimu susijusių duomenų, 

dokumentų rinkmenų ir pranešimų registravimas ir administravimas; 

17.1.3. registracijos formų modulis, kurio funkcijos yra pateiktų registracijos formų ir su jomis 

susijusių duomenų, jų pakeitimų duomenų ir prisegtų rinkmenų registravimas ir analizė; 

17.1.4. registracijos formų vertinimo rezultatų modulis, kurio funkcijos yra projektų registracijos 

formų vertinimo duomenų bei vertinimo terminų nustatymo registravimas ir valdymas, vertinimo eigos ir 

vertinimo rezultatų duomenų bei prisegtų rinkmenų tvarkymas ir perdavimas pareiškėjams; 

17.1.5. mokėjimų prašymų modulis, kurio funkcijos yra: duomenų apie mokėjimo prašymus ir jų 

išlaidas registravimas ir analizė, mokėjimo prašymo vertinimo duomenų bei prisegtų rinkmenų 

registravimas, tvarkymas bei perdavimas pareiškėjams; 

17.1.6. ataskaitų modulis, kurio funkcijos yra: nustatytos formos ataskaitų formavimas ir pateikimas, 

surenkant ir apibendrinant duomenis iš kitų APVIS modulių; 

17.1.7. administravimo modulis, kurio funkcijos yra klasifikatorių registravimas ir administravimas, 

APVIS naudotojų registravimas ir teisių valdymas bei iš kitų informacinių sistemų ir registrų gaunamų 

duomenų apdorojimo stebėsena ir integracijos valdymas; 

17.2. APVIS elektroninių paslaugų duomenų mainų svetainės moduliai: 

17.2.1. projektų modulis, kurio funkcijos yra bendrų projekto statistinių ir kitų susijusių duomenų, 

priskirtų atsakingų asmenų, gautų pranešimų pateikimas DMS naudotojams; 

17.2.2. registracijos formų modulis, kurio funkcijos yra registracijos formų duomenų, jų pakeitimų 

duomenų ir prisegtų rinkmenų išsaugojimas, tikrinimas, perdavimas ir pateikimas peržiūrai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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17.2.3. registracijos formų vertinimo rezultatų modulis, kurio funkcijos yra registracijos formų 

vertinimų duomenų ir prisegtų rinkmenų pateikimas peržiūrai; 

17.2.4. mokėjimų prašymų modulis, kurio funkcijos yra mokėjimo prašymų ir patirtų išlaidų duomenų 

bei prisegtų rinkmenų išsaugojimas, tikrinimas, perdavimas ir pateikimas peržiūrai. 

 

V SKYRIUS 

APVIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS 

 

18. APVIS duomenys yra vieši ir teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – duomenų 

gavėjams).  

19. APVIS tvarkomi asmens duomenys teikiami reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

20. APVIS duomenys ir asmens duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio 

teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais). Kai duomenys 

teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų duomenų teikimo ir gavimo 

teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, apimtis, teikiamų duomenų formatas. Kai duomenys teikiami 

duomenų gavėjui pagal duomenų teikimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta prašomų duomenų apimtis, 

duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, duomenų 

formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka. 

Kai atsisakoma teikti APVIS tvarkomus duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, ne vėliau kaip 

per 10 darbo dienų APVIS valdytojas praneša raštu apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir 

suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti duomenis gali būti 

skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. APVIS duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami raštu arba žodžiu ir (arba) elektroninių 

ryšių priemonėmis. 

22. APVIS duomenys duomenų gavėjui teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokius naudoja 

APVIS valdytojas ir tvarkytojas ir kurių nereikia papildomai apdoroti. 

23. Tais atvejais, kai teikiamų duomenų turinys ar forma neatitinka prašančiojo registro ar valstybės 

informacinės sistemos tvarkytojo poreikių arba prašantysis registro ar valstybės informacinės sistemos 

tvarkytojas neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, APVIS valdytojas sukuria 

reikiamas papildomas APVIS funkcines ar kitas priemones duomenims pateikti. Šių priemonių sukūrimas 

finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų Vyriausybės nustatyta tvarka.  

24. Iš APVIS gauti duomenys negali būti keičiami ir juos naudojant privaloma nurodyti jų šaltinį 

(instituciją ar įstaigą).  

25. APVIS duomenys teikiami neatlygintinai. 

26. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, 

trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų 

filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 

nustatyta tvarka. 

27. APVIS duomenų gavėjai, duomenis teikiančių kitų registrų ir valstybės informacinių sistemų 

tvarkytojai, duomenų subjektai (įskaitant pareiškėjus) ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi 

APVIS, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ar netikslūs duomenys. Pastebėjus duomenų 

netikslumų, apie pastebėtus netikslumus elektroninių ryšių tinklais arba raštu turi būti pranešama APVIS 

tvarkytojui, jei reikia, pateikiant papildomus dokumentus. Gavęs reikalavimą ištaisyti neteisingus ar 

netikslius duomenis, APVIS tvarkytojas privalo per 10 darbo dienų nuo reikalavimo ir jame nurodytų faktų 

patvirtinimo dokumentų gavimo dienos ištaisyti nurodytus netikslumus ir per 3 darbo dienas informuoti apie 

tai reikalavusį asmenį. 

28. APVIS sistemai duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas su Nuostatų 13.1–

13.7 papunkčiuose nurodytų registrų ir informacinių sistemų tvarkytojais.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

29. Pakartotiniam naudojimui teikiami statistiniai duomenys apie APVIS sistemoje užregistruotų 

įvykdytų priemonių apimtį.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
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VI SKYRIUS 

APVIS DUOMENŲ SAUGA 

 

30. APVIS duomenų saugą reglamentuoja Aplinkos projektų valdymo agentūros valdomų 

informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politikos įgyvendinimo dokumentai (nurodyti 

3.20 papunktyje), kurie yra rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

liepos 24 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos 

dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, 

svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo 

gairių aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo nustatyta tvarka; 

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

 

31. Už APVIS elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako APVIS valdytojas ir 

tvarkytojas. 

32. Asmenys, kurie tvarko duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas, privalo saugoti duomenų 

ir informacijos paslaptį. Ši pareiga galioja ir nutraukus su duomenų, informacijos, dokumentų ir jų kopijų 

tvarkymu susijusią veiklą. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų 

paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės 

tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams. 

33. APVIS tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Asmens duomenys naudojami tik 

tiek, kiek reikalinga APVIS tikslui pasiekti vadovaujantis reglamento (ES) 2016/679 5 straipsniu. 

34. APVIS duomenų bazėje duomenys saugomi 10 metų po projekto pabaigos. Pasibaigus saugojimo 

laikotarpiui duomenys sunaikinami.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

 

VII SKYRIUS 

APVIS FINANSAVIMAS 

 

35. APVIS finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšas. 

 

VIII SKYRIUS 

APVIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

36. APVIS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių 

valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl 

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

37. Likviduojamos APVIS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami ar 

perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

 

IX. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja reglamentas (ES) 2016/679 ir 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūroje taisyklės, patvirtintos 2019 m. balandžio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. T1-61 „Dėl 

duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūroje taisyklių patvirtinimo“.  

Skyriaus pakeitimai: 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
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Pakeitimai: 

 

1. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-145, 2019-10-11, paskelbta TAR 2021-01-25, i. K. 2021-01212 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

2. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-150, 2019-10-23, paskelbta TAR 2021-01-26, i. K. 2021-01326 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

3. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-162, 2019-11-13, paskelbta TAR 2021-01-27, i. K. 2021-01378 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

4. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-66, 2020-04-20, paskelbta TAR 2021-02-01, i. K. 2021-01772 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

5. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-3, 2021-01-07, paskelbta TAR 2021-02-02, i. K. 2021-01965 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

6. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Įsakymas 

Nr. T1-160, 2021-08-24, paskelbta TAR 2021-08-24, i. K. 2021-17849 

Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimo 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bf69eea05e7411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=766cb6c05fa911eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1f889e50601c11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6098f57063f011eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=77e6f640653111eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0cfef57004b511ec9f09e7df20500045
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IS-913/638-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-08-24                  Nr.(1.20-05 E)3-1457 

    

 

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir 

priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo 

ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-

2900 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau visi kartu – Įstatymų projektai) 

paketą. 

 

I. Sprendžiama 

problema 

2019 m. birželio 5 d. priimta 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 

taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (toliau – Direktyva), 

kurioje nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti 

teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos nuostatų ne vėliau kaip 

2020 m. gruodžio 31 d. 

2019 m. birželio 5 d. priimtas 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau 

– Reglamentas (ES) 2019/943), kurio nuostatos tiesiogiai taikomos nuo 2020 m. 

sausio 1 d. 

Įstatymų projektais siekiama visa apimtimi perkelti į Lietuvos 

Respublikos nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas, kad jos būtų tinkamai 

įgyvendintos, ir užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės atitiktį 

Reglamento (ES) 2019/943 nuostatoms ir jau taikomų Europos Komisijos 

reglamentų – vadinamųjų Europos Sąjungos (toliau – ES) elektros tinklo 

kodeksų1 (toliau – Tinklo kodeksai) nuostatoms, taip pat šių nuostatų tinkamą 

taikymą ir įgyvendinimą. 

 
1  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos 

valdymo gairės, 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75d44a3004a311ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j4e4m
mailto:info@enmin.lt
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dauguma Reglamento (ES) 2019/943 ir 

Tinklo kodeksų nuostatų ES valstybėse narėse yra tiesiogiai taikomos ir jų 

papildomas perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę nėra būtinas. 

Šie ES reglamentai Lietuvos Respublikoje turi įstatymo galią ir elektros 

energetikos sektoriaus veiklos valdymo srities institucijos ir elektros energijos 

rinkos dalyviai jų nuostatomis savo veikloje privalo vadovautis tiesiogiai. 

Nepaisant to, dalis Reglamento (ES) 2019/943 ir Tinklo kodeksų reikalauja tam 

tikro nacionalinio turinio, kad būtų užtikrintas tinkamas jų taikymas ir 

įgyvendinimas, ar bent atitinkamų nuorodų, kad būtų užtikrintas teisinio 

reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas. 

Perkeliant Direktyvos nuostatas siekiama įtvirtinti Lietuvoje visoje ES 

numatytą modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris pritaikytas rinkos 

naujovėms, lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu, sudarantis sąlygas 

veikti vartotojams ar jų grupėms kaip rinkos dalyviams, taip pat sudarantis 

sąlygas integruoti didesnę dalį atsinaujinančių išteklių. Nacionalinėje teisėje 

esančių nuostatų nepakanka, kad būtų pasiekti pirmiau įvardyti tikslai. 

II. Siūlomos 

priemonės 

Kad būtų sudarytos teisinės prielaidos įgyvendinti įvardytus tikslus, 

Įstatymų projektais siūloma: 

- sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pritaikius paskirstytosios 

energijos gamybos technologijas ir įsisavinant naujas technologijas ir 

vartojimo modelius, įskaitant išmaniuosius skirstomuosius tinklus ir 

vartojimo valdymą, vystyti bendruomeninę energetiką, kaip 

veiksmingą ir ekonomiškai efektyvią priemonę, kuria gali būti 

patenkinami vartotojų elektros energijos poreikiai ir pateisinami 

lūkesčiai dėl energijos šaltinių, paslaugų ir vietos lygmens dalyvavimo, 

taip pat sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pavieniams vartotojams 

ar vartotojų grupėms (piliečių energetikos bendruomenėms, 

atsinaujinančių išteklių bendrijoms) savarankiškai ar per 

nepriklausomus paklausos telkėjus įsitraukti į elektros energijos rinką 

ir joje veikti; 

- nustatyti sąlygas diegti elektros energijos išmaniąsias energijos 

apskaitos sistemas, įtvirtinti nuostatas dėl jų funkcijų ir sąveikumo 

reikalavimų, įtvirtinti vartotojų teisę naudotis išmaniuoju elektros 

energijos apskaitos prietaisu, taip pat įtvirtinti nuostatas dėl duomenų 

tvarkymo pareigų; 

− įtvirtinti nuostatas dėl elektros energijos paklausos telkimo veiklos 

sąlygų ir vartotojų teisių dalyvaujant paklausos telkime; 

- įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilių įkrovimo prieigų integravimo į 

elektros energijos tinklą, taip pat nustatyti draudimą skirstomųjų tinklų 

operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti 

šias įkrovimo prieigas; 

- įtvirtinti nuostatas, sudarančias prielaidas ir paskatas skirstomuosiuose 

tinkluose naudoti lankstumo priemones; 

- įtvirtinti bendrą nuostatą, draudžiančią tinklų operatoriams turėti 

 
generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1388, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, 2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1447, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų 

elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, 2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos reglamento (ES) 

2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos 

reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 2017 m. 

lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės ir 2017 

m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos 

avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai. 
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nuosavybės teisę į energijos kaupimo įrenginius, taip pat išimtines 

nuostatas dėl sąlygų, numatančių operatorių teisę į energijos kaupimo 

įrenginius; įtvirtinti nuostatas dėl kaupimo įrenginių prijungimo; 

- įtvirtinti nuostatas, susijusias su tiesioginėmis linijomis, skatinančias jų 

plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros kontekste; 

- nustatyti aiškų energijos kaupimo įrenginių, taip pat vartotojo elektros 

įrenginių, kuriems elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutarties sudarymo momentu leidimas statyti naują statinį 

nėra privalomas, prijungimo prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros 

tinklų teisinį reguliavimą dėl prijungimo sąnaudų paskirstymo tarp šių 

asmenų ir skirstomųjų tinklų operatoriaus; 

- įtvirtinti naujas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 

Taryba) funkcijas, susijusias su iš Direktyvos perkeliamų naujų teisinio 

reguliavimo sričių įgyvendinimu, reguliavimu, priežiūra ar kontrole. 

Taip pat Įstatymų projektais siūloma nacionaliniuose teisės aktuose 

pakeisti, panaikinti ar įtvirtinti reikiamas nuostatas, kad būtų užtikrinta atitiktis 

Reglamento (ES) 2019/943 ir Tinklo kodeksų nuostatoms. Be to, siekiama, kad 

pagrindiniame nacionaliniame teisės akte – Elektros energetikos įstatyme – būtų 

aiškiai išdėstyti visi pagrindiniai elektros energetikos sektoriaus, elektros 

energijos rinkos veikimo principai. 

III. Priemonių 

kaštai 

ES dokumentų nuostatoms ir atitinkamai Įstatymų projektų nuostatoms 

įgyvendinti bei numatytoms naujoms Tarybos funkcijoms (Įstatymų projektais 

siūloma nustatyti daugiau kaip 30 naujų funkcijų) vykdyti, Tarybos atliktu 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimu ir skaičiavimais, Tarybai 

reikėtų papildomai steigti bent 6 papildomus etatus (kartu įsigyti naujiems 

darbuotojams reikiamos kompiuterinės technikos, sukurti darbo vietas, vystyti ir 

palaikyti informacines sistemas, taikyti duomenų apsaugos užtikrinimo 

priemones ir kt.), todėl būtų reikalinga 397 165,63 euro. Šiuo tikslu siūloma 

keisti Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punktą ir didinti Tarybos 

pajamas – Tarybai priskiriamą elektros energijos perdavimo ir skirstymo 

pajamų dalį vietoj šiuo metu nustatyto 0,5 procento siūloma nustatyti 0,59 

procento. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Įsigaliojus priimtiems Įstatymų projektams ir užtikrinus jų tinkamą 

įgyvendinimą, vadovaujantis įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų 

reikalavimais, bus pasiektos šios naudos: 

- užtikrinta Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitiktis ES 

Švarios energijos paketo (angl. Clean Energy Package) teisės aktų ir 

Tinklo kodeksų reikalavimams, privalomai taikomiems visose ES 

valstybėse narėse; 

- nuoseklus Direktyvos perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę 

teisę ir sistemingas Reglamento (ES) 2019/943 bei Tinklo kodeksų 

įgyvendinimas užtikrins elektros energetikos sektoriaus teisinio 

reguliavimo aiškumą, nuoseklumą ir jo taikymo efektyvumą 

sektoriaus valdymo srityje veikiančių valstybės institucijų, tinklų 

operatorių ir rinkos dalyvių veikloje bei jų tarpusavio santykiuose; 

- suderintas ir integralus ES elektros energijos vidaus rinkos taisyklių 

nustatymas, taikymas ir įgyvendinimas sudarys vienodas ir ES lygiu 

bendrai žinomas veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygas, 

užtikrins Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus 

teisinės aplinkos suprantamumą ir investicinį patikimumą; tai yra itin 

svarbu siekiant pritraukti investicijų į besivystančias ir naujas 

sektoriaus veiklas, pažangiųjų technologijų diegimą ir ypač į naujas 
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atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo sritis; 

- nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms veikloms 

elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties 

balansavimo paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros 

energijos telkimui ir vartotojų paklausos pokyčio valdymui, kurios 

lems didesnį Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkos 

konkurencingumą ir likvidumą ir neabejotinai darys teigiamą įtaką 

vartotojų gaunamų paslaugų kokybei ir jų kainoms, lemiamoms 

skaidrių ir aiškių rinkos procesų; 

- besivystančios ir naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje 

lems naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą, didinančią 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir 

patikimumą, skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą, tai 

taps vienu iš esminių skatinančių veiksnių valstybės energetikos 

sektoriaus vystymuisi tvarių ir aplinkai nekenksmingų sistemų 

pagrindu ir galimai nuosekliam perėjimui į nulinės emisijos 

ekonomiką, tuo įgyvendinant Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos tikslus; 

- didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne tik 

pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos 

gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje sudarys sąlygas 

visiems – nebuitiniams ir buitiniams – vartotojams įsitraukti į rinkos 

procesus, efektyviai ir sąmoningai valdyti savo energijos vartojimą, 

siekti maksimalaus efektyvumo ir turėti ekonominės naudos, tiek 

sutaupant energijos vartojimo kaštų, tiek ir gaunant pajamų iš rinkoje 

realizuotos elektros energijos ir (ar) suteiktų paslaugų; 

- nuoseklus teisinis pagrindas perdavimo sistemos operatoriaus 

dalyvavimui tarpsisteminėse platformose ir regioniniuose elektros 

energijos rinkos integravimo procesuose sudarys sąlygas geriau 

pasirengti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu ir, įvykus tokiam sujungimui 2025 metais, 

užtikrinti visapusį sistemos integralumą ES sistemose, taip užbaigiant 

valstybės energetinės nepriklausomybės kūrimo procesą; 

- aiškus ir skaidrus energijos kaupimo įrenginių, elektromobilių 

įkrovimo prieigų ir vartotojo kitų elektros įrenginių prijungimo prie 

skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų teisinis reguliavimas; 

- užtikrintas pažangiausių ir efektyviausių ES teisinio reguliavimo 

principų, priemonių ir metodų praktinis realizavimas Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sektoriuje, užtikrinant ne tik 

elektros energetikos sistemų suderintą darbą, bet ir teisinės sistemos 

visapusę integraciją ES teisinėje ir vertybinėje erdvėje. 

Detaliau Įstatymų projektais siūlomos nuostatos aptariamos Įstatymų projektų 

aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektais perkeliamos ir įgyvendinamos Direktyvos nuostatos, taip pat 

užtikrinama nacionalinių teisės aktų atitiktis Reglamento (ES) 2019/943 nuostatoms. 

Įstatymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, taip pat 

neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams. 

Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 
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 Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio metodikos patvirtinimo“, 4 punktu atliktas Įstatymų projektų numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. 

 Įstatymų projektai (TAIS Nr. 20-11738(5)) apsvarstyti tarpinstituciniame pasitarime 

2021 m. liepos 20 d. ((TAP-20-2109(3) (20-11738(5)), kuriame buvo pateiktos žodinės pastabos. 

Šios pastabos aptartos darbiniame susitikime, Įstatymų projektuose į jas atsižvelgta.  

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. (8 5) 203 4474, papild. 1, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt, 

vyresnioji patarėja Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 2, el. p. 

elena.maciulaityte@enmin.lt, patarėja Aušra Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 3, el. p. 

ausra.grebliunaite@enmin.lt ir patarėjas Kęstutis Šukvietis, tel. (8 5) 203 4473, papild. 3, el. p. 

kestutis.sukvietis@enmin.lt). Siekiant tinkamai parengti Įstatymų projektus, skelbiant mažos vertės 

pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, konkursą buvo įsigytos Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo atitikties Europos Sąjungos elektros energijos 

vidaus rinkos bendrosioms taisyklėms vertinimo ir rekomendacijų dėl nacionalinio teisinio 

reguliavimo tobulinimo teikimo paslaugos, kurias teikia konkursą laimėjusi ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusi Advokatų profesinė bendrija WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir 

partneriai (atstovas advokatas Vaidotas Puklevičius), pasitelkdama ekspertą Andrių Šimkų. 

Rengiant Įstatymų projektus taip pat konsultuotasi su Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo 

tarpinstitucinės darbo grupės ir Tarybos ekspertais. 

Įstatymų projektai ir jų lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

PRIDEDAMA:  

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo 

skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo  

Nr. IX-884  2, 5, 6, 8, 14, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 

49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 straipsnio pakeitimo 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

projektas, 58 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

projekto lyginamasis variantas, 73 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 

14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 6 lapai. 

5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 

14, 20, 202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, 9 lapai. 

7. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas, 11 lapų. 

8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 6 lapai. 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
mailto:kestutis.sukvietis@enmin
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9. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 8 lapai. 

10. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 

11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

11. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 

11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

12. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas, 1 lapas. 

13. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

14. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 

202, 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 

30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884  2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-

2900 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 

ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, 29 lapai. 

15. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai. 

16. Reglamento (ES) 2019/943 ir nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties 

lentelė, 124 lapai. 

17. Reglamento (ES) 2019/942 ir nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties 

lentelė, 3 lapai. 

18. Direktyvos (ES) 2019/944 ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 

2, 5, 6, 8, 14, 16, 181, 20, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo projekto atitikties lentelė, 382  lapai. 

19. Direktyvos (ES) 2018/2001 ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas atitikties lentelė, 1 lapas. 

20. Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 6 lapai. 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

 
Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 2, el. p. elena.maciulaityte@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 202, 22 ir 52 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. 

XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 28, 281, 29 ir 30 straipsnių 

pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 

straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

mailto:elena.maciulaityte@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/75d44a3004a311ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=kyu1j4e4m
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taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-II-1-1 priedas 2021-08-30.zip). 
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IS-913/638-II-2 priedas 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 

VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) nori atkreipti Energetikos 

ministerijos dėmesį į tai, kad LR Seimui 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmus LR šilumos ūkio įstatymo 

2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1608 (Valstybės žinios, 

2011-10-13, Nr. 123-5816), nuo 2012 m. galiojančio Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 

redakcijos 20 str. 2 dalis draudžia vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju būti 

šilumos tiekėjui („2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) 

negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui <...>“), nors vidaus sistemų priežiūra yra 

konkurencinė veikla, o pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) 

Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų savininkai (Įstatymo 20 str. 1 dalis). Dar labiau nesuprantama, kuomet 

minėtas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas 

pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų (Įstatymo 20 str. 4 dalis). Tai reiškia, kad 

remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, absoliutus draudimas galioja tik 3 

didiesiems Lietuvos miestams (Vilniui, Kaunui, Klaipėdai). Manytina, kad Įstatymas dirbtinai 

riboja konkurenciją trijuose didžiuosiuose miestuose bei varžo gyventojų pasirinkimo laisvę. 

Asociacijos nuomone, toks draudimas, kuomet išimtis suteikiama visiems išskyrus tris 

Lietuvos miestus, suponuoja prielaidą, kad didžiuosiuose miestuose neskatinama konkurencija, o 

mažesniuose miestuose neeliminuojamas komunalinių paslaugų teikėjų interesų konfliktas. Be visa 

to, trijų didmiesčių gyventojams yra apribota galimybė pasirinkti atitinkamą kvalifikaciją bei darbo 

patirtį turinčius sistemų prižiūrėtojus. Tai patvirtina ir Valstybės kontrolės parengta 2014 m. 

gruodžio 18 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-2-18 „Daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūra“. Valstybės kontrolė nustatė, kad matoma rizika, jog Šilumos ūkio 

įstatyme nuo 2012 m. numatytų šilumos tiekimo ir priežiūros pokyčių nuostatos nėra tinkamai 

įgyvendinamos ir nepasiekti visi numatyti tikslai. Šilumos ūkio įstatymo nuostatos, kad šilumos 

tiekėjas negali būti šilumos punkto prižiūrėtoju, galioja tiems centralizuotai tiekiamos šilumos 

tiekėjams, kurių paslaugomis naudojasi maždaug pusė šalies gyventojų. Todėl ne visi šilumos 

vartotojai Lietuvoje turi vienodas galimybes pasirinkti šilumos punktų prižiūrėtoją. 

Manome, kad minėtos Įstatymo nuostatos tiesiogiai prieštarauja aukščiausios kokybės už 

žemiausią kainą principui, kuris plačiai naudojamas viešuosiuose pirkimuose, kuriuose paslaugas/ 

prekes siūlo visi be išimties laisvos rinkos dalyviai. Tai sąlygoja, kad pastato gyventojas 

ieškodamas geriausios daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kokybės už 

žemiausią kainą, gali rinktis ne iš visų paslaugų teikėjų ir negali rinktis iš šio įstatymo ribose 

apribotų įmonių, kurios tuo tarpu turi vieną iš aukščiausių kvalifikacijų (atkreiptinas dėmesys, kad 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) privalo atitikti ne tik 

Įstatymo 20 str. reikalavimus, bet ir būti atestuotas energetikos ministro nustatyta tvarka, ir turėti 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 

 2021-08-27 Nr. 78 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAKEITIMŲ, UŽTIKRINANČIŲ 

DIDESNĘ KONKURENCIJĄ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

PRIEŽIŪROS VEIKLOJE 

http://www.lsta/
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Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą galiojantį atestatą (Įstatymo 31 str.)), vieną iš 

didžiausių ir stipriausių gamybinių bazių bei įvertinus masto ekonomiką gali pasiūlyti aukščiausios 

kokybės paslaugas mažiausiomis sąnaudomis. Šių įmonių su mažiausiomis sąnaudomis 

eliminavimas iš rinkos sąlygoja, kad likusios paslaugų teikėjų įmonės gali laikyti aukštesnes 

paslaugų rinkos kainas, gyventojai neturi svertų derybose dėl žemesnių kainų, todėl šiuo metu dalis 

gyventojų už priežiūros paslaugas galimai permoka.  

Įvertinus tai, kas išdėstyta, manome, kad Įstatymo 20 str. 2 ir 4 dalyse reglamentuoti 

ribojimai iškreipia konkurencinę aplinką pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens priežiūros rinkoje 

be aiškaus ar motyvuoto pagrindo riboja daugiabučių namų bendrasavininkų / šilumos vartotojų 

pasirinkimo galimybes, diskriminuoja atskirų miestų vartotojus, nustatant nevienodas reguliavimo 

sąlygas jiems, bei riboja LR Konstitucijoje įtvirtintą ūkinės veiklos laisvę. 

Asociacija prašo Energetikos ministerijos nedelsiant registruoti Įstatymo pakeitimus 

(pakeitimai siūlomi šio rašto pirmame priede), leisiančius visiems norintiems šilumos tiekėjams 

teikti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas gyventojams, jei 

gyventojai/pastatų valdytojai teisės aktų nustatyta tvarka jų priežiūros paslaugas pasirinktų, arba 

prašome Energetikos ministerijos nurodyti, kodėl toks draudimas šiuo metu yra tikslingas.  

 

PRIDEDAMA: 

10. priedas. Įstatymo 20 str. pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Paulauskas, tel. (85) 266 7096, el. p. mantas@lsta.lt  

mailto:mantas@lsta.lt
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Projekto  

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali 

būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju 

darbo santykiais, išskyrus atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name 

ir patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip 

pat asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų 

grupei pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos 

šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos 

patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos pastato savininkui arba 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam 

asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus 

dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.“ 

 

 

Pripažinti netekus galios 20 straipsnio 4 dalį: 

„4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu savivaldybės 

taryba nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal Lietuvos 

Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos 

ministerija susitarimą dėl energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia 

naujas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems 

mažiau kaip 5 000 prijungtų vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh 

šilumos, taip pat tais atvejais, kai atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris gyvena tame pastate.“ 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

11. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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IS-913/638-II-3 priedas 

 
Tarybos 2021-08-26posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Varėnos vandenys“ 2020 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Varėnos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Varėnos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2020 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Almas Rupšlaukis 

Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB Gren Joniškis šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės administracijos, UAB Gren Joniškis atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo bei valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano. 

Pranešėjas – Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas Algis Bujenauskas 

Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės administracijos, UAB Tauragės šilumos tinklų atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. O3E-790 „Dėl 

perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų, parengtų pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos 

reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo 

ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 4 straipsnio 2 dalies c–d, g punktus, tvirtinimo“ pakeitimo 

(papildomas klausimas). 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Aistija Vaišnorienė 

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

Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos 

konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, 

Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės 

ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 

Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, AB „Achema“, AB 

„Akmenės cementas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB 

„INTER RAO Lietuva“, AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB 

„Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, LITGRID AB, 

UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Kauno vandenys“ 

atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl vartojimo ginčo tarp J. B. ir uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

7. Dėl vartojimo ginčo tarp B. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ bei akcinės bendrovės „Energijos 

skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

8. Dėl vartojimo ginčo tarp Š. Č. Ir uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

9. Kiti klausimai. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-26/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-08-26/varenos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-08-26/mazeikiu-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-08-26/gren-joniskis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-08-26/taurages-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-08-26/perdavimo-sistemos-operatoriaus-pasiulymai-p.pdf
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Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 

Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2021-08-26 posėdžio „5. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 1 

d. nutarimo Nr. O3E-790 „Dėl perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymų, parengtų pagal 2017 m. 

lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi 

elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, 4 straipsnio 2 dalies c–d, g 

punktus, tvirtinimo“ pakeitimo“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-913/638-II-3-1 priedas 2021-08-30.pdf). 

mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-26/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-913/638-II-4 priedas 

 

VERT 2021-08-25 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Persiuntimo paslaugos teikimo 

nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl 

Persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų 

projekto. 

Esminiai pakeitimai: 

• Nustatoma alternatyvi piniginio užstato, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonės, apskaičiavimo tvarka. Standartinėse sutarčių sąlygose numatyta, kad 

apskaičiuojant piniginio užstato dydį yra naudojamas mažesnis koeficientas, tačiau 

užtikrinant sutarties šalių interesų balansą tiekėjas įsipareigoja už persiuntimo paslaugą 

mokėti iš anksto. 

• Užtikrinama efektyvesnė prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimo 

tvarka. Šiuo metu galiojanti standartinių sutarčių sąlygų redakcija neleidžia operatoriui 

pasinaudoti tiekėjo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone nedelsiant 

(atsiskaitymo terminas turi būti praleistas bent 30 kalendorinių dienų). Atsižvelgiant į 

tai, kad pagal reikalavimus už nebuitiniam vartotojui persiųstą elektros energijos kiekį 

tiekėjas turi atsiskaityti iki kito mėnesio 15 dienos, o už buitiniam vartotojui persiųstą 

elektros energiją – iki kito mėnesio priešpaskutinės kalendorinės dienos, dabartinė 

prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimo tvarka neleidžia operatoriui 

veiksmingai valdyti su netinkamu mokėjimų vykdymu susijusias rizikas. 

• Keičiama sutarties nutraukimo vienašaliu operatoriaus sprendimu tvarka. Standartinėse 

sutarčių sąlygose apibrėžiami esminio sutarties pažeidimo atvejai ir nustatoma atskira 

sutarties nutraukimo tvarka. 

• Standartinės sutarčių sąlygos papildomos nuostatomis, kuriose numatyta, kad tais 

atvejais, kai gaminantis vartotojas keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar 

pasirenka naują tiekėją, kai jo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, 

ar jo objektui pradedamas taikyti elektros energijos garantinis tiekimas nepasibaigus 

kaupimo laikotarpiui ir visas gaminančio vartotojo objekte sukauptas kiekis perkeliamas 

į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, už jį tiekėjas ir 

garantinis tiekėjas atsiskaito tarpusavyje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po 

einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos. 

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 

2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą. 

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugsėjo 8 d. (imtinai). 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

  

 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-25/del-persiuntimo-paslaugos-teikimo-nepriklausomam-tiekejui.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c1c6d0e0056911ecb4af84e751d2e0c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c1c6d0e0056911ecb4af84e751d2e0c9
http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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IS-913/638-III-1 priedas 

 

Baltpool 2021-08-23 informacija apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-08-17 

 
 

Vėliausio aukciono rezultatai (Baltpool 2021-08-23 skelbiami rodikliai) 

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 %  7 000 15.41 16.55 1 680 

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 910 17.00 0.00 %  171 080 14.98 0.00 0 

https://www.baltpool.eu/lt/
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mediena 

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 

 

 

 Baltpool 2021-08-24 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-08-24 

 
 

Vėliausio 2021-08-24 aukciono rezultatai 

https://www.baltpool.eu/lt/
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BK prekybos rodikliai 2021-08-25 08 30 

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 
47 040 14.23 0.00 %  2 450 14.50 0.00 0 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
18 200 15.01 0.00 %  23 800 14.63 0.00 0 

M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  12 880 13.98 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
10 010 16.65 0.00 %  110 880 14.81 22.00 23 100 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
2 730 17.00 0.00 %  142 870 14.78 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  327 600 15.09 20.20 25 200 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
610 25.23 0.00 %  110 27.00 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 

280 8.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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VERT 2021-08-27 pranešimas. VERT: per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 proc.  

TN: tn  

 

Biokuro kainos 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtoje 2021 m. II ketv. biokuro 

rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiama, kad vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto 

biokuro kaina* 2021 m. II ketv. siekė 127,44 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., 

didėjo 19,8 proc. 

Energijos gamintojams 2021 m. II ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 

7,6 proc. brangiau nei perkant pagal dvišales sutartis. 

 

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų 

palyginimas (Eur/tne), 2018 m.–2021 m. II ketv.  

 
 

Lietuvos regionai  

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2021 m. II ketv. siekė 18,55 proc., arba  

22,34 Eur/tne, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 20,83 proc., arba 26,96 Eur/tne. Biokuro kainos 

skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų, biokuro pirkimo būdo (biržoje ar pagal 

dvišales sutartis) ir kt. 

2021 m. II ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 142,78 

Eur/tne, mažiausia – Tauragės apskrityje (120,44 Eur/tne). 

Kiekių dinamika 

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, 

nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis 

įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG). 

2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 93,2 proc. viso 

rinkoje parduoto biokuro (2020 m. II ketv. – 82,2 proc.).  

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (60,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. 

Iš viso 2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 87 609,30 tne biokuro už 11,17 

mln. Eur.  

2021 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1472 biokuro pirkimo–pardavimo 

sandoriai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 88,6 tūkst. Tne. Palyginti su 2020 m. II 

ketv., sudaryta 21,4 proc. daugiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 34,9 proc. mažesnis. 

Koncentracija rinkoje 

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija, 2021 m. II ketv. biokuro rinkoje 

veikė 179 dalyviai (66 pirkėjai ir 113 pardavėjų), palyginimui, 2020 m. II ketv. – 175 dalyviai. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021.08.27/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-didejo.aspx
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Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis mažėjo nuo 20,25 proc. 2020 m. II ketv. 

iki 19,26 proc. 2021 m. II ketv. (97,7 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina biržoje 2021 

m. II ketv. – 125,33 Eur/tne, pagal dvišales sutartis – 109,32 Eur/tne. Keturi didžiausi biokuro 

tiekėjai kartu užima 34,96 proc. rinkos. 

 

2 pav. 2021 m. II ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir 

dvišalių sutarčių pagrindu parduoto biokuro apimtis, proc. 

 
 

Išsamiai susipažinti su 2021 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita galite čia. 

* Įskaitant transportavimo išlaidas. 

** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei 

biržoje. 

 

VERT 2021 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-III-1-1 priedas 2021-08-30.pdf). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2020/2020-05/Biokuro+ataskaita+2020+m.++I+ketv_.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021.08.27/vert-per-metus-biokuro-kaina-birzoje-didejo.aspx
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Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 
From: Edgaras Lavruvianecas <e_lavruvianecas@visaginoenergija.lt>  

Sent: Friday, August 27, 2021 11:07 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 

Laba diena, 

 

Procedūros nėra sudėtingos. Bet susiduriame su problema, kad pirkimai dažniausiai 

neįvyksta dėl to jog niekas nedalyvauja. Skelbiamų derybų pirkimas laikomas įvykusiu,  jeigu yra 

gaunami 3 pasiūlymai atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, jeigu gauname 1 pasiūlymą 

vykdome neskelbiamas derybas pagal taisyklių 43.9  punktą (skelbiamos derybos neįvyko, nes 

organizuotame biokuro pirkime dalyvavo mažiau kaip 3 tiekėjai, iš kurių bent vienas tiekėjas nėra 

įmonė, susijusi su įsigyjančiąja organizacija, ir kurio pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju į derybas kviečiami visi vykusioms skelbiamoms deryboms 

pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys įsigyjančiosios organizacijos nustatytus minimalius 

kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus).  

Dėl kainos pagrindimo. Kiekvienų metų pradžioje gauname iš VERT raštą kodėl pirkome 

biokurą ne biržoje.  

Pagrindžiame (derybų protokolu, sutartimi ir išrašu iš biržos) jog kainą daugiau kaip 5 

procentais mažesnė už biržos operatoriaus informacinėje sistemoje pagal energetikos įmonių, 

energijai gaminti naudojančių biokurą, nurodytus duomenis (biokuro rūšį, tiekimo apskritį ir 

tiekimo laikotarpį) nustatytą vidutinę atitinkamos biokuro rūšies, tiektinos atitinkamoje apskrityje ir 

atitinkamu tiekimo laikotarpiu, biokuro biržos kainą. 

Pvz.: Žiemos laikotarpiui (2021-10-18 – 2022-04-03) vidutinė biržos kaina Utenos regione, 

SM2 – 15,55 Eur/MWh, tai jog pirkimas įvyktų pagal taisyklių 21.1.3. punktą gautų pasiūlymu 

kaina neturėtu būti nedidesnė nei 14,77 Eur/MWh.  

Dar viena problema su kuria mes susidūrėme 2019-2020 šildymo sezono metu. Jog 

sudarėme biokuro pirkimo sutartį o vėliau per šildymo sezoną kaina biržoje ženkliai nukrito. Ir 

gavosi jog biržoje kaina mažesnė nei pagal sutartį. Gaudavosi nuostolis dėl to jog VERT į kainos 

skaičiavimą įtraukia 105 proc. nuo rinkos žaliavos kainos, jeigu pirktume biržoje į skaičiavimą 

įtrauktų visa kainą.    

 
Pagarbiai 

Edgaras Lavruvianecas 

Aplinkos apsaugos inžinierius  

UAB „Visagino energija“ 

+370 386 25959 

www.visaginoenergija.lt 

 

 
From: vaidotas.maciulis@silutesst.lt <vaidotas.maciulis@silutesst.lt>  

Sent: Wednesday, August 25, 2021 2:49 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Ats.: Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 

Laba diena, 

Šilutės ŠT visą pagrindinį biokuro (SM2) kiekį perka per biržą, dvišaliais sandoriais tiesiogiai iš 

tiekėjų pirkome tik šiaudų kurą, kuriuo biokuro biržoje neprekiaujama. Todėl pagrįsti mažesnę 

kainą ir laikytis procedūrų nebuvo poreikio – užteko VERTai pateikti pažymą iš biržos – kad ten 

tokiu biokuru neprekiaujama. 

mailto:e_lavruvianecas@visaginoenergija.lt
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.visaginoenergija.lt/
mailto:vaidotas.maciulis@silutesst.lt
mailto:vaidotas.maciulis@silutesst.lt
mailto:ramune@lsta.lt
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Pagarbiai, 

VAIDOTAS MAČIULIS 

Direktorius 

UAB Šilutės šilumos tinklai 

Tel.8 441 62147 

Mob.tel. +370 655 36075 

El.p. vaidotas.maciulis@silutesst.lt 

 
From: Kujalis Gintautas <gintautas.kujalis@gren.com>  

Sent: Wednesday, August 25, 2021 2:07 PM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Ats.: Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 

Laba diena, 

Problemų neturėjome, nes biržoje pjuvenomis neprekiaujama.  
 

Gintautas Kujalis 

Generalinis direktorius 

gintautas.kujalis@gren.com 

Tel.: +370 387 52303 

Mob.: + 370 615 47329 

UAB Gren Švenčionys 

Vilniaus g. 16A, LT-18123 Švenčionys, Lietuva 

www.gren.com/lt 

Linkime sėkmės,  

 
From: Kristina Šiaučiulytė-Matijošė <ekonomiste@anyksciusiluma.lt>  

Sent: Wednesday, August 25, 2021 11:27 AM 

To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: RE: Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 

Laba diena, Ramūne, 

Jūsų minimi 10 (11) proc. dvišaliais sandoriais įsigyto biokuro yra tos rūšys, kuriomis 

neprekiauja birža (malkinė mediena, pjuvenos), todėl pagrindimo procedūra išties nesudėtinga, tam 

tikras formalumas. Žinoma, tokiu atveju VERT ir patys turi duomenis (sutartis, ataskaitas) ir mato, 

kokias kuro rūšis perkame ir puikiai žino, kokiomis Baltpool neprekiaujama, bet visgi kasmet 

reikalauja pagrindimo, toks kiek perteklinis reikalavimas, bet labai neapsunkina... 

Visą biokurą, kuriuo prekiaujama Baltpool biržoje, ten ir įsigyjame, todėl neturime 

patirties dėl mažesnės kainos pagrindimo VERT.  

Pačios dvišalio kuro pirkimo procedūros jau yra įprastos, didesnių sunkumų nekelia. 

Apgailestauju, bet neturime realios patirties dėl Baltpool vs dvišalio įsigijimo ir 

pagrindimo praktikos. O tema šiuo metu viena iš aktualiausių. Labai lauksime pirmadienio 

pasitarimo. 

 

Pagarbiai 

Kristina Šiaučiulytė-Matijošė 

UAB „Anykščių šiluma“ 

Ekonomistė 

Tel.: 8(381) 59167 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>  

Sent: Wednesday, August 25, 2021 10:51 AM 

To: Ekonomistė <ekonomiste@anyksciusiluma.lt>; info (info@anyksciusiluma.lt) <info@anyksciusiluma.lt>; Valiulis 

mailto:vaidotas.maciulis@silutesst.lt
mailto:gintautas.kujalis@gren.com
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:gintautas.kujalis@gren.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gren.com%2Flt&data=04%7C01%7Cvanda.gulbinyte%40gren.com%7Cce9fce870e904fd338f108d9414e8de8%7C62a9c2c88b0943bea7fb9a87875714a9%7C1%7C0%7C637612628967882384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2yjXKEfTXWL1Engbd1SPyLW8xV1%2BvQjiH%2FfHPMZAe%2Bk%3D&reserved=0
mailto:ekonomiste@anyksciusiluma.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:ekonomiste@anyksciusiluma.lt
mailto:info@anyksciusiluma.lt
mailto:info@anyksciusiluma.lt
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Arvydas <arvydas@anyksciusiluma.lt> 

Subject: Dėl biokuro įsigijimo pagal dvišalius sandorius 

 

Laba diena, 

Praeitą ketvirtadienį (rgpj. 19d.) vykusio ŠT įmonių vadovų susitikimo metu buvo 

diskutuojama apie šiandienines aktualijas įsigijant biokurą ir kylančias biokuro kainas Baltpool 

biržoje. Pagal mūsų turimus duomenis Anykščių šiluma 2020 metais  apie 10 proc. (2019 m. – 11 

proc) viso kiekio įsigijo dvišaliais sandriais. Kadangi turit patirties šiuo klausimu, sakykit, ar  rk ą 

sudėtingos procedūros perkant ne per Baltpool’ą, vėliau pagrįsti mežesnę kainą ir pnš.? 

Š.m. rugpjūčio 30 d. LŠTA pirmadienio webinaro metu (nuo 14 val) organizuojam ŠT 

įmonių pasitarimą su Baltpool, Energetikos ministerijos, VERT atstovais. Todėl  rk ą reiktų 

pasiruošti ir diskusijose aptarti pagrindines kliūtis ir galimus teisės aktų (pvz. LRV nutarimo Nr. 

277 ) pakeitimus. 

Gal galėtumėt konkrečiau pateikti info su kokiomis problemomis susiduriate  rk ą galima 

būtų pakeisti siekiant procedūrų supaprastinimo? Būtume dėkingi gavę Jūsų komentarą/atsakymą 

iki šio penktadienio (rugpjūčio 27 d.) el.p. ramune@lsta.lt  

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

 

mailto:arvydas@anyksciusiluma.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.206175/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.206175/asr
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-913/638-III-2 priedas 

 

AM INFO. Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. 

priemonių plano patvirtinimas 

 
From: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>  

Sent: Tuesday, August 24, 2021 9:18 AM 

To: Evaldas Čepulis – LŠTA <evaldas@lsta.lt>; Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas 

<morkvenas@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; 

Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Subject: FW: Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių plano 

patvirtinimas 

 

From: Arnas Liauksminas <arnas.liauksminas@am.lt>  

Sent: Thursday, August 19, 2021 5:25 PM 

To: Arnas Liauksminas <arnas.liauksminas@am.lt> 

Subject: Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. 

priemonių plano patvirtinimas 

 

Laba diena,  

siunčiame apibendrintą informaciją apie šio pusmečio darbus žaliųjų pirkimų srityje ir 

atmintinę apie žaliuosius pirkimus su aktualiausia informacija (žr. laiško priedus).  

Pavasarį buvo priimti aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 pakeitimai, kuriais patikslinta 

žaliojo pirkimo sąvoka, nustatyta paprastesnė ir lankstesnė žaliojo pirkimo vykdymo tvarka , o 

vasarą priimtas Vyriausybės nutarimo Nr. 1133 pakeitimas, kuriuo nustatyti žaliųjų pirkimų tikslai: 

nuo liepos 1 d. iki metų pabaigos jie turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. visų viešųjų pirkimų 

vertės, 2022 m. – 50 proc., o nuo 2023 m. – visi pirkimai turėtų būti žali.   

Siekiant šių tikslų, liepos mėn. priimtas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025 m. 

priemonių planas. Jame įtvirtinami uždaviniai ir juos įgyvendinančios vienkartinės ir tęstinės 

priemonės, kurias priemonių plane nurodytos institucijos turės įgyvendinti per artimiausius 

ketverius metus. 

Tikimasi, kad suplanuotus žaliųjų pirkimų tikslus padės pasiekti ir neseniai įsteigtas Viešųjų 

pirkimų tarnybos Darniųjų pirkimų skyrus, kuris plečia veiklą ir siekia glaudžiau bendradarbiauti su 

žaliųjų pirkimų dalyviais, konsultuoja juos, rengia mokymus ir metodinę medžiagą pirkimų 

vykdytojams. Be to, skatina informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą, tobulina informacines 

sistemas, kuriose vykdomi viešieji pirkimai, renka ir sistemina informaciją apie žaliuosius pirkimus, 

stebi jų pažangą. 

Priemonių plane numatyta, kad VšĮ „Centrinė perkančioji organizacija LT“, per kurią 

vykdomi viešieji pirkimai, išplės žaliųjų pirkimų reikalavimus atitinkančių produktų pasiūlą, 

elektroniniame kataloge pasiūlant produktus, kurie atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir 

kriterijus visuose prekių, paslaugų ir darbų centralizuotų pirkimų moduliuose. 

Taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus bus privalu, naudojant pažangos lėšas. Tokią prievolę 

turės nustatyti Vyriausybei pavaldūs ar atskaitingi valstybės biudžeto asignavimų valdytojai 

projektų administravimą ir finansavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Ši nuostata aktuali 

neperkančiosioms organizacijoms, kurios vykdo pažangos lėšomis finansuojamas priemones ar 

projektus. 

Aplinkos ministerija ir toliau tobulins žaliųjų pirkimų sistemą. Iki š. m. pabaigos 

planuojama atnaujinti Aplinkos apsaugos kriterijus statybų srityje, papildyti naujais kriterijais 

elektros energijos, degalų srityse, tęsti Aplinkos apsaugos kriterijų suderinimą su Europos 

Komisijos žaliųjų pirkimų rekomendacijomis.  

 
Pagarbiai  

Arnas Liauksminas 

mailto:arnas.liauksminas@am.lt
mailto:arnas.liauksminas@am.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7BD90628EAE1/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf5494e0f36711eb9f09e7df20500045
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Strateginių pokyčių grupės patarėjas 

Tel.: 8 614 08012  

El. paštas: arnas.liauksminas@am.lt  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

10. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 

AM INFO. Žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimas ir Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių 

plano patvirtinimas TN; pranešimo tekste, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

913/638-III-2-1 priedas 2021-08-30.zip). 

mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-913/638-III-3 priedas 

 

PROJEKTAS 

 

 
 

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 

 

 

Didelio naudingumo biokuro kogeneracijos skatinimas yra vienas iš svarbių Nacionalinio 

energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. uždavinių. Siekis Lietuvos elektros 

sistemos sinchronizavimui turėti kuo daugiau biokogeneracinių jėgainių turėtų sudaryti sąlygas 

tokiems projektams būti ekonomiškai efektyviems ir pritraukti potencialių investuotojų. 

2020 m. pabaigoje centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje veikė 19 

biokogeneracinių elektrinių ir įrenginių, kurių bendra elektros instaliuota galia sudarė 131 MW, 

šilumos galia – 408 MW.  Pasinaudojant ES SF 2014-2020 m. parama, šiuo metu mažos galios 

biokogeneracinės jėgainės statomos Alytaus, Jonavos, Visagino ir Vilniaus miestuose. Tęstinė 

valstybės parama planuojama  ir naujame  2021-2027 metų ES SF finansavimo laikotarpyje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – 

AEĮ įstatymas) 201 str. šiuo metu sudaryta galimybė vartotojams elektros energiją iš atsinaujinančių 

išteklių gaminti ir vartoti geografiškai skirtingose vietose, t.y. pasistatyti elektrinę vienoje vietoje, o 

joje pagamintą energiją vartoti kitoje vietoje. Tokioje elektrinėje pagaminama elektros energija 

patiekiama į elektros tinklą, o kaupimo laikotarpiu galima iš tinklo susigrąžinti į tinklus patiektą 

elektros energijos kiekį, sumokant tik tam tikrą nustatytą pasinaudojimo elektros tinklais mokestį. 

Tačiau tokiems gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiančiais tapti gaminančiais vartotojais, 

nustatyta maksimali leistina atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės įrengtoji galia yra  ne 

didesnė kaip 500 kW. Tokios galios įrenginiai galimi tik labiau buitiniams vartotojams, kurie 

siekia įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrinės ir vartoti jose pagamintą elektros 

energiją su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais arba asmenims, 

siekiantiems įsirengti vėjo ar saulės jėgaines. Tačiau toks galios apribojimas faktiškai panaikina 

galimybę nedidelės galios biokuro kogeneracinių jėgainių statybos projektus įgyvendinusiems 

arba planuojantiems įgyvendinti CŠT bendrovėms tapti gaminančiais vartotojais ir pasinaudoti AEĮ 

įstatymu reglamentuojančiomis lengvatomis palankesnėmis sąlygomis nuosavą elektros energiją 

persiųsti tarp savų šilumos gamybos objektų.  

Nedidelės galios (iki 5 Mwel) jėgainių projektai pradedami ir vystomi dažniausiai turint tikslą 

apsirūpinti elektros energija saviems poreikiams (t.y. būti gaminančiu vartotoju), o ne siekiant 

vykdyti prekybą didmeninėje elektros energijos rinkoje pagal Prekybos elektros energija taisyklių 

reikalavimus (prekyba elektros rinkoje gaminant santykinai mažą (didmeninės elektros energijos 

rinkos atžvilgiu) elektros energijos kiekį yra nenaudinga). 

Ekonomiškai ir technologiškai efektyviausių biokuro kogeneracinių jėgainių elektrinė galia 

turėtų būti ne mažesnė nei 1-2 MW. Mažesnės galios turbinų termodinaminis efektyvumas yra vos 

60 proc. Rinkoje mažesnių nei 1 MW elektros galios biokuro kogeneracinių jėgainių beveik nėra, 

nes prastesni tokių jėgainių techniniai parametrai mažina jų, kaip ūkinių vienetų, ekonominius ir 

finansinius rodiklius. Todėl tai yra pavieniai, brangūs projektai. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2021-08-23 Nr. 

Į  Nr.  

    

DĖL PALANKESNIŲ BIOKOGENERACINIŲ JĖGAINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS 

GAMYBOS IR VARTOJIMO GALIMYBIŲ 

http://www.lsta/
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Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, prašome biokogeneracinių elektrinių 

valdytojams sudaryti sąlygas jų pačių pagamintą elektros energiją vartoti nutolusiuose savo 

valdomuose objektuose, apmokant tik naudojimosi elektros tinklais paslaugos savikainos 

sąnaudas. Tuo pačiu tai leistu mažinti elektros energijos sąnaudas šilumos gamybai, kas turėtų 

teigiamos įtakos CŠT šilumos kainų mažėjimui (šiuo metu pagaminti 1 MWh šilumos kainuoja 4 

eur elektros energijos). Siūlome inicijuoti AEĮ įstatymo 201 straipsnio 1 dalies pakeitimą, išdėstant 

tokia redakcija: 

„ 1. Gaminantys vartotojai ir asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę 

įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurių įrengtoji galia neviršija vartotojo 

objektui suteiktos leistinosios naudoti galios ir nėra didesnė kaip 500 kW 5000 kW.“  

Prašome įvertinti siūlomus pakeitimus, kurie sudarytų sąlygas vienodai pasinaudoti 

įstatymuose nustatytomis galimybėmis visas atsinaujinančių išteklių rūšis naudojančių elektrinių 

projektus įgyvendinusiems arba vystantiems asmenims. 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7094, el. p.: ramune@lsta.lt 
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IS-913/638-IV-1 priedas 

 

 
 

JEI AUGANČIOS ŠILDYMO KAINOS KELIA NERIMĄ, LAIKAS SUSIMATYTI APIE 

RENOVACIJĄ 

www.15min.lt, 2021-08-25, BETA 

TN: tn  

 

 
 

Dėl biokuro ir dujų kainų šuolio, ateinantį šildymo sezoną gyventojai mokės daugiau.  

Pasak ekspertų, šis kainų augimas didžiausią įtaką turės žmonėms, kurie gyvena energetiškai 

neefektyviuose daugiabučiuose. Ką gyventojai gali padaryti, kad brangstanti šiluma neišgaruotų per 

nesandarius langus, neapšiltintas sienas bei stogą? Net tris ketvirtadalius Lietuvoje naudojamo kuro 

šildymui sudaro biokuras, kiek mažiau – dujos (17 proc.) ir komunalinės atliekos (4 proc.).  

Lyginant su praėjusiais metais, biokuro kainos išaugo 30-40 proc., gamtinės dujos pabrango 

du kartus – tai yra pagrindiniai faktoriai, kurie lems, jog padidėjusias kainas už šilumą  

Prognozuojama, kad šilumos kainos augs kasmet  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LTŠA) prezidentas, Valdas Lukoševičius atkreipia 

dėmesį, jog paskutinius kelerius metus galėjome džiaugtis išskirtinai žemomis biokuro bei dujų 

kainomis. Tad mokesčių už šildymą augimas nėra labai didelis, veikiau grįžtame ten, kur jau 

buvome – maždaug į 2019 m. šildymo sezoną. „Gyventojai neturėtų baimintis, kad šis šilumos 

kainų augimas yra drastiškas. Tačiau šiandienos prognozės rodo, kad tokio pigaus biokuro, kokį 

turėjome, tikriausiai nebebus. Žemesnės kainos biokuro rinkoje buvo susiklostę dėl išskirtinių 

aplinkybių. Naivu tikėtis, kad jos pasikartos. Dabar medienos atliekų paklausa auga visur, todėl ir 

kainos turėtų sistemiškai didėti“, – teigia V. Lukoševičius.  

Už pigesnį biokurą atsakingi žievėgraužiai vabzdžiai  

Kelerius metus Centrinės ir Pietų Europos miškus stipriai puolė žievėgraužiai vabzdžiai, dėl 

kurių išdžiūvo dideli plotai miškų – ypač Baltarusijoje ir Ukrainoje. Šiose valstybėse dėl kenkėjų 

antplūdžio teko iškirsti didelius plotus miškų – po to likusias atliekas jie eksportavo.  

Pašnekovas pastebi, kad prieš tuo metu Baltarusiškas biokuras sudarė beveik trečdalį mūsų 

rinkos ir buvo pigesnis, dėl gausos ir poreikio greitai jį realizuoti. Susiklosčiusi situacija visoje 

biokuro rinkoje žymiai numušė kainas, tad pastaruosius du metus gyventojai galėjo džiaugtis 

atpigusia šiluma. „Situacija biokuro rinkoje stabilizavosi, nes Baltarusijoje jau atlikti sanitariniai 

kirtimai, kurių reikėjo siekiant sukontroliuoti žievėgraužių vabzdžių plitimą. Taip pat ir pačioje 

Baltarusijoje atsiranda didesnis poreikis smulkintai medienai, nes ten pamažu statomos biokuro 

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/jei-augancios-sildymo-kainos-kelia-nerima-laikas-susimatyti-apie-renovacija-973-1554164
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elektrinės, katilinės ir celiuliozės bei plokščių fabrikai, kurie naudoja medienos atliekas“, – pažymi 

V. Lukoševičius.  

Sąskaitos už šildymą gali padidėti trečdaliu  

LTŠA prezidentas V. Lukoševičius prognozuoja, kad šį sezoną gyventojams už šildymą gali 

tekti mokėti 10-27 proc. daugiau nei praėjusį sezoną. Jo teigimu, galutinės kainos dar nėra aiškios, 

bet pabrangimas tikrai bus.  

Šilumos kainos kiekviename Lietuvos mieste yra šiek tiek skirtingos, nes jos priklauso nuo 

daugelio faktorių, pavyzdžiui, kokio kuro daugiausiai sunaudojama. Vilnius vis dar degina daug 

dujų, tuo tarpu daugelyje miestų šilumos kaina labiausiai varijuoja nuo biokuro rinkos.  

Nors šildymo kainos greitu metu tikrai nemažės, sutaupyti gyventojai gali pasirūpinę savo 

būstų energiniu efektyvumu. Žymiai sumažinti išlaidas už šildymą padeda renovacijoje. „Mes 

stebime ir analizuojame kiekvieno daugiabučio realų šilumos suvartojimą. Matome, kiek 

konkrečiuose daugiabučiuose šilumos buvo suvartojama prieš renovaciją ir kiek suvartojama po jos. 

Skirtumai yra milžiniški – vartotojai po būsto modernizacijos gauna sąskaitas, kurios būna 2-3 

kartus mažesnės, nei prieš tai buvusios. Ir kol vieni gyventojai tame pačiame mieste už šildymą 

moka virš 100 Eur, kiti, gyvenantys naujuose arba renovuotuose energetiškai efektyviuose 

būstuose, už šią paslaugą gali išleisti vos 20 Eur“, – teigia V. Lukoševičius.  

Padės sutaupyti daugiau  

Naujausio atlikto visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai atskleidžia, kas labiausiai kelia 

nerimą renovuotinų daugiabučių gyventojams. Didžioji dalis dalyvavusių tyrime nerenovuotų 

daugiabučių gyventojų (po 46 proc.) nuogąstauja, kad šildymo kainos toliau ženkliai augs ir kad 

ateityje renovacija brangs. Atsižvelgus į dabartinę situaciją, realu, kad šios respondentų baimės 

išsipildys – mokesčiai už šildymą tendencingai augs. Tačiau, augant šildymo kainoms, būsto 

energinio efektyvumo didinimas padės sutaupyti vis daugiau. Net 59 proc. dalyvavusių apklausoje 

pritartų jų daugiabučio namo modernizaciją, net jei ir tai reikštų neišvengiamas papildomas išlaidas.  
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IS-913/638-IV-2 priedas 

 

ENERGIJOS AUDITAMS – 100,8 MLN. EUR, SKAITMENINIMUI – 75 MLN. EUR 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ 2021-08-24 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato ES investicijas pramonei, siekiančiai 

mažinti energijos vartojimą, bus skatinamas įmonių skaitmeninimas ir projektai, mažinantys 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 

Pramonės įmonės galės gauti finansavimą iš Klimato kaitos programos, Modernizavimo 

fondo, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos ir kt. 

Norint paskatinti diegti priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti, pramonės 

įmonės galės atlikti energijos vartojimo efektyvumo auditus. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tam 

numatyta iš ES 2021–2027 m. veiksmų programos skirti 100,8 mln. Eur. 

„Remiantis šių auditų rezultatais, bus siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 

mažinti energijos vartojimo intensyvumą, sudarant sąlygas investicijoms į naujausios ir aplinkai 

palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose“, – „Verslo žinias“ 

informavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Taip pat siekiama paskatinti Lietuvos pramonės skaitmenizavimą (75 mln. Eur iš 2021–2027 

m. veiksmų programos) ir skaitmeninę transformaciją, kurią, pasak ministerijos, vis dar stabdo 

nepakankamas skaitmeninių technologijų naudojimas verslo ir viešajame sektoriuose, jis ypač 

išryškėjo COVID-19 pandemijos metu. 

Siekiant pramonės neutralumo klimatui, bus orientuojamasi į tris fondus, kurių pagrindinis 

tikslas yra mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą pramonės įmonėse. Planuojama, kad 

iš Modernizavimo fondo įmonės galės gauti paramą šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimui. 

Šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija iš Modernizavimo fondo numatė finansuoti 

priemonę „Švaresnės gamybos technologijų diegimas ATL pramonės įmonėse“. Tam tikslui iš 

Modernizavimo fondo yra suplanuota 2021–2022 m. skirti 40 mln. Eur. 

Europos Komisijos Teisingos pertvarkos fondas yra orientuotas į tam tikrus mūsų šalies 

regionus (Kaunas, Klaipėda, Telšiai, Šiauliai). Dabartinė preliminari fondo suma Lietuvai yra 273 

mln. Eur. Iš šio fondo lėšos bus skiriamos regionams, kurie turi didžiausią socialinę riziką, ir šios 

lėšos turės būti investuojamos į šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą. 

Klimato kaitos programoje 2021 m. yra numatyta skirti 14 mln. Eur taršių technologijų 

keitimui mažiau taršiomis, iš kurių 10 mln. Eur yra skirta apyvartinių taršos leidimų (ATL) 

pramonės įmonėms, o 4 mln. Eur ne ATL pramonės įmonėms. 

 

 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/08/24/energijos-auditams--1008-mln-eur-skaitmeninimui--75-mln-eur-?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&nGEzY
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IS-913/638-IV-3 priedas 

 

AM 2021-08-26 pranešimas. Klimato kaitai valdyti – 63 mln. eurų iš ES Modernizavimo fondo 

TN: tn  

 

Aplinkos ir energetikos ministrai patvirtino nacionalines finansavimo kryptis ES 

Modernizavimo fondo paramai 2021–2022 m. Tai papildomos investicijos elektromobiliams, 

švaresnėms technologijoms, savivaldybių pastatams atnaujinti, neariminei žemdirbystei. Lietuva 

šioms kryptims finansuoti dar šiemet iš šio fondo tikisi gauti 63 mln. eurų.  

„Per šį dešimtmetį į Lietuvos ekonomiką pagal Žaliąjį kursą bus įlieta iki 7 mlrd. Eurų – jau 

atkeliauja pirmoji porcija, kurią paskirstėme su energetikos ministru. Priežasčių nesikeisti einant 

Žaliuoju kursu nebelieka“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

„Didelė dalis ES Modernizavimo fondo lėšų per artimiausius dvejus metus tiesiogiai – per 

pastatų energetinio efektyvumo didinimą ir žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrą – pasieks ir 

energetikos sritį. Ją palies ir jau šiais metais prasidėsiančios finansinės injekcijos kitose srityse, 

ypač skatinant elektromobilių įsigijimą bei didinant savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų 

energetinį efektyvumą“, – pabrėžia energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Pirmaisiais metais iš fondo po 20 mln. eurų planuojama skirti švaresnės gamybos 

technologijoms diegti pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemoje, ir savivaldybėms priklausantiems viešiesiems pastatams atnaujinti, didinant juose 

energijos vartojimo efektyvumą. Dar 15 mln. eurų numatoma panaudoti skatinant įsigyti 

elektromobilius, o 8 mln. eurų – kuro sąnaudoms mažinti plėtojant neariminį žemės dirbimą. 

Planuojama, kad kitais metais ES Modernizavimo fondo lėšos bus labiau orientuotos į 

energetikos sektorių. Be papildomų injekcijų kuro sąnaudų mažinimui neariminėje žemdirbystėje ir 

švaresnių gamybos technologijų diegimui pramonėje, didelis dėmesys bus skirtas viešųjų pastatų 

atnaujinimui, didinant jų energetinį efektyvumą bei žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų plėtrai, o 

taip pat – elektromobilių įsigijimo skatinimui. 

Jeigu Europos investicijų bankas ir Europos Komisija teigiamai įvertins pasiūlytas 

finansavimo kryptis, Lietuva gaus paramą jau šių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais. Gavus 

finansavimą, už ES Modernizavimo fondo projektų atranką ir priežiūrą atsakinga Aplinkos projektų 

valdymo agentūra skelbs kvietimus įmonėms ir fiziniams asmenims teikti paraiškas. 

ES Modernizavimo fondą sudaro lėšos, gaunamos iš ES apyvartinių taršos leidimų 

prekybos. Bendra Lietuvai iš šio fondo skiriama suma 2021–2030 m. laikotarpiu – daugiau kaip 700 

mln. eurų. 

Be Lietuvos, Modernizavimo fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės, 

kurioms reikia paramos klimato kaitai mažinti skirtoms investicijoms, kad galėtų sparčiau pereiti 

prie neutralios klimatui ekonomikos, modernizuodamos energetines sistemas ir didindamos 

energijos vartojimo efektyvumą. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, 

Kroatija ir Bulgarija. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/klimato-kaitai-valdyti-63-mln-euru-is-es-modernizavimo-fondo
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IS-913/638-IV-4 priedas 

 

AM 2021 08 27 pranešimas. Seimo rudens sesijoje – Žaliąjį kursą įtvirtinantys įstatymai 

TN: tn  

 

Vyriausybės trečiadienį patvirtinta ir Seimui teikiama rudens sesijos darbų programa apima 

keliolika Žaliajam kursui įgyvendinti skirtų įstatymų pataisų projektų, kuriuos parengė Aplinkos 

ministerija. 

Dalis ministerijos siūlomų pataisų yra susijusi su žaliąja mokesčių pertvarka. Pavyzdžiui, 

patikslintas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas leistų sąvartynus paversti praeities reliktu, 

skatintų pereiti prie žiedinės ekonomikos. Siūloma sumažinti šalinamų sąvartyne atliekų kiekį iki 5 

proc. 2030 m. ir padidinti jų antrinį panaudojimą, perdirbimą bei panaudojimą energijai gauti, o nuo 

2023 m. didinti mokesčio už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne tarifą, išplėsti mokėtojų už 

aplinkos teršimą sąrašą. Įgyvendinus siūlomas priemones, šalyje nuo 2030 m. atliekos iš viso 

nebūtų šalinamos sąvartynuose, išskyrus tas, kurių negalima kitaip panaudoti. 

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pataisomis siekiama tobulinti vandens 

išteklių apmokestinimą. Siūloma atsisakyti mokestinės lengvatos požeminio vandens išteklių 

naudojimui žemės ūkio veikloje, peržiūrėti paviršinio ir požeminio vandens mokesčio tarifus. 

Tarp klimato kaitai švelninti skirtų teisės aktų, kuriuos siūloma tikslinti, – Motorinių 

transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

(ŠESD) kiekiui mažinti ir principui „teršėjas moka“ įgyvendinti numatoma pakeisti motorinių 

transporto priemonių registracijos mokestį į jų taršos mokestį, o už taršias transporto priemones 

nustatyti mokestį jų valdytojams. 

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo pataisos leistų optimaliau planuoti 

ir administruoti finansines priemones klimato kaitai valdyti. Siūloma pakeisti Klimato kaitos 

programos lėšų skirstymo planavimą, reglamentuoti nacionalines ŠESD apskaitos ir prognozių 

sistemas. Sumažinti fluorintų ŠESD neigiamą poveikį klimato kaitai, išvengti jų pildymo 

netvarkinguose automobilių kondicionieriuose ir aplaidaus išleidimo į atmosferą leistų nustatyti 

išsamūs reikalavimai užsiimantiems transporto priemonių oro kondicionierių pildymo veikla. 

Taikliai gamtosaugai skirti Vandens įstatymo pakeitimai. Jie sudarytų sąlygas upių 

vientisumui atkurti ir gerai vandens telkinių būklei palaikyti, nustatytų aiškias užtvankų, tvenkinių 

ir hidroelektrinių valdytojų pareigas, žuvų migracijos kelių atlaisvinimo principus, leidimų sistemą 

visoms hidroelektrinėms. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisos leistų sukurti 

mechanizmą, skatinantį stambinti vandentvarkos įmones, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir 

prieinamos viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. 

Gyventojams labai svarbi ir racionali savivaldybių infrastruktūros plėtra, nuo kurios 

priklauso jų gyvenimo kokybė. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo pakeitimai skirti jo 

spragoms panaikinti. Siūloma patikslinti šios plėtros įmokos termino apibrėžimą, numatyti 

papildomas galimybes panaudoti neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšas ir 

kt. 

Atsižvelgus į visuomenės poreikius, parengtos Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos. Jos 

skirtos sukurti efektyvesnę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą, detaliai 

reglamentuojant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo, paskirstymo ir 

atskaitomybės tvarką. Šiuo metu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra vienintelė viešoji 

paslauga, kurios kainodara nereguliuojama ir priežiūra nevykdoma. 

Stiprinant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, daugiau dėmesio skiriama neetatiniams 

aplinkos apsaugos inspektoriams. Siūlomomis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 

pataisomis siekiama patikslinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pareigas ir atsakomybę, 

praplėsti jų teises sudarant galimybes efektyviau vykdyti aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų 

prevenciją ir kt.. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/seimo-rudens-sesijoje-zaliaji-kursa-itvirtinantys-istatymai
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-913/638-V-1 priedas 
 

AM 2021 08 25 pranešimas. Rugsėjo septintąją – LIFE programos informacinė diena 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerija rugsėjo 7-ąją kviečia į tradicinę ES aplinkos ir klimato politikos 

programai LIFE skirtą informacinę dieną. Renginys vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravusiems 

dalyviams bus atsiųsta transliacijos nuoroda. 

Vaizdo konferencija prasidės 10 val. Kaip numato jos programa, bus apžvelgti LIFE 2021 

m. kvietimai teikti paraiškas projektams, kurie skirti gamtai ir biologinei įvairovei, žiedinei 

ekonomikai ir gyvenimo kokybei, klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir perėjimui 

prie švarios energijos. 

Apie tai, kaip parengti gerą LIFE projektą, kalbės Europos klimato, infrastruktūros ir 

aplinkos vykdomosios agentūros atstovas. LIFE programos nacionalinis kontaktinis asmuo, 

Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento vyr. specialistė Sigita 

Alčauskienė aptars LIFE projektų bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto naujienas. 

LIFE projektų vykdytojai iš Lietuvos ir Latvijos supažindins su standartinių ir integruotųjų 

projektų patirtimi. 

Vaizdo konferencijos metu jos dalyviai galės užduoti klausimus pranešėjams. Be to, 

potencialūs LIFE paraiškų rengėjai galės rugsėjo 7-15 d. individualiai nuotoliniu būdu konsultuotis 

su LIFE programos ekspertais. Pageidavimą tokiai konsultacijai reikia nurodyti registracijos 

formoje. 

LIFE programa – vienintelė tik aplinkai, gamtos išsaugojimui ir klimato politikos 

veiksmams skirta ES programa. Jai paraiškas gali teikti bet kuris ES registruotas juridinis asmuo. 

Programos tikslas – padėti pereiti prie švarios žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, o pereinant 

prie švarios energijos – saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 

ją didinti. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/rugsejo-septintaja-life-programos-informacine-diena
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2021lt/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2021lt/life_info_diena_09.07_programa.pdf/@@inline-view
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2021lt/
https://lifeprojektai.lt/renginiai/life2021lt/
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IS-913/638-V-2 priedas 
 

EM 2021-08-24 pranešimas. Vilniuje – seminaras apie energijos nepritekliaus mažinimo 

vertinimą 

TN: tn  

 

Rytoj, rugpjūčio 25 d., Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje vyks 

seminaras „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepritekliaus 

mažinimas“. Energetikos ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos užsakymu įgyvendinto 

Lietuvos energetikos instituto tyrimo rezultatų pristatymui skirtame renginyje mokslininkai 

kalbės apie energijos nepritekliaus stebėseną, jo mažinimo galimybes, apibendrins energetinio 

skurdo mažinimui skirtas priemones, taip pat diskutuos apie tyrimo metu gautų rezultatų 

praktinį pritaikymą energetikos politikos sprendimuose. 

„Tyrimas orientuotas į šių dienų aktualijas. Tikimės, kad Lietuvos energetikos instituto 

mokslininkų sukurta Lietuvos atvejui pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų 

namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema prisidės prie Lietuvai svarbių energetinių-

socialinių klausimų sprendimo, leis priimti į konkrečią vartotojų grupę orientuotus energetikos 

politikos sprendimus. Einant žaliosios transformacijos keliu svarbu užtikrinti, kad valstybės paskatų 

ir paramos sistema atsinaujinančios energetikos srityje galėtų pasinaudoti ne tik aukštas ir vidutines 

pajamas uždirbanti visuomenės dalis, bet būtų orientuotos pirmiausiai į tas visuomenės grupes, 

kurioms labiausiai reikia valstybės paramos, įskaitant ir mažesnes pajamas gaunančius gyventojus, 

taip mažinant socialinę atskirtį energetikos srityje“, – teigia energetikos viceministrė Inga Žilienė. 

Pasak jos, inicijuoti tyrimą, orientuotą į energetinio skurdo mažinimą, paskatino kelios 

valstybei ir visuomenei svarbios problemos: dalies gyventojų patiriamas energetinis skurdas, 

siejamas su didelėmis išlaidomis šildymui ir elektrai, bei mažesnes pajamas uždirbančių gyventojų 

negalėjimas pasinaudoti valstybės parama atsinaujinančios energetikos srityje. 

Seminare planuojama pristatyti tyrimu identifikuotas energijos nepritekliaus stebėsenos 

tobulinimo kryptis, atskleisti duomenis apie energijos skurdą patiriančių namų ūkių informuotumą 

apie šios problemos sprendimo galimybes, taip pat bus apibendrinti politikos priemonių scenarijai ir 

rekomendacijos energijos nepritekliaus mažinimui bei analizuojama energetinio skurdo Lietuvoje 

situacija per vartotojų prizmę. 

Apie visa tai pasakos Lietuvos energetikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narys dr. Vidas Lekavičius, Lietuvos 

energetikos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Pažėraitė, Europos Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto narys, Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys, energetikos 

viceministrė I. Žilienė. Nacionalinio mokslinio seminaro pabaigoje vyksiančią diskusiją moderuos 

Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys. 

Nacionalinį mokslinį seminarą organizuoja Lietuvos energetikos institutas 

bendradarbiaudamas su Energetikos ministerija, Lietuvos mokslų akademijos Jaunąja akademija bei 

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu. Seminaro diskusijoje kviečiami dalyvauti mokslininkai, 

energetikos specialistai ir visi norintieji prisidėti prie aktualios problemos sprendimo. 

Nacionalinio mokslinio seminaro programą rasite čia --> 

Kviečiame dalyvauti gyvai ir stebėti seminaro transliaciją „Zoom“ platformoje: 

 https://bit.ly/3zh1uvd,  

Jungiantis ne per nuorodą:  

Meeting ID: 831 6900 4528 Passcode: 11000  

Registracija: https://bit.ly/3kcLxjq,  

 

Seminaras: Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius 

 
From: Lina Murauskaite <energetikos.seminarai@gmail.com>  

Sent: Monday, August 23, 2021 9:06 AM 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/vilniuje-seminaras-apie-energijos-nepritekliaus-mazinimo-vertinima
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/2021-08-25%20Seminaro_programa.pdf
https://bit.ly/3zh1uvd
https://bit.ly/3kcLxjq
mailto:energetikos.seminarai@gmail.com
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To: energetikos.seminarai@gmail.com 

Subject: Seminaras: Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius 

 

Laba diena, 

kviečiame dalyvauti 2021 m. rugpjūčio 25 d. (trečiadienį) 10 val. Lietuvos mokslų akademijos 

Mažojoje salėje (Vilnius, Gedimino per. 3, II a.) įvyksiančiame nacionaliniame moksliniame 

seminare: 

„Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“ 

Seminaro programa pridedama. 

Išankstinė registracija: https://bit.ly/energsem  

Dalyviai įleidžiami tik pagal išankstinę registraciją ir ne anksčiau nei likus 15 min. iki renginio. 

Seminaras vyks laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų. 

Dalyviams būtina dėvėti apsaugines (medicinines) veido kaukes arba respiratorius, laikytis saugaus 

atstumo, naudotis rankų dezinfekcijos priemonėmis. 

  

Pagarbiai, 

Organizatoriai 

 

Papildoma_ INFO_Seminaras 2021-08-25 d.: Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: 

energijos nepriteklius 

 

Papildomai informuojame, jog rytoj (rugpjūčio 25 d.) nuo 10 val. Lietuvos mokslų akademijoje 

vyksiantis seminaras „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“ 

(programa pridedama) bus transliuojamas ir nuotoliniu būdu: 

- Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/83169004528?pwd=MmNHV29hNU16T0RRS1ZpdW9vVGZR

UT09  

Jungiantis ne per nuorodą: 

Meeting ID: 831 6900 4528  

Passcode: 11000  

- Taip pat transliacija vyks LEI Facebook paskyroje 

(https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas/)  ir Youtube (tiesioginės 

transliacijos). 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA  

Sent: Monday, August 23, 2021 12:08 PM 

Subject: INFO_Seminaras 2021-08-25 d.: Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius 

 

Laba diena, 

Informuojame, jog š.m. rugpjūčio 25 d. (trečiadienį) 10:00 val. vyks nacionalinis mokslinis 

seminaras „Gyventojai energetikos transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“ 

Renginio vieta: Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Vilnius, Gedimino per. 3, II a.).  

Seminaro programa pridedama.  

Norintiems dalyvauti būtina išankstinė registracija: https://bit.ly/energsem  

Dalyviai įleidžiami tik pagal išankstinę registraciją ir ne anksčiau nei likus 15 min. iki renginio. 

Seminaras vyks laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų. 

Dalyviams būtina dėvėti apsaugines (medicinines) veido kaukes arba respiratorius, laikytis saugaus 

atstumo, naudotis rankų dezinfekcijos priemonėmis. 

mailto:energetikos.seminarai@gmail.com
https://bit.ly/energsem
https://us02web.zoom.us/j/83169004528?pwd=MmNHV29hNU16T0RRS1ZpdW9vVGZRUT09
https://us02web.zoom.us/j/83169004528?pwd=MmNHV29hNU16T0RRS1ZpdW9vVGZRUT09
https://www.facebook.com/lietuvos.energetikos.institutas/
http://www.lsta.lt/
https://bit.ly/energsem
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Pagarbiai, 

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

 

 

http://www.lsta.lt/


 

68 

 

IS-913/638-V-3 priedas 
 

TARPTAUTINIO PROJEKTO „UPGRADE DH“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

„TOWARDS EFFICIENT DISTRICT HEATING AND COOLING IN EUROPE“ 

Data 15 rugsėjo, 2021  

Organizatorius Upgrade DH projekto partneriai  

Vieta Nuotoliniu būdu  

TN: tn  

 

 
 

Kviečiame š.m. rugsėjo 15 d. dalyvauti tarptautinio projekto Upgrade DH baigiamojoje 

konferencijoje „Towards efficient district heating and cooling in Europe“  (“Link efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje”) 

Programą ir registracijos formą rasite ČIA (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 

užsiregistravus). Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į lietuvių k.) 

Konferencijoje bus pristatyti ir aptarti pasiekti projekto rezultatai – geriausių 

modernizavimo priemonių ir įrankių  rinkiniai, konkretūs CŠT sistemų modernizavimo procesai, 

inicijuoti kiekvienoje tikslinėje projekto partnerio šalyje, „replication“ veikla kitose Europos šalių 

CŠT sistemose. Kaip žinia energetikoje  pereinamasis kelias niekada nebuvo sklandus, projekto 

metu taip pat susidūrėme su tam tikrais iššūkiais įgyvendindami CŠT sistemų tobulinimo techninius 

ir netechninius metodus demonstraciniuose (demo-cases) atvejuose, ieškodami tinkamo 

finansavimo ir verslo modelių bei stengdamiesi pagerinti visuomenės suvokimą apie CŠT veiklą. 

Patirtis ir rekomendacijos CŠT šilumos ir vėsumos tinklų diegimo ar modernizavimo 

klausimais dalinis projekto partneriai iš Vokietijos, Danijos, Belgijos, Lietuvos, Bosnijos ir 

Hercegovinos. 

Antroje seminaro dalyje,  dalyviai turės galimybę virtualiai aplankyti dvi kogeneracines 

jėgaines, veikiančias Berlyne ir Vilniuje. 

Upgrade DH projekto tikslas pasikeisti teigiama patirtimi, pritaikant ją esamų centralizuoto 

šilumos tiekimo (CŠT) sistemų tobulinimui ir sukuriant demonstracinius projektus. 

 
Towards efficient district heating and cooling in Europe 

 

https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-upgrade-dh-baigiamoji-konferencija-towards-efficient-district-heating-and-cooling-in-europe/
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://web.cvent.com/survey/1e7e123c-b70c-4ce2-b301-57e7dabd45dc/questions?r=532b2a43-8aee-41c0-924b-9342da20d604


 

69 

The Upgrade DH project partners invite you to the final dissemination workshop „Towards 

efficient district heating and cooling in Europe“ taking place on Wednesday, 15 September 

2021, online. 

The Upgrade DH project supports the upgrading and retrofitting process of district heating 

(DH) systems in different climate regions of Europe, covering various countries: Bosnia-

Herzegovina, Denmark, Croatia, Germany, Italy, Lithuania, Poland, and The Netherlands.  

This event will be a perfect opportunity to present and discuss project results and 

achievements: the collection of the best upgrading measures and tools, upgrading processes of 

concrete DH systems initiated in each of the target countries, replication activities in other 

European countries and DH systems. Of course, the energy transition road has never been 

smooth, and we faced some challenges when implementing upgrading measures in our demo 

cases and supporting the modernisation process in selected district heating networks, when looking 

for the appropriate financing and business models and trying to improve the public perception of 

DH networks. Our experiences and recommendations for the development or retrofitting of 

DHC networks will be presented at the final project conference. 

Additionally, in the afternoon, participants will have a chance to (virtually) visit two CHP 

plants that recently undertook upgrading measures and can serve as  inspiration for other DH 

systems striving to become more efficient. 

AGENDA 

10:00 – Welcome & opening remarks (Paul Voss, Euroheat & Power) 

10:10 – Keynote speech (Radoš Horáček, European Commission) 

10:30 – Upgrading the performance of district heating networks – Technical and non-

technical approaches (Dominik Rutz, WIP Renewables) 

11:00 – What are the best tools and instruments in Eastern Europe? (Valdas Lukoševičius, 

LSTA – Lithuanian District Heating Association) 

11:15 – Does your government have a Plan? Focus on Southern Europe (Lorenzo Spadoni, 

AIRU – Italian District Heating Association)  

11:30 – Coffee break 

11:45 – Overview of Upgrade DH solutions (Matteo Pozzi, OPTIT) 

12:00 – Roundtable discussion on how to foster replication (moderated by Rita Mergner, WIP 

Renewables) 

• Success stories from demo cases: Tuzla – Bosnia and Herzegovina (EPBiH) 

• Cooperation with follower cases: Næstved – Denmark (Thomas Andreas Østergaard, 

COWI) 

• Best practice projects across Europe: Example of large solar thermal (Michael Kübler, 

Solites) 

12:30 – How to improve the perception of district heating at a local level? (Aksana 

Krasatsenka, Euroheat & Power) 

12:45 – Conclusions & outlook (Stavros Stamatoukos, CINEA) 

13:00 – Lunch 

14:00 – Welcome again & introduction to the virtual tours 1 & 2 

• Virtual power plant tour 1: Berlin, Germany, Vattenfall – Reuter West (Vattenfall/AGFW) 

• Virtual visit 2: Vilnius CHP Plant-2 – the main heat generation object of the City (Vilnius 

DH Company/LDHA) 

14:30 – Time to explore virtual tours 

15:00 – Farewell and online networking 

16:00 – End 

  

*Please note that the agenda may be subject to change, e.g. as speakers are confirmed.     

http://upgradedh.eu/
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The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily 

reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are 

responsible for any use that may be made of the information contained therein.  
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IS-913/638-V-4 priedas 
 

ŠVOK Paroda „Supernamai 2021“ / spalio 8-10 d. 
 

From: Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija <info@ssvsa.lt>  

Sent: Wednesday, August 25, 2021 3:39 PM 

To: info@ssvsa.lt 

Subject: ŠVOK Paroda “Supernamai 2021” / spalio 8-10 d.  

 

Sveiki, kolegos  

Dalinamės informacija dėl šildymo, vėdinimo ir santechnikos parodos  „SUPERNAMAI 2021“. 

Šios ŠVOK parodos partneris – Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija.  

Data: 2021 m. spalio 8-10 d.  

Vieta: „Avia Solutions Group“ arenoje (Ozo g. 14, Vilniuje)  

Tematika: šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, santechnika, saulės energetika  

 

Specialios paskutinių salės plotų kainos mūsų partneriams: 

• Pagrindinėje salėje tuščias 15 kv.m plotas – 750 Eur + PVM 

• Pagrindinėje salėje tuščias 18 kv.m plotas – 850 Eur + PVM 

• Pagrindinėje salėje tuščias 9 kv.m plotas – 500 Eur + PVM 

✓ Jeigu reikia standartinės įrangos (tai senelės, kiliminė danga, stalas, dvi 

kėdės, elektra, apšvietimas, šiukšliadėžė, frizas) – 18 Eur/kv.m 

 

10-ojoje parodoje „Supernamai 2021“: 

1. 10-as parodos gimtadienis. 

2. Montuotojų čempionatas. 

3. Dizainerių diena. 

4. Interaktyvūs stendai, parodomieji darbai, varžybos, rekordai, šou. 

5. Konferencija, seminarai, mokymai. 

6. Galimybė pristatyti savo produktus, paslaugas. Naudingos pažintys, kontaktai, 

bendradarbiavimo galimybės. 

7. Profesionalų, montuotojų, santechnikų, įmonių/darbų vadovų, dizainerių, architektų ir 

galutinių vartotojų auditorija. 

1. Pristatomos naujienos ir nauja knyga „Santechniko vadovas“. 

2. Jūsų įmonės baneris su aprašymu mūsų facebook paskyroje, kur turime net 60 000 sekėjų, 

taip pat Jūsų logotipas su prisistatymu partnerių portale www.supernamai.lt  

Parodos ir čempionato 2019 m. vaizdai laidoje „Statybų gidas“: 

https://tvplay.tv3.lt/statybu-gidas-10343789  

Parodos partneriai:  

Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija, Vilnius Tech, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras. 

Rėmėjai: 

Eko2šiluma, Geberit, Tece Baltikum, Danfoss, Lautra Motors. 

Kaip ir kiekvienais metais parodos lankytojams įėjimas nemokamas! 

Galerija (parodos akimirkos): 

https://www.facebook.com/Supernamai.lt/photos/?tab=album&album_id=10157330783882870  

 
Pagarbiai, 

Darius Jokubauskas 

„Super namai“ 

ŠSVSA direktorius     

Tel. 8 670 26 670  

www.sildymas-vedinimas.lt  

mailto:info@ssvsa.lt
mailto:info@ssvsa.lt
http://www.supernamai.lt/
https://tvplay.tv3.lt/statybu-gidas-10343789
https://www.facebook.com/Supernamai.lt/photos/?tab=album&album_id=10157330783882870
http://www.sildymas-vedinimas.lt/
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IS-913/638-VI-1 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-08-25 pranešimas.  

TN: tn  

 

SIDABRINĖ AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KOMANDA 

 

 
Nuotr. AB „Panevėžio energija“ komanda: Jolita Šukytė – Ekonomikos sk. ekonomistė, Tadas 

Jautakis – Gamybos-ekologijos t-bos viršininkas,  Aurimas Skikas – Investicijų valdymo sk. 

inžinierius, Edgaras Sekmokas – Technikos sk. inžinierius, Martynas Staškevičius – Kupiškio-

Pasvalio ŠTR viršininko pavad., Miglė Našlėnaitė – Investicijų valdymo sk. inžinierė  , Roma 

Urbutienė – Technikos sk. inžinierė, Vaidas Merkys – Panevėžio ŠTR viršininkas, Algirdas 

Eidrigevičius – Panevėžio RK-1 inžinierius, Paulius Samackas – Panevėžio RK-1 pamainos 

viršininkas, Benjaminas Kazlauskas – Dispečerinės t-bos dispečeris, Martynas Kukenys – Kupiškio-

Pasvalio ŠTR meistras, Saulius Užkurėlis – Paslaugų t-bos vairuotojas, Edgaras Rožėnas – 

Elektrotechnikos t-bos automatikos įrenginių elektrotechnikas. 

 

Rugpjūčio 20–22 d. Platelių „Žalgirio jachtklube“ vyko septynioliktasis Lietuvos pramonės 

profesinių sąjungų federacijos įmonių specialistų meistriškumo konkursas. Pasitikrintisavo 

profesines žinias ir nugalėti susirinko darbuotojai iš Lietuvos energetikos ir chemijos pramonės 

įmonių. Puikiais rezultatais įvertinta AB „Panevėžio energija“ darbuotojų komanda tapo konkurso 

antrosios vietos laimėtoja. 

Skatinti Lietuvos pramonės įmonių darbuotojus greitai ir operatyviai dirbti komandoje 

siekiant bendrų tikslų, gilinti žinias bei kelti kvalifikaciją, nuolat sekti ir įsisavinti naujoves, vystyti 

savo kultūrinį išsilavinimą, siekti sveikatos ir fizinio tobulėjimo, didelį dėmesį skiriant darbuotojų 

https://www.pe.lt/news/504/47/Sidabrine-AB-Panevezio-energija-komanda
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saugai ir sveikatai – tokiais tikslais konkursą organizavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų 

federacija. 

Profesinio meistriškumo konkurse buvo varžomasi dėl įmonės, turinčios geriausius 

specialistus, vardo. Konkurso metu vyko testų rungtis, kurioje komandų atstovai sprendė 10 

specialybių grupių testus: dispečerio (šilumos ir elektros tinklų), buhalterinės apskaitos specialisto, 

šaltkalvio, klientų aptarnavimo specialisto ir kt. Šiais metais saugos darbe specialistams testų 

užduotį paruošė ir Valstybinė darbo inspekcija, įsteigdama tris prizus geriausiai pasirodžiusiems 

šioje srityje. 

Testų rungtyje daugiausiai taškų surinko AB „Panevėžio energija“ komanda (114 taškai). 

Specialus prizas buvo įteiktas Martynui Staškevičiui, Kupiškio-Pasvalio šilumos tinklų rajono 

viršininko pavaduotojui, surinkusiam maksimalų balų skaičių specialybės testo rungtyje. 

Konkurso dalyviai dalyvavo ir atliko nuotaikingas komandines užduotis klausimų-atsakymų 

užduotyje, azartiškame protmūšyje ir linksmosiose estafetėse. Susumavus konkurso rezultatus, AB 

„Panevėžio energija“  komandinėje įskaitoje užėmė 2 vietą,  pirmi  buvo AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, treti liko - AB "Šiaulių energija". 

Sveikiname kolegas ir didžiuojamės AB „Panevėžio energija“ komanda! 

  

Atnaujinta 2021-08-25 12:28:49  
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IS-913/638-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. DĖL CŠT DARBO ORGANIZAVIMO PO GALIMYBIŲ PASO ĮVEDIMO 

 

Laba diena, 

LŠTA sureagavo į kai kurių narių paklausimus dėl darbo organizavimo, kai nuo šių metų 

rugsėjo 13 d. bus įvestas Galimybių pasas, ir dėl situacijų, kai darbuotojai ar klientai yra ar bus 

nepasiskiepiję būtinojo kontakto metu.  

Asociacija šiais klausimais kreipėsi į institucijas. LR ekonomikos ir inovacijų ministerija 

atkreipė dėmesį, kad nuo rugpjūčio 16 d. 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 tuomet 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, todėl šilumos tiekimo įmonių darbuotojams Galimybių pasas 

reikalingas tik teikiant paslaugas kontaktiniu būdu. Jeigu kontaktinės paslaugos neteikiamos 

(įmonių darbuotojai bendrauja tik tarpusavyje), tokiu atveju Galimybių paso nereikia. 

Vadovaujantis iš ministerijos gautu atsakymu darytina išvada, kad be galimybių paso CŠT 

darbuotojai negali turėti jokio tiesioginio kontakto teikiant paslaugas gyventojams, t. y jei 

reikalingas betarpiškas bendravimas su klientu. 

Siūloma sudaryti sąrašą darbuotojų, kurie gali turėti vienokį ar kitokį kontaktą su klientais ir 

pasiūlyti jiems kaip įmanoma greičiau pasiskiepyti. Taip pat primenama, kad įmonių vadovai turi 

teisę nušalinti darbuotojus, kurie neturės Galimybių paso, bei už tai nemokėti atlyginimo, o ypač tai 

liečia darbuotojus, kurie negalės išvengti kontakto su gyventojais.  

Aktuali nuoroda, kurioje numatytos išimtys smulkaus remonto darbams, paslaugoms 

atvirose, uždarose erdvėse ir pan., pateikiama žemiau (daugiau informacijos apie išimtis ir 

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

 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Egidijus Šimulionis 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Teisininkas 

tel.: (8-5) 266 7094, el.paštas: egidijus@lsta.lt  

 
 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
mailto:egidijus@lsta.lt
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IS-913/638-VI-3 priedas 

 

Žurnalas „Šiluminė technika“ 2021 m. Nr. 2 (82) 

TN: tn  

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių 

asociacija, nuo 1998 m. birželio, leidžia žurnalą „Šiluminė technika“ 

Žurnalas skirtas šiluminės technikos specialistams, užsiimantiems įvairiapuse veikla šioje 

srityje: mokslininkams, ir praktikams, šilumos gamintojams ir tiekėjams, įrangos gamintojams, 

montuotojams ir eksploatuotojams, taip pat šilumos vartotojams, valstybinių ir vyriausybinių 

institucijų atstovams, kurie savo veikla daro įtaką šiluminės technikos raidai Lietuvos Respublikoje. 

Žurnalas leidžiamas 3 arba 4 kart per metus 300 egz. tiražu. Žurnalo apimtis 24, 28 arba 32 

psl. 

Prenumeratos kaina metams – 15.00 Eur 

Dėl prenumeratos kreiptis: Mantas Paulauskas tel. 8-5-2667096; 8-5-2667025 arba el. 

paštu: mantas@lsta.lt 

Kviečiame visus norinčius publikuoti savo straipsnius žurnale. Primename, kad 

asociacijos narių straipsniai publikuojami nemokamai. 

  

Naujausias „Šiluminė technika“ numeris 

Šiluminė technika 2021 m. Nr. 2 

 

Šiluminė technika 2021 m. Nr. 2 (82) TURINYS 

ATSISIŲSTI 

LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS 2020 METŲ 

APŽVALGA 3 psl.  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

PERĖJIMAS PRIE TVARIOS ENERGIJOS GAMYBOS: LIETUVA FIKSUOJA GREIČIO 

IR MAISTO REKORDUS 15 psl.  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/
mailto:mantas@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/2021_Silumine_virselis_K.png
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
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TAIP, TAI TIESA, VASARĄ GALIMA BŪTŲ APSIEITI IR BE KARŠTO VANDENS 

TIEKIMO STABDYMO 18 psl.  Dr. valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

prezidentas 

TVARI INVESTICIJA ŠILUMAI IR ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI 19 psl.  AB 

„Panevėžio energija“  

APDOVANOTAS VIENAS SENIAUSIŲ ŠIAULIUOSE RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ 21 psl. AB „Šiaulių energija“ 

EFEKTYVUMO GALVOSŪKIUI SPRĘSTI JONAVOS ŠILUMININKAI PASIRINKO 

IŠMANIĄSIAS TECHNOLOGIJAS 22 psl. 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“  

CENTRALIZUOTA VĖSA: GALIMYBIŲ STUDIJA IR ĮGYVENDINIMAS VILNIUJE 24 

psl. Zenius Rinkevičius, Vytautas Džiuvė, AB Vilniaus šilumos tinklai 

AR JŪS JAU PRADĖJOTE RUOŠTI KATILUS VANDENILIO DEGINIMUI? 28 psl. 

Dmitrij Podčernin, UAB „Gandras Energoefektas“ generalinis direktorius 

KONDENSACINIŲ EKONOMAIZERIŲ NAUDINGUMO KOEFICIENTO DIDINIMAS 

NAUDOJANT ŠILUMOS SIURBLIUS 29 psl. Dmitrij Podčernin, UAB „Gandras 

Energoefektas“ generalinis direktorius 

________ 

 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-VI-3-1 priedas 2021-08-30.pdf). 
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IS-913/638-VI-4 priedas 

 

INFO_LŠTA vykusių mokymų medžiaga_video įrašai 

 

Siunčiame LŠTA vykusių pirmadienio mokymų medžiagą: 

 

- Rugpjūčio 23 d. seminaras „Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės 

rekomendacijos“ (lektorius Artūras Kapitanovas) vaizdo įrašą rasite čia:  LŠTA 

mokymai_Mokesčių ir apskaitos naujovės ir praktinės rekomendacijos-20210823_140104-

Meeting Recording.mp4 

Mokymų medžiagą rasite čia: (leidinys). 

 

- Rugpjūčio 16 d. seminaras „Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021 m. Naujausi 

aplinkos apsaugos reikalavimai verslui“ (lektorė Sandra Girdvilienė) medžiaga: (leidinys) 

taip pat (atsakymai į užduotus klausimus) 

Vaizdo įrašas čia:  LŠTA nuotoliniai mokymai_Taršos mokesciai-20210816_140019-

Meeting Recording.mp4 

 

Primename, jog LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt prisijungus prie uždaros LŠTA narių zonos, 

skiltyje: NARIAMS-> pasitarimų_VIDEO rasite visų organizuotų nuotolinių susitikimų/renginių 

vaizdo įrašus (nuo 2020 metų pabaigos). Informacija prieinama tik LŠTA nariams.  

Dar neprisijungusius kviečiame užsiregistruoti ir tapti uždaros narių zonos vartotojais: Registruotis 

– Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (lsta.lt)   

 

Tolimesni LŠTA webinarai, į kuriuos taip pat kviečiame registruotis: 

• Rugsėjo 20 d. (nuo 14 val iki 17 val.) mokymų seminaras „Asmenų (klientų) aptarnavimo 

aktualijos: kanalų ir emocijų įvairovės valdymas“ (lektorė Aistė Mažeikienė) 

• Spalio 4 d. (nuo 14 val iki 17 val.) mokymų seminaras „Nepiniginė motyvacija ir 

motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje“ (lektorė Aistė Mažeikienė) 

 

Užsiregistravę el. paštu gaus prisijungimą prie Teams platformos:  REGISTRACIJOS FORMĄ    

Jeigu turite pageidavimų dėl aktualių temų ar probleminius klausimus, kuriuos lektorė turėtų 

plačiau pristatyti/atsakyti mokymų metu – atsiųskite iš anksto el.p. ramune@lsta.lt 

 

 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-913/638-VI-4-1 priedas 2021-08-30.zip). 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ER-4bUF8BZZDkrgj0ogv788BZALb22ORmwryW1owdcfB8g?e=jJQB2n
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ER-4bUF8BZZDkrgj0ogv788BZALb22ORmwryW1owdcfB8g?e=jJQB2n
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ER-4bUF8BZZDkrgj0ogv788BZALb22ORmwryW1owdcfB8g?e=jJQB2n
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ER-4bUF8BZZDkrgj0ogv788BZALb22ORmwryW1owdcfB8g?e=jJQB2n
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Kapitanovas_Mokesciu-ir-apskaitos-naujoves-bei-praktines-rekomendacijos_el.leidinys.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Naujausi-aplinkosauginiai-reikalavimai.-Leidinys.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Klausimai_atsakymai.pdf
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EdxYUMtzFGBJozBqvpTy9tkBx2fK9Mxw1jirzGTiZtdb7w?e=cWh6cJ
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EdxYUMtzFGBJozBqvpTy9tkBx2fK9Mxw1jirzGTiZtdb7w?e=cWh6cJ
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/pasitarimu_video/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBXhkqtLl0zo_V5GXy5xhTzY2P637Dl3k_GE9hbxCSo4m5g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
mailto:ramune@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-913/638-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA 2021-08-26 Tarybos posėdžio apžvalga. 

 

LŠTA tarybai 2021-08-26 

 

Informacijai: 

 

A. Vyksta aktyvus darbas su Smart Continent, kurie ruošia pasiūlymus VERTai dėl 

lyginamųjų rodiklių naudojimo šilumos kainodaroje. Tikslas - atsisakyti ar bent 

sumažinti lyginamųjų rodiklių reikšmę kainodaroje. Teikiami LŠTA siūlymai, tačiau 

reikia neutralaus eksperto, kuris pristatytų siūlymus VERTai SC vardu.   

Pasiūlyta bendradarbiauti su RP (TES) (galimas subrangovas VERT užduočiai įvykdyti), Tarybai 

pateikti anksčiau viešai su įmonių vadovais ir ekonomistais aptartą lyginamosios analizės metodą. 

VERT terminu - „piramidės“ principą.  

      

B. EM baigia ruošti naują ŠŪĮ redakciją. Dalis LŠTA nuostatų įtraukta, tačiau ne visos. 

Sutarta su IŽ projektą aptarti iki oficialaus pateikimo. Reikės spręsti kurias nuostatas (jei 

nebus įtrauktos į ŠŪĮ) būtina priimti, kad ir tiesiogiai per Seimo narius. EM planuoja 

teikti LRS Pavasario sesijai. 

Organizuoti aptarimą, kai tik bus gautas įstatymo projektas 

  

C. Siekiama atskiras ŠŪĮ nuostatas priimti, nelaukiant įstatymo paketo. IŽ pažadėjo įteisinti 

CŠT įmonėms priklausančių ŠP apmokėjimo pataisą - skubiai siųsti į LRS. Reikia 

apsispręsti, kurias nesusijusias sistemiškai ŠŪĮ nuostatas priimti atskirai nelaukiant viso 

ŠŪĮ paketo.   

Siekti skubiai panaikinti draudimą CŠT įmonėms dalyvauti vidaus sistemų priežiūros veikloje. 

 

D. Diskusijos su EM dėl dujų vartojimo galių užsakymo ir kainodaros, dėl kuro ir šilumos 

gamybos galių rezervavimo ir t.t. Reikia konkretaus pasiūlymo: koks turi būti dujų 

užsakymas ir pirkimas, kad nereikėtų saugoti ir naudoti mazuto.  

Siekti pilnai teisėtai atsisakyti mazuto naudojimo, su V ERT tartis dėl mazuto infrastruktūros 

utilizavimo realių kaštų įtraukimo į šilumos kainas, siekti paramos (aplinkosauginis projektas) 

mazuto utilizavimui.       

 

Aktualijos, kurioms reikia LŠTA tarybos sutarimo:  

 

1. Dėl inovacijų sklaidos tarp CŠT įmonių – įmonių geros praktikos pristatymai pirmadienio 

pasitarimuose? Reikia aktyvumo ir iniciatyvų. 

2. Dėl 2020 metų ūkinės veiklos individualių rodiklių platinimo. Apibendrinta apžvalga 

platinama viešai, tačiau kaip platiname lenteles su individualiais rodikliais: 

a. Platiname tik CŠT įmonių vadovams informaciją be VŠT kaip konfidencialią 

medžiagą; 

b. Platiname CŠT įmonėms tik dalį rodiklių (nejautrią komerciniu požiūriu?); 

c. Iš viso neplatiname. VŠT nesutinka, kad jų info būtų išplatinta; 

d. Kiti pasiūlymai? 

3. Dėl spaudimo VMU tiekti biokurą, o ne tik žaliavą jam.  

a. Proaktyviai organizuoti politinius sprendimus, įpareigojant VMU gaminti, kaupti 

rezervą ir parduoti daugiau biokuro, o ne tik žaliavą jam. Reikėtų finansavimo 

viešųjų ryšių kampanijai; 

b. Apsiriboti oficialiais raštais valdžios įstaigoms ir pasitarimais. 

http://www.tes.lt/
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4. Dėl nekokybiško pastatų šildymo ir privalomųjų reikalavimų įvedimo. 

a. Proaktyviai organizuoti politinius sprendimus, kad pastatai, kuriuose neautomatizuoti 

ŠP, kuriuose neišlaikomos temperatūros ir pan., būtų privalomai renovuojami („mažoji 

renovacija be balsavimo). Pajungti vartotojų gynėjus (KK), reikėtų finansavimo viešųjų 

ryšių kampanijai.  

b. Apsiriboti viešais pareiškimais ir oficialiais raštais. 

 

Nuostatos, kurias LŠTA nariai vertina skirtingai: 

 

1. Dėl dvinarės kainos taikymo. 

a. Palaikyti ir skatinti privalomą įvedimą; 

b. Nieko nekeisti, vartotojai ir toliau jos nesirinks, o vasarą pigesnė šiluma mažins 

alternatyvų patrauklumą (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai); 

c. Kiti pasiūlymai? Laikytis pasyvios pozicijos. 

 

2. Dėl šilumos tiekėjų dalyvavimo šilumos punktų ir vidaus sistemų 

priežiūros veikloje. 

a. Tuom turi užsiimti privatūs prižiūrėtojai (ŠP - tai neatskiriama pastato dalis); 

b. Šilumos tiekėjas turi kontroliuoti visą šilumos tiekimo grandinę (ŠP - tai CŠT 

technologijos dalis). Jeigu ŠP blogai prižiūrimas – perima CŠT įmonė; 

c. Panaikinti draudimus šilumos tiekėjams užsiimti vidaus sistemų priežiūra ir palikti 

reguliavimą kaip yra dabar; 

d. Suteikti šilumos tiekėjams daugiau įgaliojimų kontroliuoti prižiūrėtojus (sugriežtinti ŠP 

eksploatavimo kokybę ir parametrų užtikrinimą, atlikti jų automatizavimą iki nustatyto 

termino ir t.t...). Reikėtų pajungti ir vartotojų gynėjus (KK), reikalingas finansavimas, 

bus pasipriešinimas iš pastatų administratorių ir pan.; 

e. Kiti pasiūlymai? Turi būti sudaromos šilumos pristatymo buitiniams šilumos 

vartotojams sutartys tarp šilumos tiekėjų ir pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų 

prižiūrėtojų, kurios įsigalioja ir be pasirašymo pagal tipines pristatymo sutarčių 

standartines/bendrąsias sąlygas (tipinė sutartis būti ŠTVT priede), jei prižiūrėtojai 

atsisakytų pasirašyti individualias sutartis. Sutartyse turi būti numatytos tipinės sąlygos 

dėl ŠP priežiūros, atsakomybės, sąnaudų apmokėjimo ir t.t. (KE pasiūlymas).   

 

3. Dėl šilumos punktų nuosavybės formos. 

a. Šilumos punktus, priklausančius šilumos tiekėjui, perduoti vartotojams iki ŠŪĮ nustatyto 

termino (pastaba: EM nesutinka). 

b. Siūlyti EM reglamentuoti tipines ŠP nuomos ar panaudos sąlygas, kurios įsigaliotų 

vartotojams neperėmus ŠP (reikia teisininko komentaro, ar neprieštarautų CK). 

c. Šilumos punktų nuosavybės forma įvairi: butų savininkų, šilumos tiekėjų, trečiųjų 

asmenų. 

d. ŠP remonto ir eksploatacijos sąnaudos, kurios nepatenka į priežiūros tarifą, dengiamos: 

- tiesiogiai ŠP naudotojų; 

- ŠP savininkų, susigrąžinant lėšas iš ŠP naudotojų. 

 

4. Dėl „mažosios“ inžinerinės renovacijos. 

a. Tai pastatų bendrosios nuosavybės valdytojų darbas; 

b. Siekti gerinti sąlygas ir aktyviau šilumos tiekėjams įsitraukti į mažąją renovaciją; 

c. Pasyvi LŠTA pozicija – tai valdžios reikalas. 

d. Kiti pasiūlymai?  
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IS-913/638-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. 2021-08-30 d. LŠTA pirmadienio webinaras_pasiruošimas 2021/2022 šildymo 

sezonui_biokuro įsigijimo aktualijos 

 

Kvietimas _ 2021-08-30 d. LŠTA pirmadienio webinaras_pasiruošimas 2021/2022 šildymo 

sezonui_biokuro įsigijimo aktualijos 

 

Kviečiame š.m. rugpjūčio 30 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir 

ekspertų nuotoliniame pasitarime dėl pasiruošimo 2021/2022 m. šildymo sezonui, biokuro 

įsigijimo ir kiti klausimai. 

Darbotvarkė: 

- Baltpool įžvalgos, info apie dabartinę situaciją biržoje, kiek šilumos gamintojai jau nupirko 

biokuro ilgalaikiais sandoriais, prognozuojamą biokuro kainą ir tendencijas (Vaidotas 

Jonutis, Baltpool biokuro biržos prekybos vadovas) 

- Diskusija apie šiandienines šilumos tiekimo įmonių aktualijas įsigijant biokurą, kylančias 

problemas ir ką galima būtų pakeisti siekiant procedūrų supaprastinimo (pvz. įsigijant 

biokurą pagal dvišalius sandorius). Labai kviestume įmonių atstovus pristatyti savo 

situacijas, siūlymus. 

 

Susitikime taip pat dalyvaus Energetikos ministerijos ir VERT atstovai.  

Primename, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija praeitą savaitę kreipėsi į valdžios įstaigas su 

prašymu formuoti politiką (raštas ČIA), siekiant aktyvesnio ir platesnio masto Valstybinių miškų 

urėdijos įsitraukimo į biokuro tiekimo sistemą. Savo nuomone ir siūlymus dėl šilumos kainų 

mažinimo taip pat pateikė ir Energetikos ministerija (raštas ČIA).  

  

  

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 

________ 

 

Webinaro medžiaga TN: kvietimo tekste, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-913/638-VI-6-1 priedas 2021-08-30.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210817_76_delVMU_biokuro-rinkoje-002.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210820_ENMIN-rastas-del-76_del-LSTA-siulymu-galut_0820_fin.docx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM5NjQxNDctZjk1Yy00ZjA3LWI1NTItMjM4YzM3ZjI5NTMx%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_NWM5NjQxNDctZjk1Yy00ZjA3LWI1NTItMjM4YzM3ZjI5NTMx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/

