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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-914/639 

2021-09-02/2021-09-06 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-1 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 DĖL KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMUI PRIE 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ 

KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO, ir KLIMATO KAITOS PROGRAMOS SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ 

GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS 

ŠILUMOS SISTEMOS, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS 

GAMYBOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠAS, TN: tn. 

• LŠTA INFO. AM įsakymui dėl paramos vartotojų prijungimui prie CŠT. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-488 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ 

DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-3 priede pateikiama: 

• EM 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 204 DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. 

BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-116 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn. 

o ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ Suvestinė redakcija nuo 2021-09-

02 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-4 priede pateikiama: 

• VERT 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. O3E-1064 DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO 

NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS IR 

IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO UŽTIKRINIMO 

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-5 priede pateikiama: 

• VERT 2021-09-01 pranešimas. VERT pakeitė elektros sektoriaus metodikas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-I-6 priede pateikiama: 

• SAM 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1952 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 285 

„DĖL VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ir RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS 

REGLAMENTAS, TN: tn 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6901d2900b0211ec9f09e7df20500045
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428001/asr?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=c13e1970-12d4-40d0-963a-9a20311f375b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ffd75c00a6311ec9f09e7df20500045
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-09-01/vert-pakeite-elektros-sektoriaus-metodikas.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34b9edc1076e11ecb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=70ede4ab-e319-4c9f-b27e-efeb25314630
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-914/639-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2021-09-01 pranešimas. Viešosios konsultacijos dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistemos balansavimo taisyklių bei kt. projektų, TN: tn, 

• VERT 2021-08-30 teikimas Nr. R2- (RPS)-5397 DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER 

GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ BEI AB „AMBER 

GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS BALANSAVIMO TAISYKLIŲ 

PAKEITIMO PROJEKTŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS, TN: tn, 

o NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA 

TAISYKLIŲ BEI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO 

SISTEMOS BALANSAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTAI ir Projektus 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-II-2 priede pateikiama:  

• 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, TN: tn, 

• ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO projekto 

lyginamasis variantas, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-914/639-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2021-09-02 teikimas FM Nr. .(10.9-08Mr)3-1506 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL 2021-2030 M. NACIONALINĖS 

ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKARTOTINIO 

DERINIMO, TN: tn , 

o 2021-2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS 

projektas ir Projektą lydintys dokumentai , TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-08-31 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn, 

• LŠTA INFO. Dėl LNŠGA siūlymų šilumos aukcionų vykdymo tvarkai, 

• VMU 2021-09-01 raštas UAB „Tauragės šilumos tinklai“, LŠTA Nr. 9.6-S(E)-21-1097 

DĖL BIOKURO KAINŲ IR VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DALYVAVIMO 

ŠALIES BIOKURO RINKOJE. 

• Baltpool 2021-09-03 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2021 M. RUGPJŪTIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-2 priede pateikiama  

• VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT patvirtino elektros kainų palyginimo sistemos 

patikimumo ženklo suteikimo tvarką, TN: tn, 

• VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT: vartotojo pareiga atsiskaityti už sunaudotą elektrą 

pagal apskaitos prietaisų rodmenis, TN: tn, 

• VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT: „Ignitis“ ir ESO teisėtai nutraukė sutartį su 

vartotoju, TN: tn. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-09-01/viesosios-konsultacijos-del-ab-amber-grid-gamtiniu-duju-perdavimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/28cdf0f20a1c11ecb4af84e751d2e0c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/28cdf0f20a1c11ecb4af84e751d2e0c9
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210827_78_EM_del-vid_sist_prieziuros.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210827_78_EM_del-vid_sist_prieziuros.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f5931b00bbd11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=-4j5lbeool
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f5931b00bbd11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=-4j5lbeool
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-09-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis-pdf/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-31/vert-patvirtino-elektros-kainu-palyginimo-sistemos-patikimumo-zenklo-suteikimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-31/vert-vartotojo-pareiga-atsiskaityti-uz-sunaudota-elektra-pagal-apskaitos-prietaisu-rodmenis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-31/vert-vartotojo-pareiga-atsiskaityti-uz-sunaudota-elektra-pagal-apskaitos-prietaisu-rodmenis.aspx
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• VERT 2021-09-03 pranešimas. VERT suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

2020–2022 m. investicijų sąrašą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-3 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-08-19 raštas LRV, EM Nr. 77 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS CŠT 

SEKTORIUJE, TN: tn, 

o LŠTA 2021-08-19 raštą LRV, EM Nr. 77 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS 

CŠT SEKTORIUJE lydintys ir susiję dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-08-30 raštas EM Nr. 79 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS ATPIGINIMO, 

PANAUDOJANT SAVĄ GENERUOJAMĄ ELEKTRĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-5 priede pateikiama  

• LEA 2021-09-02 pranešimas. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 2020 M. 

SVARBIAUSI RODIKLIAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2021-09-03 pranešimas. VERT parengė 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos 

stebėsenos ataskaitą, TN: tn, 

o 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2021-09-01 pranešimas. Energetikos ministerija: Lietuvai negresia jokios sankcijos, nes 

ji tikslus atsinaujinančių energijos išteklių srityje – viršija, TN: tn, 

• EM 2021 09 03 pranešimas. Elektros rinkos liberalizavimas: laimės ne paskutinės minutės 

sprendimai, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-2 priede pateikiama  

• EIM 2021-08-30 pranešimas. Ministerija švaresnėms gamybos technologijoms ketina skirti 

40 mln. eurų, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-3 priede pateikiama 

• KLIMATO KAITA: ŠALIŲ EKONOMIKŲ LAUKIA ŠOKAS, REIKĖS SKUBIŲ 

SPRENDIMŲ, Eglė Markevičienė„ Verslo žinios“ 2021-08-29 www.vz.lt,, TN: tn, 

• DUJŲ STYGIUS EUROPOJE DAR LABIAU KAITINS KAINĄ, Rima Rutkauskaitė 

„Verslo žinios“  2021-09-03 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-4 priede pateikiama 

• AM 2021-08-30 pranešimas. Nemokami apyvartiniai taršos leidimai įmonėms bus 

paskirstyti po peržiūros, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-5 priede pateikiama 

• KLAIPĖDOS ENERGETIKAI INVESTUOJA Į ORO TARŠOS MAŽINIMĄ, „Klaipėdos 

energijos“ inf. 2021-08-26 www.ve.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-6 priede pateikiama 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/vert-suderino-ab-energijos-skirstymo-operatorius-investiciju-sarasa.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210819_77_LRV_EM_del-gamtiniu-duju-kainodaros_KK.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210819_77_LRV_EM_del-gamtiniu-duju-kainodaros_KK.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/210830_79_EM_Del-bio_elektros_persiuntimo-savo-objektams.docx
https://www.ena.lt/Naujiena/aei-statistika-2020/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/vert-parenge-2021-m--I-pusmecio-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/duju-rinkos-apzvalga/rinkos-stebesena.aspx
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-lietuvai-negresia-jokios-sankcijos-nes-ji-tikslus-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-srityje-virsija
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/elektros-rinkos-liberalizavimas-laimes-ne-paskutines-minutes-sprendimai
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-svaresnems-gamybos-technologijoms-ketina-skirti-40-mln-euru
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/08/29/klimato-kaita-saliu-ekonomiku-laukia-sokas-reikes-skubiu-sprendimu?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&fWj0n
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/03/duju-stygius-europoje-dar-labiau-kaitins-kaina?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&EqrfR
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-imonems-bus-paskirstyti-po-perziuros
http://www.ve.lt/
https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipedos-energetikai-investuoja-i-oro-tarsos-mazinima
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• VALDŽIA PRISIŽAIDĖ SU ŠILUMOS ŪKIU: ŠILDYMO KAINOS RUDENĮ AUKŠTAI 

PASTRAKSĖS, Arūnas Dumalakas 2021-08-31 www.lrytas.lt, TN: tn, 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-08-31 pranešimas. Mažiname popieriaus naudojimą: 

klientams nebesiųsime informacinių priedų, TN: tn, 

• AB „Vilniaus šilumos tinklai“:2021-08-30 pranešimas. Per energetikos savaitgalį 

„Mechanizmai“ – nemokamos ekskursijos elektrinėje E2, TN: tn, 

• VEIKSMINGESNIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PAIEŠKOSE PASAULIO ENERGETIKOS 

EKSPERTAI DAIROSI Į VILNIŲ, ELTA 2021 m. rugpjūčio 30 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• P. MARTINKUS. APIE KITĄ VILNIAUS VAMZDĮ, 2021-09-01 www.vz.lt, TN: tn, 

• ARŪNAS DUMALAKAS. SOSTINĖJE ŠILDYMAS BRANGSTA BEVEIK 50 PROC. – 

VILNIUS ŠĮ ŠILDYMO SEZONĄ TARP DIDMIESČIŲ BUS KAINŲ LYDERIS, Arūnas 

Dumalakas „Lietuvos rytas“ 2021-09-02 www.Lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-7 priede pateikiama 

• MARIUS VALUKYNAS. BALTARUSIŠKA BIOKURO ADATA IR TAI, KAS NĖ 

NERŪPI MELAGIENAI, Marius Valukynas 2021-09-01 www.Lrytas.lt,, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-IV-8 priede pateikiama 

• APIE SKOLAS JĖGAINĖS STATYTOJAMS KAS MĖNESĮ VILNIEČIAMS PRIMINS 

SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ, Arvydas Jockus 2021-08-31 www.alfa.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-914/639-V-1 priede pateikiama 

• AM 2021-09-02 pranešimas. Telkiamos idėjos ir iniciatyvos Klimato savaitės renginiams, 

TN: tn. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-08-31 pranešimas, AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

DARBUOTOJAI SKYNĖ PERGALES SPECIALISTŲ MEISTRIŠKUMO KONKURSE 

TN: tn, 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-08-31 pranešimas. PRADĖKIME ŠILUMĄ NAMUOSE 

TAUPYTI JAU ŠIANDIEN! TN: tn. 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-09-01 pranešimas, GYVENTOJAI SĖKMINGAI 

KONSULTUOJAMI ŠILUMOS ENERGIJOS TAUPYMO KLAUSIMAIS, TN: tn; 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO dėl viešosios/tipinės šilumos punktų nuomos arba panaudos sutarties sudarymo 

galimybių. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2020 metų ūkinės veiklos apžvalga TN: 

tn 

o Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2020 metų ūkinės veiklos apžvalga TN: tn. 

 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/08/31/news/valdzia-prisizaide-su-silumos-ukiu-sildymo-kainos-rudeni-aukstai-pastrakses-20559182/
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/maziname-popieriaus-naudojima-klientams-nebesiusime-informaciniu-priedu:587
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/per-energetikos-savaitgali-mechanizmai-nemokamos-ekskursijos-elektrineje-e2:586
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/veiksmingesniu-energijos-saltiniu-paieskose-pasaulio-energetikos-ekspertai-dairosi-i-vilniu.d?id=88059923
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/01/p-martinkusapie-kita-vilniaus-vamzdi&wa2mc
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/02/news/stingant-darbuotoju-sujudo-ir-nusikalteliai-dideli-masta-igauna-prekyba-zmonemis-20621296
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/01/news/marius-valukynas-baltarusiska-biokuro-adata-ir-tai-kas-ne-nerupi-melagienai-20612093
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/apie-skolas-jegaines-statytojams-kas-menesi-vilnieciams-primins-saskaitos-uz-sildyma/229793/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/telkiamos-idejos-ir-iniciatyvos-klimato-savaites-renginiams
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-darbuotojai-skyne-pergales-specialistu-meistriskumo-konkurse-viena-paskutiniu-rugpjucio-savaitgaliu-plateliuose-vykusiame-17-ajame-lietuvos-pramones-profesiniu-sajungu-imoniu-specialistu-meistriskumo-konkurse-prizines-vietas-iskovojo/
https://www.senergija.lt/naujienos/pradekime-siluma-namuose-taupyti-jau-siandien/
https://www.senergija.lt/naujienos/gyventojai-sekmingai-konsultuojami-silumos-energijos-taupymo-klausimais/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
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Šio skyriaus IS-914/639-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA Info apie 210830 pasitarimą dėl biokuro kainų. (aktyvios nuorodos tekste), 

o Baltpool pranešimas TN: tn.  

• LŠTA INFO. 2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT 

sistemoms. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-09-02 ketvirtadienis_15 val. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-6 priede pateikiama 

• STRUKTUM 2021 M. NR. 8 I ŽURNALAS TN: tn (titulinis ir turinys), 

o STRUKTUM 2021 M. NR. 8 I ŽURNALAS TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-7 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-02 pranešimas. UOSTAMIESTIS RUOŠIAMAS 

ŠILDYMO SEZONUI, TN: tn. 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-02 pranešimas. KLAIPĖDOS ENERGETIKAI 

INVESTUOJA Į ORO TARŠOS MAŽINIMĄ, TN: tn, 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-03 pranešimas. GAUKITE IKI 10 000 EURŲ PARAMĄ 

ŠILDYMO SISTEMOS PAKEITIMUI! TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-914/639-VI-8 priede pateikiama 

• UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2021-09-03 pranešimas. INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO 

SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ 

TAIKYMO, TN: tn, 

• UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2021-09-03 pranešimas. ŠILUMOS PASKIRSTYMAS 

ŠILDYMO SEZONO METU, TN: tn. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Baltpool-pranesimas-20210830.pdf
https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
https://www.klenergija.lt/uostamiestis-ruosiamas-sildymo-sezonui/
https://www.klenergija.lt/klaipedos-energetikai-investuoja-i-oro-tarsos-mazinima/
https://www.klenergija.lt/gaukite-iki-10-000-euru-parama-sildymo-sistemos-pakeitimui/
http://www.mst.lt/news/251/502/INFORMACIJA-DeL-sILDYMO-SEZONO-PRADzIa-REGLAMENTUOJANcIu-TEISeS-AKTu-NUOSTATu-TAIKYMO.html
http://www.mst.lt/news/252/502/silumos-paskirstymas-sildymo-sezono-metu.html
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Nėra Paskelbta: 
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Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ 

PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS, 

PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2021 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. D1-492 

Vilnius 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

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

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

1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį, 

t v i r t i n u Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos 

įrenginius, tvarkos aprašą (pridedama).  

 

 

 

Aplinkos ministras                        Simonas Gentvilas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. rugpjūčio 31 d.  

įsakymu Nr. D1-492 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ 

PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS, 

PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS, 

TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klimato kaitos programos (toliau – Programa) subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų 

prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius 

šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato projekto paraiškų 

teikimo, vertinimo, subsidijų skyrimo ir įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, 

bendruosius reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.  

2. Subsidijos teikiamos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – 

metinė sąmata), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ir Programos lėšų 

naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), 

patvirtintame aplinkos ministro įsakymu, patvirtintą priemonę „Gyvenamųjų namų prijungimas prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos 

įrenginius“ (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir 

didinti energetinį efektyvumą namų ūkio sektoriuje,  gerinti oro kokybę ir mažinti neigiamą poveikį 

sveikatai. 

3. Aplinkos ministerija (toliau – ministerija) administruoja Programą nustatydama ir 

skirdama lėšas subsidijoms.  

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

– Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti paraiškas projektams, vertina ir atrenka projektus, atlieka 

subsidijų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine 

sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.  

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas subsidijoms, Agentūra, vykdydama projektų 

vertinimą ir atranką, subsidijų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens 

duomenis.  

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

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

6.2. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);  

6.3. kiti su subsidijų skyrimu aktualūs duomenys (banko sąskaitos numeris, unikalus 

gyvenamojo namo ir buto numeris (dvibučiame ar daugiabučiame pastate), sklypo identifikacinis 

numeris, naudotas kuras, adresas, informacija apie bendrasavininkius, gyvenamojo namo statybos 

baigtumo metai ir statybos baigtumo procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, 

informacija apie medžiagų ir darbų kainas).  

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

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

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

duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po subsidijos 

skyrimo vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

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

apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės 
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aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi  dokumentai (ir tie, kuriuose yra asmens duomenų), 

sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų 

saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymą. 

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

8.1. pareiškėjas – šilumos tiekėjas, paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant subsidiją 

ir įgyvendinti projektą;  

8.2. paraiška – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus 

patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti 

projektą norėdamas gauti subsidiją; 

8.3. subsidija – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka teikiama finansinė parama, skirta 

pareiškėjo lėšomis įgyvendinto projekto išlaidoms kompensuoti; 

8.4. mokėjimo prašymas – Agentūrai pareiškėjo teikiamas Agentūros direktoriaus 

įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas; 

8.5. gyvenamasis namas (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno buto arba 

dviejų butų pastatas ir (ar) daugiabutis pastatas;  

8.6. centralizuotai tiekiamos šilumos sistema – suprantama kaip organizacinis–techninis 

ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir 

susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo ir vieno ar daugiau prie tinklo prijungto šilumos 

gamintojo. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema taip pat vadinama centralizuotais šilumos 

tinklais; 

8.7. paramos gavėjas – gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios 

paskirties buto dviejų butų pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų ir (ar) 

patalpų savininkai; 

8.8. preliminari sutartis – sutartis, kurią paramos gavėjai sudaro su pareiškėju dėl 

projekto įgyvendinimo; 

8.9. finansavimo sutartis – Agentūros su projekto pareiškėju pasirašoma sutartis dėl 

projekto įgyvendinimo, apmokėjimo tvarkos ir sąlygų; 

8.10. iškastinis kuras – anglys, nafta, gamtinės dujos, skalūnai, durpės.  

 

II SKYRIUS 

SĄLYGOS SUBSIDIJAI GAUTI 

 

9. Subsidijos pagal priemonę teikiamos pareiškėjams, kurie įgyvendinę projektą subsidijos 

lėšomis, sukurtą turtą perduoda paramos gavėjams. 

10. Pareiškėju gali būti šilumos energiją teikiančios įmonės, turinčios šilumos tiekimo 

licencijas. 

11. Pareiškėjui turi būti neiškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas. Pareiškėjas 

turi neturėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių 

biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių 

inspekcija (išskyrus atvejus, kai pareiškėjui mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas), būti neskolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. 

12. Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti –  vieno ar dviejų butų namui – 2 500  

Eur, daugiabučiui namui – 10 000  Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, 

skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis. 

13. Sąlygos gauti subsidijai: 

13.1 paramos gavėjai turi būti savininkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomo 

gyvenamosios paskirties vienbučo namo ar buto ar patalpų (dvibučiuose ir (ar) daugiabučiuose 

namuose), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri 

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

statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir pastatas registruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo 
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turto registre ne trumpiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 

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

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

teikti projekto paraiškas); 

13.2. namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai turi naudoti iškastinio kuro 

technologijas ir (ar)  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše 

nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi 

būti užtikrinama, kad iškastinį kurą naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki 

mokėjimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos; 

13.3. daugiabučiuose namuose subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka 

pritarė projekto įgyvendinimui; 

13.4. namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi 

būti savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose 

arba konkurencinėse zonose. Savivaldybėse, kuriose tokių planų nėra, subsidija neteikiama; 

13.5. šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos nuo magistralinės centralizuotai tiekiamos šilumos 

sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki 

gyvenamojo namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso; 

13.6. šilumos vamzdynų atšakos tiesiamos ir prijungiamos prie magistralinių ir kvartalinių 

centralizuotų šilumos tinklų sistemų, kurių tiesimo darbai baigti, jos paruoštos eksploatavimui teisės 

aktų nustatyta tvarka iki paraiškos teikimo dienos ir yra šilumos tiekimo įmonės balanse (įtraukti į 

ilgalaikį turtą); 

13.7. negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai; 

13.8. jeigu name, kuriame įgyvendinamas projektas, nustatoma, kad paramos gavėjas vykdo 

ūkinę veiklą, subsidijos tai projekto daliai teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo 

reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. 

Agentūra teisės aktuose nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre.  

14. Prieš teikdamas paraišką pareiškėjas ir paramos gavėjai ar jiems teisėtai atstovaujantys 

subjektai turi pasirašyti preliminarią sutartį, kuri pateikiama su paraišką ir pagal kurią: 

14.1. pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos 

centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros per namo sklypą (-us) iki gyvenamojo namo įvadinio 

šilumos apskaitos prietaiso; 

14.2. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti 

sąlygas atlikti šilumos tinklų tiesimo darbus jo sklype. Jeigu tiesiama per kitų savininkų sklypus, 

pareiškėjas turi gauti sklypo savininko sutikimą atlikti darbus; 

14.3. pareiškėjas įsipareigoja subsidijos  lėšomis sukurtą turtą perduoti naudos gavėjui (-ams) 

pagal turto perdavimo–priėmimo aktą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

14.4. paramos gavėjas (-ai) įsipareigoja prisidėti 50 proc. prie projekto įgyvendinimo ir 

kompensuoti pareiškėjui išlaidas, kurios atsirado įrengiant paramos gavėjui (-ams) šildymo punktą 

pareiškėjo lėšomis, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos ir pasirašyti centralizuotai teikiamos šilumos tiekimo sutartį su 

pareiškėju; 

14.5. paramos gavėjas įsipareigoja VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registre atnaujinti 

duomenis apie projekto metu įdiegtą įrangą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos; 

14.6. paramos gavėjas įsipareigoja perimti jo nuosavybėje sukurtą turtą perdavimo–priėmimo 

aktu; 

14.7. paramos gavėjas, perėmęs turtą iš pareiškėjo, įsipareigoja atnaujinti energetinio 

naudingumo sertifikatą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos. 

15. Jeigu paramos gavėjas (-ai) nevykdys Tvarkos aprašo 14.2, 14.4–14.7 papunkčiuose 

numatytų įsipareigojimų, jis privalės pareiškėjui per 20 darbo dienų sumokėti perdavimo–priėmimo 
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akte nurodytą šildymo punkto ir įrengimo kainos dalį, kurios nepadengia subsidijos lėšos. 

Preliminarioje sutartyje gali būti numatyta ir bauda, ne didesnė už projekto įgyvendinimo kainą. 

16. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos kompensuojamos išlaidos ir (ar) darbai 

iš Programos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar 

išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų 

nacionalinių programų. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS 

 

17. Išlaidos už projekto įgyvendinimą laikomos tinkamomis, padarytos įsigaliojus metinę 

sąmatą detalizuojančiam planui. 

18. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 

18.1. automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) 

name ar daugiabučiame name; 

18.3.energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. 

19. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: 

19.1. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos; 

19.2. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) 

pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos; 

19.3. transporto priemonių lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios 

išlaidos; 

19.4. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą; 

19.5. naudoto turto įsigijimo išlaidos; 

19.6. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu; 

19.7. išlaidos, kurios anksčiau apmokėtos ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos 

Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų; 

19.8. sutarčių administravimo išlaidos; 

19.9. sąskaitos už išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo vardu;  

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

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

ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos; 

19.11. projektavimo ir dokumentų parengimo išlaidos. 

20. Projekto subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, 

būtinumą įgyvendinti  projektą ir tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomus reikalavimus. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

 

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

30 darbo dienų, jeigu šiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia 

kvietimus teikti paraiškas (toliau – kvietimas) ir kitą reikiamą informaciją. 

22. Paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – 

APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti projekto paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS 

funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.  

23. Pareiškėjas paraiškoje įsipareigoja: 

23.1. įdiegti nurodytą įrangą paramos gavėjo (-jų) valdomame name ir perduoti ją paramos 

gavėjui; 

23.2. nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo įvadinio šilumos 

apskaitos prietaiso, kuriame bus pajungiama centralizuotai tiekiamos šilumos sistema;  

23.3. įsigyti naują nenaudotą įrangą; 
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23.4. laikytis visų teisės aktuose nurodytų taikytinų reikalavimų. 

24. Su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus: 

24.1. laisvos formos bendrasavininkių sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra vienbučio 

bendrasavininkių;  

24.2. kopija kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 

protokolo, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria projekto įgyvendinimui. 

Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu; 

24.3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; 

24.4. galiojantis energetinio naudingumo sertifikatas; 

24.5. pareiškėjo ir paramos gavėjo preliminari sutartis dėl projekto įgyvendinimo; 

24.6. paramos gavėjo deklaracija, kad jo vienbutis namas  ar butas (dvibučių butų name ar 

daugiabučiame name), kuriame bus vykdomas projektas, atitinka Tvarkos aprašo 13.1,13.2 ir 13.8 

papunkčiuose nustatytus reikalavimus; 

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

25. Paraiškas Agentūra priima iki kitų metų, kai paskelbtas kvietimas, vasario 1 d. arba kol 

užtenka priemonei skirtų lėšų. 

26. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo 

finansavimo sutarties įsigaliojimo datos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros direktoriaus 

sprendimu gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip  6 mėnesiams nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio 

pabaigos, jeigu pareiškėjas negalėjo įgyvendinti projekto dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir 

(ar) aplinkybių. 

 

V SKYRIUS 

PROJEKTO PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

27. Agentūra atlieka paraiškų vertinimą, kurį sudaro: 

27.1. administracinės atitikties vertinimas; 

27.2. aplinkosauginis–techninis vertinimas. 

28. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos 

paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos 

registravimo dienos. Agentūros direktoriaus sprendimu, vertinimo terminas gali būti pratęstas 10 

darbo dienų. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar 

pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas gali gauti subsidiją, ar tenkinami nustatyti 

specialieji reikalavimai. Paraiškos, netenkinančios pareiškėjui keliamų nustatytų reikalavimų, 

atmetamos. 

29. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos 

vertinti aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etape. 

30. Paraiškų eilė sudaroma vadovaujantis informacija, kurią pareiškėjas nurodė paraiškoje 

ir prieduose. Paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo 

dienos negali būti koreguojami ar tikslinami. 

31. Aplinkosauginis–techninis projekto vertinimas atliekamas Agentūros nustatyta tvarka. 

32. Aplinkosauginis–techninis projekto vertinimas turi trukti ne ilgiau kaip 60 darbo dienų 

nuo paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos. Šis terminas gali būti Agentūros 

direktoriaus motyvuotu sprendimu pratęstas ne ilgiau kaip 30 darbo dienų atsižvelgus į gautų 

paraiškų apimtį ir skaičių. 

33. Agentūra per 10 darbo dienų nuo aplinkosauginio–techninio paraiškų vertinimo 

pabaigos priima sprendimą, ar skirti finansavimą. 

34. Skyrus finansavimą, Agentūra per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia 

finansavimo sutarties projektą ir teikia pareiškėjui derinti. Finansavimo sutartis turi būti suderinta ir 

pasirašyta per 1 mėnesį nuo sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą 

terminą dėl pareiškėjo kaltės nepasirašius suderintos finansavimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas 

finansavimo atsisako. 
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35. Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, 

turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra 

perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio 

subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji 

organizacija. 

36. Pagal priemonę pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis žaliųjų pirkimų 

reikalavimais, nustatytais 2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr.1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“.  

 

VI SKYRIUS 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS, SUBSIDIJŲ IŠMOKĖJIMO 

TVARKA 

 

37. Įgyvendinęs projektą per Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą laikotarpį , pareiškėjas 

per APVIS pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti 

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

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

38. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti šiuos dokumentus 

38.1. statybų užbaigimą patvirtinantis dokumentas (aktas arba deklaracija), kai privaloma 

pagal statybos teisę reglamentuojančius teisės aktus; 

38.2 išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., sąskaita faktūra arba PVM sąskaita 

faktūra), turi būti išrašyti pareiškėjo arba pareiškėjo įgalioto asmens vardu; 

38.3. subsidijos lėšomis įgyto turto paramos gavėjams perdavimo–priėmimo aktai; 

38.4. centralizuotos šilumos tiekimo sutarties kopija; 

38.5 energetinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodytas energijos suvartojimas 

įgyvendinus projektą; 

38.6. pareiškėjo surašytas aktas ir (ar) pažyma apie visų iškastinį kurą naudojančių 

įrenginių atjungimą ir išmontavimą; 

38.7. kiti Agentūros prašomi dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga 

įvertinti išlaidų tinkamumą ir projekto įgyvendinimo užbaigimą. 

39. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, faktinę subsidiją nustato vadovaudamasi 

pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, neviršijant 12 punkte 

nurodytos subsidijos sumos. 

40. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) 

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

išmokėti pareiškėjui subsidijos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 

kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir 

(ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar 

nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą 

terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos 

svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas. 

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

dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą projekto 

įgyvendinimo vietoje vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Jei 

nenustatoma trūkumų, mokėjimo prašymas tenkinamas. 

42. Mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 

tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų dokumentų registravimo dienos, ir, jei 

Agentūrai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų. 

http://www.apva/
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43. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas įsipareigoja 

grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos. 

 

VII SKYRIUS 

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJĄ, PRIEŽIŪRA 

 

44. Už subsidijos lėšas įsigyta ir perimta įranga ir centralizuotai tiekiamos šilumos 

paslaugomis paramos gavėjas įsipareigoja preliminarioje sutartyje su pareiškėju naudotis 

(neatsijungti ir (ar) neįdiegti papildomų šilumos energijos generavimo įrenginių į pastato sistemą, 

kuriai skirta subsidija) ne trumpiau kaip penkerius metus. Paaiškėjus, kad pareiškėjas neužtikrino, 

kad paramos gavėjas laikytųsi šio punkto, Agentūra susigrąžina iš pareiškėjo subsidiją proporcingai 

neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais). 

45. Pareiškėjai ir ar paramos gavėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, 

susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl subsidijos mokėjimo ar neišmokėjimo 

priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

nustatyta tvarka ir terminais. 

 

 

LŠTA INFO. AM įsakymai dėl paramos vartotojų prijungimui prie CŠT 

 
From: Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt>  

Sent: Thursday, September 2, 2021 11:21 AM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Cc: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Neringa Liudavičienė <neringa.liudaviciene@apva.lt> 

Subject: Ats.: Kl dėl AM įsakymai dėl paramos vartotojų prijungimui prie CŠT 

 

Laba diena, 

Dėkojame už klausimus ir teikiame atsakymus: 

1. Galiojančiame apraše nėra 18.2. punkto (tuščia?). Projekte buvo 18.2. įvardinta kaip 

tinkama finansuoti priemonė vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir 

pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų 

viduje). Dabar praktiškai pagal aprašą bus finansuojamas tik šilumos punkto įrengimas. Ar 

čia tikrai toks tikslas? 

2. Taip, po diskusijų buvo nuspręsta finansuoti tik šilumos punktų įrengimą – kadangi 

papildomi darbai, susiję su vidaus šildymų įrengimu yra neapibrėžti savo apimtimi ir 

finansais, kas gali išbranginti  projektus. Taip pat, manome, kad šilumos tiekėjui būtų 

sudėtinga prisiimti atsakomybę už vidaus remonto darbus, jų kokybę ir apmokėjimus. Šias 

veiklas gali atlikti patys gyventojai per kitas paramos priemones. 

3. Kaip turėtų atrodyti sutartis, kurią tarpusavyje pasirašytų šilumos tiekėjas ir paramos 

gavėjas? Ar bus paskelbta tipinė, ar įmonės savo nuožiūrą turėtų pasirengti? 

4. Siūlome pasirengti pačioms įmonėms, susiderinus su APVA. Pridedu kontaktą (CC) 

5. Ar vadovaujantis Aprašo 3.2. namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai 

turi naudoti iškastinio kuro technologijas ir (ar)  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą 

naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai 

pateikimo dienos galima suprasti, kad prijungti su paramą galima ir malkinius, granulinius 

katilus naudojančius vartotojus? Esmė, kad registruose gali būti nurodytas malkinis katilas, 

tačiau faktiškai tokie katilai gali būti naudojami su akmens anglimi ir pan. 

6. Agentūra nepatikrins, ką faktiškai naudoja gyventojai kurui. Tačiau teikiant įrodymo 

dokumentus, turi būti  nurodytas iškastinio kuro įrenginys, todėl malkiniai katilai netinka. 

 
Pagarbiai  

Lina Čeičytė 

mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:neringa.liudaviciene@apva.lt
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Klimato politikos grupė 

Patarėja 

Tel.: 8 682 23663   

El. paštas: lina.ceicyte@am.lt  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

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

Tel. 8 706 63661, El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 
Nuo: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. rugsėjo 2 d., ketvirtadienis 10:43 

Iki: Lina Čeičytė <lina.ceicyte@am.lt> 

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

Tema: Kl dėl AM įsakymai dėl paramos vartotojų prijungimui prie CŠT  

  

Laba diena, 

Vakar savo nariams išplatinome info apie AM naują KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 

SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTAI 

TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS 

ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS TVARKOS APRAŠĄ. Nagrinėjant šį aprašą kilo klausimų, 

gal galite atsakyti /  pakomentuoti: (?) 

1. Galiojančiame apraše nėra 18.2. punkto (tuščia?). Projekte buvo 18.2. įvardinta kaip 

tinkama finansuoti priemonė vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir 

pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų 

viduje). Dabar praktiškai pagal aprašą bus finansuojamas tik šilumos punkto įrengimas. Ar 

čia tikrai toks tikslas? 

2. Kaip turėtų atrodyti sutartis, kurią tarpusavyje pasirašytų šilumos tiekėjas ir paramos 

gavėjas? Ar bus paskelbta tipinė, ar įmonės savo nuožiūrą turėtų pasirengti? 

3. Ar vadovaujantis Aprašo 3.2. namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai 

turi naudoti iškastinio kuro technologijas ir (ar)  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą 

naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai 

pateikimo dienos galima suprasti, kad prijungti su paramą galima ir malkinius, granulinius 

katilus naudojančius vartotojus? Esmė, kad registruose gali būti nurodytas malkinis katilas, 

tačiau faktiškai tokie katilai gali būti naudojami su akmens anglimi ir pan.  

Ačiū  

  
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
  

From: Mantas Paulauskas – LŠTA  

Sent: Wednesday, September 1, 2021 4:30 PM 

Subject: Žiniai AM įsakymai dėl paramos vartotojų prijungimui prie CŠT 

  

Laba diena, 

mailto:vardas.pavarde@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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Informuojame, kad aplinkos ministras rugpjūčio 31 d. patvirtino KLIMATO KAITOS 

PROGRAMOS SUBSIDIJŲ, SKIRTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIJUNGIMUI PRIE 

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ 

NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS TVARKOS APRAŠĄ ir atitinkamai 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ 

DETALIZUOJANČIO PLANO pakeitimą. 

Tai reiškia, kad ne vėliau kaip per 30 d.d.  APVA paskels kvietimą individualių ir daugiabučių 

namų prijungimui prie CŠT tinklų subsidijoms gauti. Maksimalus subsidijos dydis  vieno ar dviejų 

butų namui neviršys 2 500  Eur, daugiabučiui namui – 10 000  Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 

50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. 

Pareiškėjas – šilumos tiekėjas, paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant subsidiją ir įgyvendinti 

projektą; 

Paramos gavėjas – gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto 

dviejų butų pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų ir (ar) patalpų savininkai; 

Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai. 

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio 

naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki 

gyvenamojo namo savomis lėšomis turės šilumos tiekėjas.  

Dokumentai pridedami. 

  
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 

2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-488 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 

„Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 

patvirtinimo“:  

R. pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

individualiuose namuose ir (ar) daugiabučiuose 

9000 2250“  

2. pakeičiu 1.2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.2.1. atsinaujinančių 

energijos išteklių (t. y. 

šilumos siurblių: oras–

oras, oras–vanduo, 

žemė –vanduo, 

vanduo–vanduo; 

biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų 

gyvenamuosiuose 

namuose pakeičiant 

iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius 

3000 1100 Fiziniai asmenys 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys 

gyvenamąjį namą (t. 

y. vieno buto 

pastatą arba 

gyvenamosios 

paskirties butą 

dviejų butų arba 

daugiabučiame 

pastate) pastate 

 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius).   

Konkursas. 

Paraiškas 

galima 

teikti 1 

mėnesį nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos.“ 

3.papildau 1.2.2.2 papunkčiu: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
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„1.2.2.2. atsinaujinančių 

energijos išteklių (t. y. 

šilumos siurblių: oras–

oras, oras–vanduo, 

žemė –vanduo, 

vanduo–vanduo; 

biokuro katilų) 

panaudojimas fizinių 

asmenų 

gyvenamuosiuose 

namuose pakeičiant 

iškastinį kurą 

naudojančius šilumos 

įrenginius (II 

kvietimas) 

3000 1000 Fiziniai asmenys 

Lietuvos 

Respublikoje 

nuosavybės teise 

valdantys 

gyvenamąjį namą (t. 

y. vieno buto 

pastatą arba 

gyvenamosios 

paskirties butą 

dviejų butų arba 

daugiabučiame 

pastate) pastate 

 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius).   

Konkursas. 

Kvietimas 

skelbimas 

nuo rugsėjo 

1 d. 

Paraiškas 

galima 

teikti 1 

mėnesį nuo 

kvietimo 

paskelbimo 

datos.“ 

N. papildau 1.2.2.3 papunkčiu: 
„1.2.2.3. atsinaujinančių 

energijos išteklių 

(saulės) panaudojimas 

nepasiturinčių fizinių 

asmenų elektros 

energijos reikmėms ir 

(ar) iškastinį kurą 

naudojančių šilumos 

įrenginių pakeitimui 

 

1000 50 Fiziniai 

asmenys, kuriems 

nustatyta tvarka   ir 

(ar) su juo 

gyvenantiems 

asmenims Lietuvos 

Respublikos 

piniginės socialinės 

paramos 

nepasiturintiems 

gyventojams 

įstatymo nustatyta 

tvarka 6 mėnesius 

nepertraukiamai iki 

metinės sąmatos 

patvirtinimo dienos 

buvo teikiama 

piniginė socialinė 

parama. 

Kompensacinė 

išmoka 

(apskaičiuojama 

pagal fiksuotus 

dydžius).  

 

Tęstinis.                   

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų skirtų 

priemonei, 

bet ne 

ilgiau nei 

iki 2021 m. 

gruodžio 

31 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas.

“ 

 

O. papildau 1.2.2.4 papunkčiu: 
„1.2.2.4. gyvenamųjų namų 

prijungimas prie 

centralizuotai 

teikiamos  šilumos 

sistemos 

pakeičiant iškastinį 

kurą naudojančius 

šilumos įrenginius 

 

2000 100 Pareiškėjas –

 paramos gavėjų 

įgaliotas atstovauti 

gaunant paramą ir 

įgyvendinti projektą 

šilumos tiekėjas; 

Paramos gavėjas – 

gyvenamosios 

paskirties vieno 

buto pastato arba 

gyvenamosios 

paskirties buto 

dviejų butų pastate 

savininkas. 

Daugiabučiame 

name – gyvenamųjų 

butų  (patalpų) 

savininkai. 

50 % Subsidija 

 

Tęstinis.                   

Paraiškos 

priimamos, 

kol pakaks 

lėšų skirtų 

priemonei, 

bet ne 

ilgiau nei 

iki 2022 m. 

vasario 1 d. 

Pasibaigus 

priemonei 

skirtoms 

lėšoms, 

kvietimas 

stabdomas.

“ 

 

P. pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 



 

13 

„1.2.4. mažiau taršaus transporto įsigijimo juridiniams 

asmenims skatinimas 

42000 1500“  

Q. pakeičiu 1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.2.5. taršių technologijų keitimas į aplinkai palankias 

technologijas juridiniams asmenims 

33000 600“  

R. pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.2.5.5 papunkčiu, ir ją išdėstau taip: 

„IŠ VISO (1): 154800 27000” 
 

9. pakeičiu 2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„2.1.2. Programos administravimo išlaidos kviestinių 

ekspertų paslaugoms 

392 392“  

10. papildau 2.1.2.11 papunkčiu: 

„2.1.2.11 
Viešinimo veiklos, skirtos visuomenės švietimui klimato 

kaitos tema 
15 15 

 

LHMT“ 

11.pakeičiu 2.1.4.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„2.1.4.4. Nepaskirstytos lėšos 679,7 679,7 AM“ 

12. pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1+2+3)“, einančią po 3.2.4 papunkčiu,  ir ją išdėstau taip: 
„IŠ VISO (1+2+3): 266880 82651” 

 

 

Aplinkos ministras     Simonas Gentvilas 
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IS-914/639-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-09-01 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-09-01 Nr. 2021-

18586  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1-204 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 

Nėra 

Galioja   

Įsigalioja 2021-09-02 (46-

1.8.10. papunktis 

įsigalioja 2024 m. sausio 1 

d.) 

Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

energetikos 

ministerija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
TAR, 2021-09-01, 

Nr. 18586 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS  

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1-116 „DĖL 

ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. 204 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Elektros tinklų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 331.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„331.3. Perdavimo sistemos operatorius kiekvienais metais, likus ne mažiau kaip dviem 

savaitėms iki tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono pradžios, savo interneto svetainėje 

paskelbia ateinantiems kalendoriniams metams reikiamą tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį ir 

tai pagrindžiančią informaciją, taip pat tretinio aktyviosios galios rezervo kiekio poreikio metines 

prognozes ne trumpesniam kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su 

kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu laikotarpiui.“ 

1.2. Pakeičiu 461 punktą ir jį išdėstau taip: 

„461. Izoliuotas elektros energetikos sistemos darbas: 

461.1. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą sudaro: 

461.1.1. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslauga, skirta sistemos balanso 

valdymui izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu užtikrinti; 

461.1.2. izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslauga (toliau – 

izoliuoto darbo rezervo paslauga), kurios paskirtis užtikrinti greitą aktyviosios galios reguliavimą 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu ir išvengti automatinio vartotojų apkrovos 

išjungimo atsijungus vienetiniam tinklo elementui.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6901d2900b0211ec9f09e7df20500045
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461.2. Perdavimo sistemos operatorius įvertina elektros energetikos sistemos stabilumo ir 

balanso užtikrinimo poreikį izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo atvejais ir, remdamasis 

atliktais skaičiavimais, nustato prognozuojamos sistemos stabilumui ir balansui užtikrinti būtinas 

elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo ir izoliuoto darbo rezervo paslaugų apimtis. 

461.3. Prognozuojamas elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis 

ateinantiems kalendoriniams metams, būtinas sistemos stabilumui ir balansui užtikrinti izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo atvejais, elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo 

paslaugą galinčių teikti elektros energijos gamybos įrenginių sąrašą ir prognozuojamą izoliuoto 

darbo rezervo paslaugos apimtį perdavimo sistemos operatorius pateikia Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.  

461.4. Perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje likus ne mažiau kaip dviem 

savaitėms iki tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono pradžios paskelbia prognozuojamas 

elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis ne trumpesniam kaip iki 

Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu laikotarpiui, būtinas sistemos stabilumui ir balansui užtikrinti izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo atvejais. 

461.5. Galutines elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos apimtis, 

būtinas sistemos balansui užtikrinti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo atvejais, 

perdavimo sistemos operatorius nustato įvertinęs tretinio aktyviosios galios aukciono rezultatus ir 

pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. 

461.6. Tais atvejais, kai elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti elektros 

energetikos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, ar elektros energijos kaupimo įrenginių, 

galinčių teikti izoliuoto darbo rezervo paslaugą, apimtys yra didesnės už perdavimo sistemos 

operatoriaus nustatytą poreikį, paslaugą teiksiantys įrenginiai parenkami mažiausių suminių 

sąnaudų principu, užtikrinant nustatytą elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo ir 

izoliuoto darbo rezervo paslaugos apimtį. 

461.7. Perdavimo sistemos operatorius iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pasirašo sutartis su 

elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo ir izoliuoto darbo rezervo paslaugas teikiančiais 

elektros energijos gamintojais ir kaupimo įrenginių valdytojais. Elektros energijos gamybos 

įrenginių ir elektros energijos kaupimo įrenginių atitiktis perdavimo sistemos operatoriaus 

nustatytiems techniniams reikalavimams įvertinamas atliekant natūrinius bandymus. Natūriniai 

bandymai atliekami pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtą ir su paslaugą teikiančiais 

elektros energijos gamintojais ir kaupimo įrenginių valdytojais suderintą natūrinių bandymų 

programą. 

461.8. Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą teikia visi elektros 

energijos gamintojai, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai atitinka šiuos reikalavimus: 

461.8.1. bent vienos elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji vienetinė aktyvioji galia 

yra 20 MW ir daugiau; 

461.8.2. elektros energijos gamybos įrenginių aktyvavimas iki perdavimo sistemos 

operatoriaus nurodymu užsakytos galios atliekamas ne ilgiau kaip per 12 val.; 

461.8.3. elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti pagal perdavimo sistemos 

operatoriaus nustatytus techninius reikalavimus; 

461.8.4. elektros energijos gamybos įrenginiai per 12 mėnesių laikotarpį iki paslaugos teikimo 

pradžios buvo sinchronizuoti su elektros energetikos sistema ir ne mažiau nei vieną valandą tiekė 

elektros energiją į elektros tinklus; 

461.8.5. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumas užtikrinamas 12 mėnesių 

laikotarpiui, išskyrus su perdavimo sistemos operatoriumi suderintus laikotarpius būtinajai elektros 

energijos gamybos įrenginių techninei apžiūrai, remontui ir kitiems būtiniems priežiūros darbams 

atlikti; 

461.8.6. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagamintai elektros energijai nėra taikomos 

teisės aktų nustatytos skatinimo priemonės; 
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461.8.7. elektros energijos gamybos įrenginiuose pagaminta elektros energija nėra naudojama 

pirmos (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos vartojimui užtikrinti; 

461.8.8. elektros energijos gamybos procesas elektros energijos gamybos įrenginiuose gali 

būti atskirtas ir nepriklausyti nuo kitų su elektros energijos gamyba nesusijusių elektros energijos 

gamintojo gamybinių ir (ar) technologinių, ir (ar) šilumos gamybos procesų; 

461.8.9. gamintojas teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais nepateikė perdavimo sistemos 

operatoriui pranešimo apie planuojamą elektros energijos įrenginio laikiną eksploatavimo 

sustabdymą (elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą neprivaloma teikti tokio 

laikino eksploatavimo sustabdymo laikotarpiu) arba visišką eksploatavimo nutraukimą; 

461.8.10. elektros energijos gamybos įrenginiai turi technines galimybes užtikrinti 

nepertraukiamą elektros energijos gamybą ne trumpesniam kaip 90 parų laikotarpiui; 

461.9. elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą teikiantys elektros 

energijos gamintojai turi teisę, nepažeisdami šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, gaminti 

elektros energiją įrenginiais, kuriais yra teikiama elektros energetikos gamybos įrenginių 

prieinamumo paslauga, ir pagamintą elektros energiją parduoti Prekybos elektros energija taisyklėse 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

461.10. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų 

perdavimo kainos kaštai, patiriami izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą teikiančių 

elektros energijos gamintojų, į teikiamos paslaugos kainą įtraukiami atsižvelgiant į šiai paslaugai 

teikti deklaruotus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, nustatytus vadovaujantis Suskystintų 

gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 

1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo 

pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

461.11. Izoliuoto darbo rezervo paslauga gali būti teikiama naudojant elektros energijos 

kaupimo įrenginius, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 

461.11.1. aktyviosios galios aktyvavimo laikas yra ne ilgesnis kaip 1,0 s;   

461.11.2. aktyvavimo trukmė yra ne trumpesnė kaip 30 min. veikiant visa teikiamos paslaugos 

apimtimi;  

461.11.3. atitinka perdavimo sistemos operatoriaus nustatytus prijungimo reikalavimus, kurie 

skelbiami operatoriaus oficialioje interneto svetainėje, ir yra atlikę parengties bandymą pagal su 

operatoriumi suderintą programą; 

461.11.4. yra prijungti prie elektros perdavimo tinklo.“ 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktyje išdėstytas 461.8.10. papunktis įsigalioja 

2024 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

__________ 

 

ELEKTROS TINKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ Suvestinė redakcija nuo 2021-09-02 TN: tn, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-914/639-I-3-1 priedas 2021-09-06.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428001/asr?positionInSearchResults=15&searchModelUUID=c13e1970-12d4-40d0-963a-9a20311f375b
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IS-914/639-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-08-31 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-08-31 Nr. 

2021-18502  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3E-1064 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

09-01 
Priėmė: 

Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-08-31, Nr. 

18502 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 14 

D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS 

GALIOS IR IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO 

UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. O3E-1064 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 67 straipsnio 1 

dalimi, 68 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. pažymą 

Nr. O5E-984 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodikų pakeitimo“, Taryba n u t 

a r i a: 

S. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. 

nutarimą Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto 

elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija: 

 

„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS, IZOLIUOTO 

ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO IR TOTALIOS ELEKTROS 

ENERGETIKOS SISTEMOS AVARIJOS PREVENCIJOS AR LIKVIDAVIMO, 

IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO REZERVO 

UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ffd75c00a6311ec9f09e7df20500045
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu 

ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 

2012 m. rugsėjo 7 d. pažymą Nr. O5-207 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios 

užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a: 

Patvirtinti Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos 

sistemos darbo, totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo 

metodiką (pridedama).“ 

2. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintą Elektros energijos kainos, rezervinės galios, 

izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos 

prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo 

paslaugų kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika): 

2.1.  Pakeisti Metodikos pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

 

„ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS, IZOLIUOTO ELEKTROS 

ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO IR TOTALIOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS AVARIJOS PREVENCIJOS AR LIKVIDAVIMO, IZOLIUOTO ELEKTROS 

ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO REZERVO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ 

NUSTATYMO METODIKA“ 

 

2.2.  Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1. Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos 

darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau 

– Metodika) reglamentuoja parduodamos elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto 

elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos 

prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo (toliau – izoliuoto 

darbo rezervo) užtikrinimo paslaugų kainų nustatymą Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas teikiantiems 

gamintojams bei elektros energijos gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę 

įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios paslaugų rinkoje, kurie dėl veiksmingos 

konkurencijos trūkumo gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo 

darydami žalą rinkos dalyviams bei gamintojams, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos 

sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo 

užtikrinimo paslaugas ir kurių kainos reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatyme nustatyta tvarka, taip pat paskirtajam kaupimo įrenginių sistemos operatoriui (toliau – 

paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), teikiančiam izoliuoto darbo rezervo paslaugą.“ 

2.3.  Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„2. Vadovaudamiesi Metodika elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.3 ir 

7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, gamintojai ir nepriklausomi tiekėjai, turintys didelę įtaką 

rinkoje, gamintojai, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros 

energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo užtikrinimo paslaugas – ir kurių kainos 

reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka – bei paskirtasis 

kaupimo sistemos operatorius, teikiantis izoliuoto darbo rezervo paslaugą, vykdo apskaitos 

atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, atitinkamai rengia ir teikia elektros energijos kainos viršutinės 

ribos nustatymo projektą, rezervinės galios užtikrinimo paslaugų bei izoliuoto darbo rezervo 

paslaugos kainų viršutinių ribų nustatymo projektus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 
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(toliau – Taryba). Vadovaujantis Metodika ir atsižvelgiant į elektros energijos gamintojų, 

nepriklausomų tiekėjų ir paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus pateiktus atitinkamus projektus, 

Taryba nustato elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines 

ribas elektros energijos gamintojams, teikiantiems Aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas 

paslaugas, gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje, 

gamintojams, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros 

energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo užtikrinimo paslaugas ir kurių kainos 

reguliuojamos Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka, bei izoliuoto darbo rezervo paslaugos 

kainos viršutinę ribą paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui, teikiančiam izoliuoto darbo rezervo 

paslaugą.“ 

2.4.  Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius elektros 

energijos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo, totalios elektros 

energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo bei izoliuoto darbo rezervo užtikrinimo 

paslaugų kainodaros principus.“ 

2.5.  Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„4.1. Asmuo – elektros energijos gamintojas, teikiantis Aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose 

nurodytas paslaugas, gamintojas arba nepriklausomas tiekėjas, motyvuotu Tarybos sprendimu 

pripažintas turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios užtikrinimo 

paslaugų rinkoje, bei gamintojas, kuris teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) 

totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas ir kurio kainos 

reguliuojamos Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka, bei paskirtasis kaupimo sistemos 

operatorius, teikiantis izoliuoto darbo rezervo paslaugą.“ 

2.6.  Pakeisti 8.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„8.6. remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos;“ 

2.7.  Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„9. Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį priklauso nuo pagamintos ir (ar) 

nupirktos elektros energijos kiekio per tą laikotarpį, laikomos kintamomis sąnaudomis (šios 

Metodikos 8.1– 8.4 papunkčiuose nurodytos sąnaudų grupės ir galimai kitos sąnaudos, kurių 

apimtis per ataskaitinį laikotarpį priklauso nuo pagamintos ir (ar) nupirktos elektros energijos 

kiekio per tą laikotarpį). Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį nepriklauso nuo 

pagaminto ar nupirkto elektros energijos kiekio per tą laikotarpį, laikomos pastoviomis sąnaudomis 

(šios Metodikos 8.5–8.13 papunkčiuose nurodytos sąnaudų grupės).“ 

2.8.  Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„18. Nustatant investicijų grąžą Asmenims, išskyrus Asmenis nurodytus Metodikos V 

skyriuje, atsižvelgiama į: 

18.1. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (proc.) ir reguliuojamoje 

veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertę, priskirtiną reguliuojamai 

paslaugai (produktui), pagal formulę: 

 

(Eur)                 (1) 

kur: 

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur; 

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas); 

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę 

svertinę kapitalo kainą (WACC), proc.; 

RABi – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto 

vertė, priskirtina paslaugai (produktui) ir  apskaičiuota pagal (2) formulę, Eur;  

RABPi  – paslaugai priskirtino reguliuojamo turto, sukurto Metodikos 18.2 ir 18.3 

papunkčiuose nurodytais projektais, vertė, Eur; 
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rp – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę 

svertinę kapitalo kainą (WACC) ir Tarybos sprendimu skiriamą skatinimą Metodikos 18.2 ir 18.3 

papunkčiuose nurodytų projektų atvejais, proc.; 

p – Metodikos 18.2 ar 18.3 papunkčiuose nurodytas projektas, kuriam skiriamas padidintas 

WACC; 

n – Metodikos 18.2 ar 18.3 papunkčiuose nurodytas projektų skaičius, kuriam skiriamas 

padidintas WACC. 

 

18.2. Asmens įgyvendintas energetikos inovacijas. Asmeniui įgyvendinus energetikos 

inovacijas, kurios laikomos pasiteisinusiomis pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje 

energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu  

Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 

pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), ateinančiam 5 metų periodui yra taikoma 

papildoma investicinė grąža, kuri apskaičiuojama įvertinus 1 procentiniu punktu padidintą WACC 

(Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.), padauginus iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, 

finansuotos iš Asmens nuosavų ir (ar) skolintų lėšų ir sukurtos diegiant energetikos inovacijas 

bandomojoje aplinkoje. 

18.3. Asmens įgyvendinamus investicijų projektus, įgyvendinančius Lietuvos Respublikos 

klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, 

nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 

„Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė 

energetinės nepriklausomybės strategija), Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir 

klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl 

Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos 

strategija), ir prisidedančius prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose 

nustatytiems rodikliams. Šiems projektams pagal Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, 

patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos 

nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų grąžos normos nustatymo metodika), 10 

punktą, skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas (Tarybos nustatytas WACC + 1 

proc.), kuris padauginamas iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, sukurtos įgyvendinant 

anksčiau nurodytus investicijų projektus.“ 

2.9.  Pakeisti 19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„19.2. reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertę 

apskaičiuojamą pagal formulę ir duomenis šiam turtui apskaičiuoti pateikiamus Metodikos 4 priedo 

lentelėje: 

 

RAB i, y = RAB i, y-2  + I i, y-1  – N i, y-1  – R i, y-1  + TINOi, y-1 + TINVi, y-1                  (2) 

kur: 

RAB i, y – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto 

vertė metams y, Eur; 

RAB i, y-2 – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto 

vertė metų y-2 pabaigoje , Eur. Pirmaisiais metais, kurių vertei apskaičiuoti bus naudojama 

paslaugos (produkto) teikėjo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vienetų ir kito 

reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertė, lygi šių turto vienetų neperkainotai grynajai 

buhalterinei vertei, įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, 

nurašymus iki metų y-2 pabaigos; 
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I i, y-1 – paslaugos teikėjo investicijos (į eksploataciją įvestas turtas ir (ar) pagal su Taryba 

suderintas investicijas planuojamas iki metų y-1 pabaigos į eksploataciją įvesti turtas) į ilgalaikį 

materialų ir nematerialų reguliuojamoje veikloje naudojamą turtą metais y-1, Eur; 

N i, y-1 – paslaugos teikėjo reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai 

metais y-1, Eur; 

R i, y-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas reguliuojamoje veikloje naudotas turtas, 

metais y-1, Eur; 

TINOi, y-1 – ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta diegiant energetikos inovacijas, kuri 

buvo finansuojama iš Asmens nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, tuo atveju, kai Taryba nustato, kad 

energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų 

aprašo nuostatas, metais y-1, Eur; 

TINVi, y-1 – likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta projektais, įgyvendinančiais 

Lietuvos Respublikos klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, 

aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje 

energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir 

klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, 

ir prisidedančiais prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems 

rodikliams.“ 

 

2.10. Pakeisti 19.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„19.3. neįtraukiant turto, kuris yra nudėvėtas, nesusijęs su reguliuojama paslauga ir (ar) 

produktu, nenaudojamo, esančio atsargose (išskyrus būtinąsias atsargas elektros energijos gamybos 

tikslams), užkonservuoto turto, investicinio turto, taip pat turto dalies, įsigytos už Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ir už elektros energijos vartotojų įrenginių 

prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas įsigyto turto, ar jo dalies, ilgalaikio turto vertės dalies, 

sukurtos diegiant energetikos inovacijas ir finansuotos iš reguliuojamų paslaugų (produktų) kainos 

ir (ar) kito turto, kurį draudžiama įtraukti į reguliuojamos paslaugos (produkto) turto vertę pagal 

Sąnaudų aprašo reikalavimus;“ 

2.11. Pakeisti 19.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„19.4. neįtraukiant ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas, 

kuri buvo finansuojama iš reguliuojamą veiklą vykdančio Asmens nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, 

išskyrus atvejus, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra 

laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas.;“ 

2.12. Papildyti 19.5 papunkčiu: 

„19.5. atskirai įtraukiant likutinę ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą projektais, 

įgyvendinančiais Lietuvos Respublikos klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Nacionaliniame energetikos ir klimato 

kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, ir 

prisidedančiais prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems 

rodikliams.“ 

2.13. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„20. Investicijų grąža Asmenims, išskyrus Asmenis nurodytus Metodikos V 

skyriuje, nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika.“ 

2.14. Papildyti 201 papunkčiu: 

„201. Nustatant Asmenims reguliuojamos paslaugos pajamų ar kainų viršutinę ribą taip pat 

įvertinama Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų 

vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 

„Dėl Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir 

derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti 

reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos 
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iš išorės (toliau – OPEX projektai), sąnaudos, bei nuokrypius nuo su Taryba suderintų OPEX 

projektų apimties, numatytos derinant atitinkamą OPEX projektą.“ 

2.15. Pakeisti 26.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„26.1. vadovaujantis formule (išskyrus antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo 

užtikrinimo paslaugą): 

 

(3) 

kur: 

T – reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, Eur/vnt.; 

S – reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, Eur/vnt.; 

i – reguliuojama paslauga (produktas); 

y – ataskaitinis laikotarpis, kuriam nustatoma reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, 

metai; 

(y-2) – praėjęs ataskaitinis laikotarpis, užsibaigęs reguliuojamos paslaugos (produkto) 

kainos nustatymo metu, metai; 

Ti,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, nustatoma ataskaitiniam 

laikotarpiui y, Eur/vnt.; 

Si,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, 

ataskaitinį laikotarpį y, Eur/vnt.; 

SP,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) pastoviosios sąnaudos per ataskaitinį 

laikotarpį y, įskaitant su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudas, Eur; 

SK,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kintamos sąnaudos per ataskaitinį 

laikotarpį y, Eur; 

ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį 

laikotarpį y, Eur; 

∆ROIi,y-2 – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirtos protingumo kriterijų 

atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydis, palyginti su nustatyta investicijų grąža, per 

ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur; 

NINOi,y – Asmens energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų 

per reguliuojamų paslaugų (produktų) kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. 

Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio (vertinamas Asmens kreipimosi dėl energetikos inovacijos 

metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą 

finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir 

investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 282 punktą, per ataskaitinį 

laikotarpį y, Eur. Jeigu Asmens diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) 

fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai 

įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Asmens 

nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Asmuo prie 

su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi 

prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų; 

Qi,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis, patiektinas per ataskaitinį 

laikotarpį y, vnt.“ 

 

2.16. Pakeisti 26.11 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„26.11. Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kaina nustatoma 

vadovaujantis formule: 

 

(4) 

kur: 
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TAAG,y – antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kaina, nustatoma 

ataskaitiniam laikotarpiui y, Eur/vnt.; 

SAAG,y – antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos sąnaudos, 

įskaitant investicijų grąžą, ataskaitinį laikotarpį y, Eur/vnt.; 

SP,AAG,y – antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos pastoviosios 

sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, įskaitant su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudas, Eur; 

ROIAAG,y – antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos priskirta 

investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y, Eur; 

ΔROIAAG,y-2 – antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugai priskirtos 

protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydis, palyginti su nustatyta 

investicijų grąža, per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur; 

NINO,y – Asmens energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų 

per reguliuojamų paslaugų (produktų) kainas, dalis, kuri negali sudaryti daugiau kaip 0,5 proc. 

Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio (vertinamas Asmens kreipimosi dėl energetikos inovacijos 

metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant praeitame laikotarpyje skirtą 

finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / pajamų nuokrypius, įskaitant ir 

investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į Metodikos 282 punktą, per ataskaitinį 

laikotarpį y, Eur. Jeigu Asmens diegiamai energetikos inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) 

fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis mažinama Tarybos energetikos inovacijai 

įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per elektros energijos kainas, dalis ir Asmens 

nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Asmuo prie 

su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi 

prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų; 

QAAG,y – perdavimo sistemos operatoriaus prognozuojamas antrinio avarinio aktyviosios 

galios rezervo užtikrinimo paslaugos kiekis, patiektinas per ataskaitinį laikotarpį y, vnt.“ 

2.17. Pakeisti 26.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„26.3.4. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Tarybos sprendimu;“ 

2.18. Papildyti 26.3.5 papunkčiu: 

„26.3.5. nuokrypis nuo su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudų apimties, numatytos 

derinant atitinkamą OPEX projektą.“ 

2.19. Pakeisti 30.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„30.1. vadovaujantis formule: 

 

(5) 

kur: 

TISD,y – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kaina, nustatoma 

ataskaitiniam laikotarpiui y, Eur/vnt.; 

SISD,y – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos sąnaudos ataskaitinį 

laikotarpį y, Eur/vnt.; 

SP,ISD,y – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pastoviosios sąnaudos per 

ataskaitinį laikotarpį y, įskaitant su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudas, Eur; 

SK,ISD,y – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kintamosios sąnaudos per 

ataskaitinį laikotarpį y, Eur; 

NINO,y – Asmens energetikos inovacijoms įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų 

per izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainą, dalis, kuri negali sudaryti 

daugiau kaip 0,5 proc. Tarybos nustatyto metinio pajamų lygio (vertinamas Asmens kreipimosi dėl 

energetikos inovacijos metu galiojantis Tarybos nustatytas pajamų lygis, iš jo eliminuojant 

praeitame laikotarpyje skirtą finansavimą energetikos inovacijoms ir neatsižvelgiant į sąnaudų / 

pajamų nuokrypius, įskaitant ir investicijų grąžos nuokrypius), skaičiuojama atsižvelgiant į 

Metodikos 351 punktą, per ataskaitinį laikotarpį y, Eur. Jeigu Asmens diegiamai energetikos 

inovacijai skiriama kitų institucijų ir (ar) fondų parama, paramos dydžiu lygiomis dalimis 
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mažinama Tarybos energetikos inovacijai įgyvendinti skirta metinė sąnaudų, finansuojamų per 

elektros energijos kainas, dalis ir Asmens nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis finansuota 

energetikos inovacijos sąnaudų dalis. Asmuo prie su energetikos inovacijų plėtojimu susijusių 

išlaidų ne mažesne dalimi, negu skyrė Taryba turi prisidėti iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų; 

P(N)ISD,y-2 – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu 

(y-2) priskirtų sąnaudų neatitikimo dydis, palyginti su ataskaitiniu laikotarpiu (y-2) gautų pajamų iš 

perdavimo sistemos operatoriaus dydžiu, Eur. Ataskaitinio laikotarpio (y-2) izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo paslaugos pajamoms ir sąnaudoms nustatyti naudojamos patikrintos 

auditoriaus Asmens reguliuojamosios veiklos ataskaitos; 

QISD,y – izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kiekis, patiektinas per 

ataskaitinį laikotarpį y, vnt.“ 

 

2.20. Papildyti 30.4 papunkčiu: 

„30.4. įvertinus nuokrypį nuo su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudų apimties, 

numatytos derinant atitinkamą OPEX projektą.“ 

2.21. Papildyti V1 skyriumi ir jį išdėstyti taip: 

 

„V1 SKYRIUS 

IZOLIUOTO DARBO REZERVO PASLAUGOS  

LEISTINŲ PAJAMŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS 

 

352. Asmuo, teikiantis izoliuoto darbo rezervo paslaugą, privalo rengti reguliavimo 

apskaitos sistemą vadovaujantis Sąnaudų aprašo reikalavimais. Asmeniui nustatoma kainos 

viršutinė riba. Reguliuojamos izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė riba nustatoma 

vadovaujantis šiais principais: 

352.1 reguliuojamos izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė riba yra lygi šios 

paslaugos teikimo metinių prognozuojamų sąnaudų ir investicijų grąžos (įvertinant galimus 

investicijų grąžos nuokrypius už praėjusius ataskaitinius laikotarpius) sumai padalintai iš 

prognozuojamo paslaugos kiekio. Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė riba 

nustatoma: 

352.1.1. vadovaujantis formule: 

 

(6) 

 
kur: 

TISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė riba, nustatoma ataskaitiniams 

metams y, Eur/vnt.; 

SISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuojamos sąnaudos ataskaitiniais metais 

y, Eur/vnt.; 

SP,ISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuojamos pastoviosios sąnaudos 

ataskaitiniais metais y, įskaitant su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudas, Eur; 

SK,ISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuojamos kintamosios sąnaudos 

ataskaitiniais metais y, Eur; 

ROIISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuojama investicijų grąža ataskaitiniais 

metais y, Eur; 

∆ROIISDR,y-2 – izoliuoto darbo rezervo paslaugos protingumo kriterijų atitinkančios 

investicijų grąžos neatitikimo dydis, palyginti su nustatyta investicijų grąža, per ataskaitinį 

laikotarpį (y-2), Eur; 

QISDR,y – izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuojamas kiekis, patiektinas per 

ataskaitinius metus y, vnt. 
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352.1.2. laikant, kad įvertinant ir apskaičiuojant protingumo kriterijų atitinkančios investicijų 

grąžos neatitikimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, 

kuriuo koreguojamas izoliuoto darbo rezervo paslaugos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams 

(y), yra įvertinama: 

352.1.2.1. Asmens uždirbta faktinė investicijų grąža iš reguliuojamos izoliuoto darbo 

rezervo paslaugos per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, įvertinant pagrįstus Asmens pajamų ir (ar) 

sąnaudų nuokrypius nuo Tarybos nustatytų ar suderintų pajamų, sąnaudų, susijusius su 

reguliuojamos izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu per praėjusį ataskaitinį laikotarpį;  

352.1.2.2. investicijų grąžos neatitikimas dėl faktinės reguliuojamos paslaugos teikimui 

naudojamo turto vertės pokyčio, palyginti su Tarybos nustatyta; 

352.1.2.3. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Tarybos sprendimu; 

352.1.2.4. nuokrypis nuo su Taryba suderintų OPEX projektų sąnaudų apimties, numatytos 

derinant atitinkamą OPEX projektą. 

352.1.3. atsižvelgiant (pakoreguojant leistiną pajamų lygį) į Tarybos atliktos reguliuojamos 

izoliuoto darbo rezervo paslaugos sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus bei 

sąnaudų audito, atlikto pagal reguliacinius sąnaudų apskaitos reikalavimus, išvadas. 

352.2. Tuo atveju, kai Asmuo, kuriam izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainos viršutinė 

riba nustatyta pagal Metodikos 351.1 papunkčio reikalavimus, nebeteikia izoliuoto darbo rezervo 

paslaugos, per praėjusį (y-2) ataskaitinį laikotarpį susidarę neatitikimai tarp Asmeniui prognozuotų 

ir faktiškai patirtų sąnaudų, teikiant šią paslaugą, Tarybos sprendimu įvertinami, įpareigojant 

Asmenį grąžinti susidariusį neatitikimą perdavimo sistemos operatoriui, jeigu Asmens faktiškai 

patirtos sąnaudos buvo mažesnės nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus, arba 

išmokant susidariusį neatitikimą Asmeniui, jeigu Asmens faktiškai patirtos sąnaudos buvo didesnės 

nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus. Per ataskaitinį laikotarpį (y-2) 

susidariusiems neatitikimams tarp Asmeniui izoliuoto darbo rezervo paslaugos prognozuotų ir 

faktiškai patirtų sąnaudų nustatyti naudojamos auditoriaus patikrintos Asmens reguliuojamosios 

veiklos ataskaitos.“ 

2.22. Pakeisti 36.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„36.4. faktines kapitalo apimtis, priskirtas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną 

reguliuojamą paslaugą (produktą), praėjusį ataskaitinį laikotarpį (y–2); laukiamas kapitalo apimtis, 

priskirtas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), einamąjį 

ataskaitinį laikotarpį (y–1); prognozuojamas kapitalo apimtis, priskirtas pagal kiekvieną verslo 

vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), būsimąjį ataskaitinį laikotarpį (y);“ 

2.23. Papildyti 36.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„36.5. antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos atveju, per 

ataskaitinį laikotarpį (y–2) Asmens gautą pelną pardavus elektros energiją, pagamintą perdavimo 

sistemos operatoriui aktyvavus antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą;“ 

2.24. Papildyti 36.6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„36.6. kainos viršutinės ribos koregavimui, esant Metodikos 352.2 papunktyje nurodytam 

atvejui, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius pateikia aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas 

pateiktų duomenų pagrindimas.“ 

2.25. Pakeisti Metodikos 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2.26. Pakeisti Metodikos 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius 
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Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto 

elektros energetikos sistemos 

darbo užtikrinimo paslaugų kainų 

nustatymo metodikos 

2 priedas 

 

(Įmonės pavadinimas) 

 

VEIKLOS SĄNAUDŲ (OPEX) ATASKAITA 

(sudarymo data) 

  

201_ faktas  
201_ laukiama 

 
201_ prognozė  

_ 

blo

kas 

_ 

įreng

iniai 

Kita 

(įvesti) 
Iš 

vis

o 

_ 

blo

kas 

_ 

įreng

iniai 

Kita 

(įvesti) 
Iš 

vi

so 

_ 

blo

kas 

_ 

įreng

iniai 

Kit

a 

(įve
sti) 

Iš 

vi

s
o 

Veiklos sąnaudos (OPEX), tūkst. Eur 
            

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 
            

Elektros gamybos, įr. Rem. Ir priežiūros sąnaudos 
(pvz., KCB eksploatacija) 

            

Kitos remonto ir priežiūros sąnaudos 
            

Komunalinės paslaugos 
            

Telekomunikacijų ir IT paslaugos 
            

Komandiruotės 
            

Konsultacinės paslaugos 
            

Mokslo ir tiriamieji darbai 
            

Personalo vystymas 
            

Mažaverčių atsargų sąnaudos 
            

Viešieji ryšiai ir marketingas 
            

Nuoma 
            

Transportas 
            

Klientų aptarnavimas 
            

Mokesčiai 
            

Kitos sąnaudos 
            

Sąnaudos, skirtos energetikos inovacijoms             

OPEX projektų sąnaudos             

Bendros administracinės sąnaudos 
            

Nusidėvėjimas ir amortizacija, iš jų: 
            

nusidėvėjimo sąnaudos nuo ilgalaikio turto vertės 
dalies, nurodytos Metodikos 19.4 papunktyje, 

sukurtos bandomojoje aplinkoje diegiant 

pasiteisinusias energetikos inovacijas, kuri buvo 
finansuojama iš reguliuojamą veiklą vykdančio 

Asmens nuosavų ir (ar) skolintų lėšų 

            

nusidėvėjimo sąnaudos nuo ilgalaikio turto vertės, 

nurodytos Metodikos 19.5 papunktyje 
            

Nurašymai 
            

Vertės sumažėjimas (sumažėjimo atkūrimas) 
            

Iš viso sąnaudos 
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Veiklos pelnas 
            

Finansinės veiklos pajamos 
            

Palūkanų pajamos 
            

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos 
            

Gauti dividendai 
            

Kitos finansinės veiklos pajamos 
            

Finansinės veiklos sąnaudos 
            

Palūkanų sąnaudos 
            

Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai 
            

Asocijuotų įmonių rezultato dalis 
            

Kitos finansinės veiklos sąnaudos 
            

Pelnas prieš apmokestinimą 
            

Minus pastovieji kaštai šilumos gamybai 
            

Pastovieji kaštai po eliminavimų šilumai 
            

Turto vertė (be šilumos gamybai naudojamo turto), iš 
jos: 

            

turto vertės dalis, nurodyta Metodikos 19.4 

papunktyje,  sukurta bandomojoje aplinkoje diegiant 

pasiteisinusias energetikos inovacijas, kuri buvo 
finansuojama iš reguliuojamą veiklą vykdančio 

Asmens nuosavų ir (ar) skolintų lėšų  

            

turto, nurodyto Metodikos 19.5 papunktyje, vertė             

Turto grąžos norma 
            

Investicijų grąža, iš jos: 
            

investicijų grąža nuo turto vertės dalies, nurodytos 

Metodikos 19.4 papunktyje,  sukurtos bandomojoje 
aplinkoje diegiant pasiteisinusias energetikos 

inovacijas, kuri buvo finansuojama iš reguliuojamą 

veiklą vykdančio Asmens nuosavų ir (ar) skolintų 
lėšų  

            

investicijų grąža nuo turto, nurodyto Metodikos 19.5 

papunktyje, vertės 
            

Pastoviosios sąnaudos su investicijų grąža  
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Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto 

elektros energetikos sistemos 

darbo užtikrinimo paslaugų kainų 

nustatymo metodikos 

4 priedas 

 

(Įmonės pavadinimas) 

 

NAUDOJAMO TURTO VERTĖ, GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA 

(sudarymo data) 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 20..-12-31 (laukiama) tūkst. Lt (tūkst. EUR) 20..-12-31 (faktas) tūkst. Lt (tūkst. EUR) 

  
_ blokas _ 

renginiai 
Kita 

(įvesti) 
Iš viso _ 

blokas 
_ 

renginiai 
Kita 

(įvesti) 
Iš viso 

1. Ekonomiškai pagrįsta 

ilgalaikio turto vertė 

(RAB)                  (2+3-4-

5-6-7)**, iš jos: 

        

1.1. turto, būtino rezervui 

išlaikyti, vertė 

        

1.2. turto vertės dalis, nurodyta 

Metodikos 19.4 

papunktyje, sukurta 

bandomojoje aplinkoje 

diegiant pasiteisinusias 

energetikos inovacijas, kuri 

buvo finansuojama iš 

reguliuojamą veiklą 

vykdančio Asmens 

nuosavų ir (ar) skolintų 

lėšų 

        

1.3. Metodikos 19.5 papunktyje 

nurodyto turto vertė 
        

2. Likutinė reguliuojamos 

veiklos ilgalaikio turto 

vertė (ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje), iš 

jos: 

        

2.1. turto vertės dalis, nurodyta 

Metodikos 19.4 

papunktyje, sukurta 

bandomojoje aplinkoje 

diegiant pasiteisinusias 

energetikos inovacijas 

        

2.2. Metodikos 19.5 papunktyje 

nurodyto turto vertė 
        

3. Elektros energetikos 

įmonės su Taryba 

suderintos bei įgyvendintos 

investicijos per 

ataskaitinius metus, iš jų: 

        

3.1. elektros energetikos 

įmonės su Taryba 

suderintos bei įgyvendintos 

energetikos inovacijos per 

ataskaitinius metus 

        

3.2. Metodikos 19.5 papunktyje 

nurodytam turtui sukurti 

skirtos investicijos 

        

4. Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo sąnaudos, 
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priskaitytos per 

ataskaitinius metus, iš jų: 

4.1. nusidėvėjimo sąnaudas nuo 

ilgalaikio turto vertės 

dalies, nurodytos 

Metodikos 19.4 

papunktyje, sukurtos 

bandomojoje aplinkoje 

diegiant pasiteisinusias 

energetikos inovacijas, kuri 

buvo finansuojama iš 

reguliuojamą veiklą 

vykdančio Asmens 

nuosavų ir (ar) skolintų 

lėšų 

        

4.2. nusidėvėjimo sąnaudos 

nuo Metodikos 19.5 

papunktyje nurodyto turto 

vertės  

        

5. Parduoto, perleisto ir 

nurašyto turto likutinė 

vertė ataskaitinių metų 

pabaigoje 

        

6. Dotacijų ir subsidijų 

(įskaitant vartotojų 

prijungimo įmokas, ES 

fondų lėšas) likutinė vertė 

        

7. Nenaudojamo, laikinai 

nenaudojamo 

(užkonservuoto) turto 

vertė  

        

 

*naudojamo turto vertė turi būti lygi ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. 

gruodžio 31 d., įvertinant investicijas, turto nusidėvėjimą, nurašymus, pardavimus ir (ar) kitus Sąnaudų aprašo reikalavimus 

laikotarpiu tarp šios datos ir ataskaitinių metų, už kuriuos teikiama informacija. Turto vertė apskaičiuojama neįtraukiant 

reguliuojamo turto, kuris yra nudėvėtas, su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu nesusijusio, nenaudojamo, esančio atsargose, 

užkonservuoto turto, investicinio turto, taip pat už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas ir dotacijas; tai pat 

nepripažįstant nepagrįstai panaudotų investicijų į reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų turto vertę lėšų sumos. 
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IS-914/639-I-5 priedas 

 

VERT 2021-09-01 pranešimas. VERT pakeitė elektros sektoriaus metodikas  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos kainos, 

rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų 

nustatymo metodiką; Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo 

metodiką; Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką. 

Projektais siekiama perkelti Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais 

darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas, apibrėžiančias 200 MW 

energijos kaupimo įrenginio naudojimą izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugos teikimui, taip 

pat perkelti kitų kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų teisinį reglamentavimą. 

Taip pat projektai papildyti nuostatomis dėl investicijų grąžos skaičiavimo, atsižvelgiant į 

Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimus, bei nuostatomis dėl OPEX investicijų 

projektų sąnaudų įvertinimo nustatant reguliuojamų paslaugų kainas. 

Rezervų metodikos pakeitimo projekte: 

• patikslinta Izoliuoto darbo rezervo paslaugos kainodara; 

• nurodytas OPEX projektų apibrėžimas; 

• patikslinta ROI formulė. 

Prijungimo metodikos pakeitimo projekte numatytos nuostatos dėl prijungimo įmokų 

apskaičiavimo prijungiant kaupimo įrenginius, patikslintos nuostatos, apibrėžiančios faktinės 

prijungimo prie elektros tinklų kainos apskaičiavimą. 

Sisteminių paslaugų metodikos pakeitimo projekte patikslinta nuostata, jog ataskaitos 

VERT teikiamos pasibaigus pusmečiui, bet ne ketvirčiui. Atlikti papildymai, nurodant kokią 

informaciją perdavimo sistemos operatorius turi pateikti VERT izoliuoto elektros energetikos 

sistemos darbo paslaugos ir izoliuoto darbo rezervo paslaugos atveju.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-31 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-09-01/vert-pakeite-elektros-sektoriaus-metodikas.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-31/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. 

GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 285 „DĖL VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS 

PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-1952 

Vilnius 

 

T. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. 

įsakymą Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento 

patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 
 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 

2 punktu ir 8 straipsnio 2 dalimi: 

1. T v i r t i n u  Radiacinės saugos priežiūros reglamentą (pridedama). 

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“  

2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į 

Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentą reiškia nuorodą į Radiacinės saugos priežiūros 

reglamentą. 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras  Arūnas Dulkys 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34b9edc1076e11ecb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=70ede4ab-e319-4c9f-b27e-efeb25314630
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1952 

redakcija) 

 

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radiacinės saugos priežiūros reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato radiacinės 

saugos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarką bei priemones, taikomas nustačius įstatymų ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą (toliau – fizinė 

sauga), pažeidimų (toliau – pažeidimai). 

2. Radiacinės saugos priežiūrą organizuoja ir vykdo Radiacinės saugos centras (toliau – 

RSC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Reglamentu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais radiacinę ir fizinę saugą.  

3. Reglamentas netaikomas vykdant: 

3.1. radiacinės ir fizinės saugos, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, priežiūrą;  

3.2. asmenų, kurie vykdo Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nurodytų asmenų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – 

šaltiniai) vykdytojus (toliau – veiklos vykdytojai), vykdančius branduolinės energetikos srities 

veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 

1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų radiacinės saugos mokymą, priežiūrą; 

3.3. fizinių asmenų, turinčių radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę 

mokyti radiacinės saugos Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus 

asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities veiklą su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 

3 punkte nurodytus asmenis, priežiūrą. 

4. Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai: 

4.1. teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas:  

4.1.1. asmenims, planuojantiems vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, 

išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 

(toliau – veikla su šaltiniais), ar veiklos vykdytojams, išskyrus veiklos vykdytojus, vykdančius 

branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir asmenims, 

kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos 

apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį 

radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą;  

4.1.2. asmenims, kurie vykdo Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nurodytų asmenų (išskyrus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės 

energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais) ir Radiacinės saugos 

įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktuose bei 2 dalyje nurodytų asmenų radiacinės ir (ar) 

fizinės saugos mokymą (toliau – asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą); 

4.1.3. fiziniams asmenims, turintiems radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą, suteikiantį 

teisę mokyti radiacinės saugos Radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nurodytus asmenis (išskyrus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės 
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energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais) ir Radiacinės saugos 

įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2, 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis, ir (ar) turintiems fizinės 

saugos atestavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę mokyti fizinės saugos Radiacinės saugos įstatymo 

26 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis (toliau – fiziniai asmenys, turintys radiacinės saugos 

atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą); 

4.2. prižiūrėti, kaip Reglamento 4.1 papunktyje nurodyti asmenys (toliau – ūkio subjektai) 

laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų, taikyti 

ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, 

įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės normų saugomų vertybių (žmogaus 

sveikatos ir gyvybės, aplinkos) (toliau – vertybės) apsaugą ir mažinančias pažeidimais sukeltos 

žalos dydį ir mastą.  

5. Už radiacinės saugos priežiūros organizavimą atsakingas RSC direktorius kuris, 

vykdydamas radiacinės saugos priežiūros funkcijas, yra Lietuvos Respublikos vyriausiasis 

radiacinės saugos priežiūros kontrolierius (toliau – vyriausiasis kontrolierius), jo nesant – Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo radiacinės saugos priežiūros kontrolieriaus pavaduotojas (toliau – 

vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojas). RSC Radiacinės saugos priežiūros skyriaus ir Avarijų 

valdymo ir mokymo skyriaus (toliau – Skyriai) vedėjai – vyresnieji radiacinės saugos priežiūros 

kontrolieriai (toliau – vyresnieji kontrolieriai) organizuoja ir kartu su Skyrių radiacinės saugos 

priežiūros kontrolieriais (toliau – kontrolieriai) vykdo radiacinės saugos priežiūrą visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. 

6. Reglamento nustatytos tvarkos privalo laikytis vyriausiasis kontrolierius, vyriausiojo 

kontrolieriaus pavaduotojas, vyresnieji kontrolieriai ir kontrolieriai, t. y. visi radiacinės saugos 

priežiūros pareigūnai (toliau – pareigūnai). 

7. Vyriausiasis kontrolierius ir vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojas turi apvalius 

antspaudus su pareigų pavadinimu, vyresnieji kontrolieriai turi keturkampius spaudus su pareigų 

pavadinimu. 

8. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Radiacinės saugos 

įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

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

reglamentas), Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 

patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą.  

 

II SKYRIUS 

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS 

 

9. RSC vykdo šias radiacinės saugos priežiūros funkcijas: 

9.1. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia jiems metodinę pagalbą RSC kompetencijos 

klausimais, imasi veiksmų užkirsti kelią žalai vertybėms atsirasti, kurie numatyti teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą; 

9.2. skleidžia informaciją apie pagrindinius radiacinės saugos priežiūros reikalavimus; 

9.3. vertina gautą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, RSC direktoriaus nustatyta tvarka 

nustato ūkio subjekto rizikingumą; 

9.4. taiko poveikio priemones ūkio subjektams įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

9.5. bendradarbiauja su kitais ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiais subjektais; 

9.6. atlieka kitas radiacinės saugos priežiūros funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai ir 

teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą. 

 

III SKYRIUS 
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ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS 

 

10. Ūkio subjektų konsultavimas yra neatsiejama radiacinės saugos priežiūros dalis. 

Siekiant užtikrinti vienodą konsultavimo praktiką, ūkio subjektams suteiktos konsultacijos 

registruojamos ir analizuojamos RSC direktoriaus nustatyta tvarka. RSC interneto svetainėje 

(www.rsc.lt) skelbia: 

10.1. interaktyvų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, 

reglamentuojančių radiacinės saugos priežiūrą ir poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių RSC 

įgaliojimus, sąrašą; 

10.2. informaciją apie radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus; 

10.3. RSC priimtų sprendimų apskundimo tvarką; 

10.4. RSC konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos 

teikimą; 

10.5. RSC direktoriaus patvirtintą radiacinės saugos priežiūros metų planą (toliau – metų 

planas) ir jo pakeitimus; 

10.6. RSC direktoriaus Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių 

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

institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, pagrindu patvirtintus veiklos efektyvumo 

(rezultatyvumo) rodiklius ir jų atitinkamų periodų reikšmes.  

11. Jeigu ūkio subjektas vadovaujasi vyriausiojo kontrolieriaus patvirtinta rašytine arba 

viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne vyriausiojo kontrolieriaus konsultacija ar teisės aktu, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsultacija ar teisės aktu arba teismo 

sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui 

poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, 

netaikomos. 

12. Reglamento 11 punkte nustatyta išlyga dėl klaidingos konsultacijos pasekmių 

netaikoma, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

12.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio 

konsultuota; 

12.2. ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią 

galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki 

ūkio subjekto veiklos patikrinimo (toliau – patikrinimas) buvo pakankamas pažeidimams, kuriuos 

lėmė klaidinga konsultacija, pašalinti; 

12.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalai 

vertybėms atsirasti; 

12.4. jeigu įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip ūkio 

subjekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones. 

 

IV SKYRIUS 

PATIKRINIMŲ RŪŠYS 

 

13. Ūkio subjektų veiklos priežiūra vykdoma vadovaujantis Viešojo administravimo 

įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais ir Radiacinės 

saugos įstatymo 3 straipsnio 2 punkte nurodytu radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros 

principu. 

14. Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai, atliekami nuotoliniu būdu arba ūkio 

subjekto veiklos vietoje. 

15. Planiniai patikrinimai atliekami pagal Reglamento 19–21 punktuose nustatyta tvarka 

parengtą ir patvirtintą metų planą. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami 

vadovaujantis Reglamento 1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu, RSC direktoriaus nustatyta 

tvarka įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos vertybėms 

http://www.rsc/
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atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių 

radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes. 

16. Planiniai patikrinimai gali būti atliekami iš anksto neinformavus ūkio subjekto apie 

planinį patikrinimą tik Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.  

17. Neplaninis patikrinimas atliekamas Reglamento 18 punkte nurodytais pagrindais, 

vyriausiajam kontrolieriui, jo nesant – vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojui, priėmus motyvuotą 

sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. 

18. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas: 

18.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą 

prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; 

18.2. įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti 

grėsmę žalai vertybėms atsirasti; 

18.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai 

įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę žalai vertybėms 

atsirasti; 

18.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti 

pažeidimai ir įgyvendinti patikrinimo akte nustatyti reikalavimai;  

18.5. kitais Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais. 

 

V SKYRIUS 

PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS 

 

19. Planiniai patikrinimai planuojami taip: 

19.1. RSC direktorius tvirtina RSC direktoriaus nustatytos formos ateinančių metų planą iki 

einamųjų metų gruodžio 23 d.; 

19.2. RSC direktoriaus patvirtintas metų planas peržiūrimas ir, jei reikia, keičiamas ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas iki ketvirčio pabaigos vyresniojo kontrolieriaus motyvuotu siūlymu, 

atsižvelgiant į Reglamento 19.3 papunktyje nurodytų duomenų pasikeitimą;  

19.3. metų plane nurodomas ūkio subjekto pavadinimas, veiklos vietos, kurioje planuojama 

atlikti patikrinimą, adresas, patikrinimo atlikimo mėnuo ir pastabos. 

20. Užregistravus ūkio subjekto veiklą su šaltiniais arba jam išdavus licenciją vykdyti 

veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) ar laikinąjį leidimą vykdyti 

veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas), 6 mėnesius 

planiniai patikrinimai neatliekami, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto veikla su šaltiniais registruota 

arba licencija ar laikinasis leidimas ūkio subjektui išduotas be patikrinimo. 

21. Pareigūnai turi užtikrinti, kad vienu metu nebūtų atliekami daugiau kaip du (skirtingų 

ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų) to paties ūkio subjekto veiklos planiniai 

patikrinimai. RSC ir kiti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys subjektai gali atlikti bendrą 

dviejų ar daugiau ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų planinį patikrinimą, jeigu taip 

sumažėja priežiūros našta ūkio subjektui. 

 

VI SKYRIUS 

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ 

 

22. Patikrinimą atliekantis pareigūnas privalo turėti Reglamento 2 priede nustatytos 

formos pavedimą atlikti patikrinimą (toliau – pavedimas), kuris turi būti pasirašytas vyriausiojo 

kontrolieriaus, jo nesant – vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo. 

23. Pavedimas, kuriuo pavedama atlikti neplaninį patikrinimą, turi būti motyvuotas. 

24. Pavedime turi būti nurodyta pavedimo apskundimo tvarka. Pavedimo apskundimas 

nesustabdo patikrinimo atlikimo. 

25. Kiekvieno ūkio subjekto veiklai tikrinti pasirašomas atskiras pavedimas. 
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VII SKYRIUS 

PAŽEIDIMŲ PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIAIS TEISĖS AKTŲ, 

REGLAMENTUOJANČIŲ RADIACINĘ IR (AR) FIZINĘ SAUGĄ, REIKALAVIMŲ 

PAŽEIDIMAIS KRITERIJAI 

 

26. Pareigūnai, vykdydami radiacinės saugos priežiūrą, nustatytą pažeidimą pripažįsta 

mažareikšmiu teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimo pažeidimu 

(toliau – mažareikšmis pažeidimas), jeigu jis atitinka visus šiuos kriterijus:  

26.1. nežymus pažeidimo mastas. Vertinant pagal šį kriterijų atsižvelgiama į tai, ar 

pažeidimas nėra sisteminis (nėra daromas visos ūkio subjekto veiklos mastu, apima tik vieną ar 

kelis pažeidimo objektus); 

26.2. pažeidimo trukmė yra trumpa. Vertinant pagal šį kriterijų atsižvelgiama į tai, ar 

pažeidimo trukmė ne didesnė kaip 5 proc. nustatytos pažeisto reikalavimo atlikti veiksmą trukmės. 

Tuo atveju, jei 5 proc. nustatytos pažeisto reikalavimo atlikti veiksmą trukmės yra mažiau kaip 

1 mėnuo, tai mažareikšmiu pažeidimu laikoma pažeidimo trukmė iki 1 mėnesio; 

26.3. pažeidimu nepadaryta žalos vertybėms arba padaryta nedidelė žala vertybėms. 

Vertinant pagal šį kriterijų atsižvelgiama ne tik į materialius pažeidimo padarinius, bet ir į tai, kokie 

padariniai dėl pažeidimo galėjo kilti. 

 

VIII SKYRIUS 

PLANINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA 

 

27. Planinis patikrinimas ūkio subjekto veiklos vietoje atliekamas tokia tvarka: 

27.1. pasirengiama atlikti planinį patikrinimą: 

27.1.1. nustatomas arba patikslinamas planinio patikrinimo pagrindas ir terminas (data ir 

preliminari trukmė), dalykas (tikslas), patikrinimo atlikimo būdas; 

27.1.2. pasirengiama planinio patikrinimo metu atlikti radiologinius tyrimus, įrangos 

bandymus, paimti ėminius radiologiniams tyrimams, numatytus RSC direktoriaus patvirtintame 

planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąraše (toliau – tyrimų 

sąrašas); 

27.1.3. nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą, kuriais bus 

vadovaujamasi atliekant planinį patikrinimą, ir (arba) susipažįstama su pateiktais dokumentais 

veiklai su šaltiniais registruoti arba licencijai ar laikinajam leidimui gauti ir ankstesniais patikrinimų 

aktais bei kita turima informacija; 

27.1.4. sudaromas planinio patikrinimo planas. Jeigu planiniam patikrinimui atlikti 

pasitelkiami kiti pareigūnai arba kiti RSC ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovai, su jais 

aptariamas planinio patikrinimo planas. Kai planinį patikrinimą atlieka ne vienas pareigūnas, 

planinį patikrinimą organizuoja, planinį patikrinimą atliekantiems pareigūnams, kitiems RSC ar kitų 

institucijų, įstaigų, organizacijų atstovams vadovauja ir jų veiksmus koordinuoja pavedime 

nurodytas planinio patikrinimo vadovas; 

27.1.5. ūkio subjektui apie numatomą atlikti planinį patikrinimą raštu arba elektroniniu 

būdu (elektroniniu paštu ar kt.) pranešama likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio 

patikrinimo. Planinis patikrinimas atliekamas nepaisant to, kad ūkio subjektas nepatvirtino, jog 

gavo šį pranešimą. Pranešime apie numatomą atlikti planinį patikrinimą nurodoma: 

27.1.5.1.  planinio patikrinimo pagrindas ir terminas (data ir preliminari trukmė); 

27.1.5.2.  planinio patikrinimo atlikimo būdas; 

27.1.5.3.  planinio patikrinimo dalykas (tikslas); 

27.1.5.4.  planinį patikrinimą atliksiančių pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės. 

Jeigu pareigūnai planiniam patikrinimui atlikti pasitelkia kitus RSC ar kitų institucijų, įstaigų, 

organizacijų atstovus, pranešime nurodomos šių RSC ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų 

atstovų pareigos, vardai ir pavardės. Kai planinį patikrinimą atlieka ne vienas pareigūnas, taip pat 

nurodomos planinio patikrinimo vadovo pareigos, vardas ir pavardė; 
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27.1.5.5.  preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti planinį 

patikrinimą atliekančiam pareigūnui, sąrašas; 

27.1.5.6.  interaktyvi nuoroda į viešai skelbiamą radiacinės saugos reikalavimų 

vykdymo patikrinimo klausimynų sąrašą; 

27.1.5.7.  ūkio subjektų, kurių veikla tikrinama, teisės ir pareigos; 

27.2. planinio patikrinimo metu vykdomi šie veiksmai: 

27.2.1. prisistatoma ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir jam pateikiami: 

27.2.1.1.  valstybės tarnautojų ar darbo pažymėjimai; 

27.2.1.2.  pavedimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 

27.2.2. ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo supažindinamas su planinio 

patikrinimo planu; 

27.2.3. paprašoma ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti dokumentus, 

susijusius su teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimų vykdymu, ar 

jų kopijas ir jie vertinami. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti pareigūnams 

dokumentus, kuriuos ūkio subjektas privalo rengti vykdydamas teisės aktų, reglamentuojančių 

radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus. Ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę 

neteikti pareigūnams dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs nors vienam ūkio 

subjektų veiklos priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus ūkio subjekto 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi raštu nurodyti, kokiam ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Pareigūnai negali reikalauti pateikti konkrečios 

prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimo nenumato teisės aktai, 

reglamentuojantys radiacinę ir (ar) fizinę saugą, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos 

rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 

27.2.4. apžiūrima ūkio subjekto veiklos vieta, dalyvaujant ūkio subjekto vadovui ar jo 

įgaliotam asmeniui; 

27.2.5. apklausiamas ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba kiti ūkio subjekto 

darbuotojai, naudojant radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynus; 

27.2.6. planinio patikrinimo metu atliekami radiologiniai tyrimai, įrangos bandymai, 

paimami ėminiai radiologiniams tyrimams, numatyti tyrimų sąraše. Planinio patikrinimo metu gali 

būti atliekami tyrimų sąraše nenumatyti radiologiniai tyrimai, įrangos bandymai, paimami ėminiai 

radiologiniams tyrimams, daromi pažeidimų vaizdo įrašai, nuotraukos, jeigu tai būtina pažeidimams 

patvirtinti arba paneigti. Atliekant radiologinius tyrimus, įrangos bandymus ar imant ėminius 

radiologiniams tyrimams turi dalyvauti ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Pareigūnas, 

paėmęs ėminius radiologiniams tyrimams, surašo RSC direktoriaus patvirtintos formos ėminių 

ėmimo radiologiniams tyrimams protokolą, kurį pasirašo pareigūnas ir ūkio subjekto vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo. Radiologiniams tyrimams paimami ėminiai turi būti ženklinami prie jų tvirtinant 

etiketę, kurioje nurodoma ėminių ėmimo data, vieta, ėminių numeriai, pareigūno, paėmusio ėminius 

radiologiniams tyrimams, pareigos, vardas ir pavardė, ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens 

pareigos, vardas ir pavardė. Etiketę pasirašo pareigūnas, paėmęs ėminius radiologiniams tyrimams, 

ir ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo; 

27.2.7. vertinama, ar ūkio subjektas nepadarė pažeidimo ar mažareikšmio pažeidimo, 

atitinkančio Reglamento 26 punkte nustatytus kriterijus. 

28. Planinis patikrinimas baigiamas: 

28.1. pareigūnų ir ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens, kitų ūkio subjekto 

darbuotojų, dalyvavusių planiniame patikrinime, pasitarimu, kurio metu aptariami planinio 

patikrinimo rezultatai; 

28.2. RSC direktoriaus patvirtintos formos patikrinimo akto surašymu planinio patikrinimo 

vietoje planinio patikrinimo metu. Jeigu nėra galimybės surašyti patikrinimo akto planinio 

patikrinimo vietoje planinio patikrinimo metu, jis turi būti surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas po planinio patikrinimo. Patikrinimo aktas turi būti parengtas laikantis šių reikalavimų: 

28.2.1. patikrinimo aktas turi būti surašomas aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai ir 

suprantamai; 
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28.2.2. nustačius pažeidimą ar mažareikšmį pažeidimą, kurio negalima ištaisyti nedelsiant, 

patikrinimo akte turi būti aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota pažeidimo esmė, nurodyti 

konkretūs pažeisto teisės akto, reglamentuojančio radiacinę ar fizinę saugą, straipsniai, dalys, 

punktai ir įrodymai (faktiniai duomenys, kuriais remiantis nustatyta, kad padarytas pažeidimas ar 

mažareikšmis pažeidimas, ir kitos reikšmingos aplinkybės). Patikrinimo aktas turi būti pagrįstas tik 

tais įrodymais, kurie buvo surinkti patikrinimo metu ir su kuriais supažindintas ūkio subjektas. Ūkio 

subjektas turi teisę patikrinimo metu pateikti pareigūnams savo įrodymus ir paaiškinimus;  

28.2.3. patikrinimo akte turi būti nurodytos planinio patikrinimo išvados, reikalavimai 

pašalinti nustatytus pažeidimus ar mažareikšmius pažeidimus, siūlymai ir nustatyti protingi 

terminai, per kuriuos pažeidimas ar mažareikšmis pažeidimas turi būti pašalinti. Protingas terminas 

(ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai) pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti nustatomas 

atsižvelgiant į pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti būtinus darbus ir lėšas bei kitas 

reikšmingas aplinkybes. Pirmaisiais metais nuo ūkio subjekto veiklos pradžios (veiklos su šaltiniais 

registravimo, licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo ar kt.) per pirmąjį planinį patikrinimą 

nustatytam pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti paprastai nustatomas ne trumpesnis 

kaip 1 mėnesio terminas. Jeigu dėl pažeidimo kyla grėsmė žalai teisės normų saugomoms 

vertybėms atsirasti, gali būti nustatomas trumpesnis kaip 1 mėnesio terminas pažeidimui pašalinti; 

28.2.4. patikrinimo akte turi būti pažymima apie planinio patikrinimo metu atliktus 

Reglamento 27.2.6 papunktyje nurodytus radiologinius tyrimus, įrangos bandymus, paimtus 

ėminius radiologiniams tyrimams.  

29. Patikrinimo aktą pasirašo planinį patikrinimą atlikę pareigūnai, kiti planiniame 

patikrinime dalyvavę RSC ar kitų institucijų, įstaigų, organizacijų atstovai bei ūkio subjekto 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai patikrinimo aktą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, 

o jo įgaliotas asmuo, su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas ūkio subjekto vadovas. 

Patikrinimo aktas pateikiamas ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir planinis 

patikrinimas laikomas baigtu. Ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atsisakius pasirašyti 

patikrinimo aktą, apie tai jame pažymima ir gali būti pakviečiami du liudytojai jį pasirašyti. 

Liudytojais gali būti kviečiami bet kurie pilnamečiai veiksnūs asmenys. 

30. Planinis patikrinimas nuotoliniu būdu atliekamas Reglamento 27–29 punktuose 

nustatyta tvarka, išskyrus Reglamento 27.1.2, 27.2.6 ir 28.2.4 papunkčiuose nustatytus veiksmus.  

31. Atliekant planinį patikrinimą nuotoliniu būdu gali būti naudojamos elektroninės 

priemonės (elektroninis paštas, garso ir (ar) vaizdo ryšio priemonės ir kt.). Planinį patikrinimą 

atliekantis pareigūnas turi teisę prašyti ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens padaryti šaltinio 

ir įdiegtų techninių radiacinės saugos priemonių ir (ar) techninių ir konstrukcinių fizinės saugos 

užtikrinimo priemonių nuotraukų ar vaizdo įrašų ir juos pateikti RSC. 

32. Planinis patikrinimas gali trukti ne ilgiau kaip 3 darbo dienas. Jeigu dėl objektyvių 

priežasčių (būtina įvertinti padidėjusios apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos priežastis ir kt.) 

planinis patikrinimas negali būti baigiamas per šiame punkte nustatytą terminą, vyriausiojo 

kontrolieriaus, jo nesant – vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo, sprendimu šis terminas gali būti 

pratęstas tiek, kiek to reikalauja aplinkybės, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienomis. Pratęsus planinio 

patikrinimo terminą, apie tai pranešama ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 

33. Pareigūnai neteikia informacijos apie atliekamą planinį patikrinimą su planiniu 

patikrinimu nesusijusiems asmenims tol, kol planinis patikrinimas nėra baigtas, išskyrus 

įstatymuose nustatytus atvejus, kai šią informaciją privaloma pateikti. Jeigu su planiniu patikrinimu 

nesusijusiems asmenims pareigūnai pateikia su planiniu patikrinimu susijusią informaciją, kuri 

vėliau pasirodo esanti klaidinga, šią informaciją pareigūnai privalo paneigti tokiu būdu, kokiu ji 

buvo paskleista. 

 

IX SKYRIUS 

NEPLANINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA 
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34. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas Reglamento 18 punkte nurodytais 

pagrindais. 

35. Neplaninis patikrinimas atliekamas Reglamento 27–33 punktuose nustatyta tvarka, 

išskyrus Reglamento 36 punkte numatytas išimtis.  

36. Neplaninis patikrinimas atliekamas iš anksto nepranešus ūkio subjektui apie 

numatomą atlikti neplaninį patikrinimą. Ūkio subjektui gali būti iš anksto pranešta apie numatomą 

atlikti neplaninį patikrinimą, jeigu toks pranešimas negali pakenkti veiksmingai atlikti neplaninį 

patikrinimą (prieš registruojant veiklą su šaltiniais arba išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, prieš 

pakeičiant licencijos ar laikinojo leidimo priedą ar kt.). Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo 

patikrinimo klausimynai gali būti nenaudojami tik tada, kai neplaninio patikrinimo tikslas yra 

nuodugniai ištirti konkretų aspektą, dėl kurio pareigūnai turi pagrįstos informacijos ir kurio 

neištyrimas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ar gyvybei, daryti žalą aplinkai. 

 

X SKYRIUS 

POVEIKIO PRIEMONIŲ ŪKIO SUBJEKTAMS TAIKYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

REIKALAVIMAS PAŠALINTI PAŽEIDIMUS NUSTATYTU TERMINU IR ĮSPĖJIMAS 

APIE GALIMĄ DARBO SU KONKREČIU ŠALTINIU SUSTABDYMĄ, VEIKLOS SU 

ŠALTINIAIS REGISTRAVIMO PANAIKINIMĄ, LICENCIJOS AR LAIKINOJO 

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ 

 

37. Jeigu pareigūnas, atlikęs patikrinimą, nustato pažeidimų, jis turi atlikti šiuos 

veiksmus: 

37.1. informuoti vyresnįjį kontrolierių apie nustatytus pažeidimus, nurodytus Radiacinės 

saugos įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje, ir taikytas priemones. Vyresnysis kontrolierius turi 

nedelsdamas apie tai informuoti vyriausiąjį kontrolierių; 

37.2. patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą: 

37.2.1. darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymą, jeigu per pareigūno nustatytą protingą 

terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 28.2.3 papunkčiu) nustatyti pažeidimai nebus 

pašalinti, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi ūkio 

subjekto darbas su konkrečiu šaltiniu sustabdytas be įspėjimo; 

37.2.2. veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimo sustabdymą, jeigu per pareigūno nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo 

apie galimą veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti, išskyrus atvejus, 

kai vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimas sustabdytas be įspėjimo; 

37.3. priimti sprendimą dėl darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo Reglamento 47 ir 48 

punktuose nustatyta tvarka tuo atveju, kai vadovaujantis Reglamento 37.2.1 papunkčiu ūkio 

subjektas nebuvo įspėtas apie galimą darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymą; 

37.4. taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatoma, kad padarytas administracinis 

nusižengimas; 

37.5. teikti siūlymą vyriausiajam kontrolieriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo 

leidimo galiojimo sustabdymo Reglamento 50 punkte nustatyta tvarka tuo atveju, kai vadovaujantis 

Reglamento 37.2.2 papunkčiu ūkio subjektas nebuvo įspėtas apie galimą licencijos ar laikinojo 

leidimo galiojimo sustabdymą.  

38. Jeigu pareigūnas, atlikęs patikrinimą, nustato mažareikšmį pažeidimą, jis atlieka šiuos 

veiksmus: 

38.1. tais atvejais, kai mažareikšmį pažeidimą galima ištaisyti nedelsiant (t. y. iki 

patikrinimo pabaigos) pareigūno akivaizdoje, pareigūnas ūkio subjektui pareiškia žodinę pastabą. 

Jeigu ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas ištaiso mažareikšmį pažeidimą 
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pareigūno akivaizdoje, pareigūnas pastabos pareiškimo ir mažareikšmio pažeidimo ištaisymo faktą 

pažymi patikrinimo akte, nutraukia mažareikšmio pažeidimo tyrimą ir neskiria poveikio priemonių; 

38.2. tais atvejais, kai mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima pareigūno 

akivaizdoje, ūkio subjektui patikrinimo akte pareigūnas pateikia rašytinį nurodymą pašalinti 

mažareikšmį pažeidimą ir, vadovaudamasis Reglamento 28.2.3 papunkčiu, nustato protingą 

terminą, per kurį mažareikšmis pažeidimas turi būti pašalintas. Ūkio subjektui ištaisius mažareikšmį 

pažeidimą per patikrinimo akte nustatytą (taip pat Reglamento 42 punkte nustatyta tvarka pratęstą) 

terminą, pareigūnas nutraukia mažareikšmio pažeidimo tyrimą ir neskiria poveikio priemonių. Jeigu 

ūkio subjektas nepašalina mažareikšmio pažeidimo per rašytiniame nurodyme nustatytą (taip pat 

Reglamento 42 punkte nustatyta tvarka pratęstą) terminą, pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis 

nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą negali būti pateikti.  

39. Jeigu pažeidimams patvirtinti arba paneigti būtina atlikti papildomus radiologinius 

tyrimus, įrangos bandymus, paimti ėminius radiologiniams tyrimams, gauti ekspertų įvertinimą ir jų 

išvadas, pareigūnas patikrinimo akte turi nurodyti, kokie būtini papildomi radiologiniai tyrimai, 

įrangos bandymai ar ekspertizė ir iki kada turi būti atlikti. Jeigu atlikus papildomus radiologinius 

tyrimus, įrangos bandymus ar ekspertizę įtarimai dėl pažeidimų patvirtinami, pareigūnas atlieka 

Reglamento 37 punkte nurodytus veiksmus.  

40. Ūkio subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po termino pažeidimui ar 

mažareikšmiam pažeidimui pašalinti pabaigos privalo vyriausiajam kontrolieriui raštu pranešti, 

kokių priemonių ėmėsi nustatytam pažeidimui ar mažareikšmiam pažeidimui pašalinti, ir pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad pažeidimas pašalintas. 

41. Pareigūnas, siekdamas įsitikinti, ar pažeidimas tinkamai pašalintas, gali atlikti 

pakartotinį patikrinimą. Jeigu nustatytas tik mažareikšmis pažeidimas, pakartotinis patikrinimas, 

siekiant įsitikinti, ar jis tinkamai pašalintas, atliekamas tik jeigu ūkio subjektas Reglamento 40 

punkte nustatyta tvarka nepranešė, kokių priemonių ėmėsi nustatytam mažareikšmiam pažeidimui 

pašalinti. 

42. Jeigu dėl objektyvių priežasčių patikrinimo akte nustatytu terminu pažeidimo ar 

mažareikšmio pažeidimo pašalinti negalima, ūkio subjekto motyvuotu rašytiniu prašymu pažeidimo 

ar mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminas vyriausiojo kontrolieriaus sprendimu gali būti 

pratęstas, nurodant protingą terminą, kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 28.2.3 papunkčiu 

(terminas, nustatytas mažareikšmiam pažeidimui pašalinti, gali būti pratęstas vieną kartą). 

43. Jeigu per patikrinimo akte nustatytą terminą pažeidimai nėra pašalinti arba remiantis 

ūkio subjekto pateiktais įrodymais negalima nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, pareigūnas turi 

atlikti šiuos veiksmus: 

43.1. informuoti vyresnįjį kontrolierių apie ūkio subjekto per nustatytą terminą nepašalintus 

pažeidimus; 

43.2. priimti sprendimą dėl darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo Reglamento 47 ir 48 

punktuose nustatyta tvarka, jei tai nebuvo padaryta anksčiau Reglamento 37 punkte nustatyta 

tvarka; 

43.3. taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatoma, kad padarytas administracinis 

nusižengimas; 

43.4. teikti siūlymą vyriausiajam kontrolieriui priimti sprendimą dėl veiklos su šaltiniais 

registravimo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, jei tai nebuvo 

padaryta anksčiau Reglamento 37 punkte nustatyta tvarka.  

44. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios ūkio subjektui už atliekamo 

pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, 

susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymas, veiklos su 

šaltiniais registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas ir 

galiojimo panaikinimas). Nustačius pažeidimų, ūkio subjektui, vadovaujantis Reglamento 28.2.3 

papunkčiu, nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti. 

45. Reglamento 44 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir nustatyti 

terminą pažeidimams pašalinti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, 
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siekiant užkirsti kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti (ūkio subjektas padarė 

Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktuose ir (ar) 16 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 

punktuose nurodytus pažeidimus). 

46. RSC, vykdydamas ūkio subjekto veiklos radiacinės saugos priežiūrą, negali taikyti 

ūkio subjektui poveikio priemonių, jeigu iš anksto buvo pritaręs to ūkio subjekto pateiktam 

paaiškinimui, kaip tas ūkio subjektas ketina laikytis teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir 

fizinę saugą, reikalavimų, ir ūkio subjektas jų laikėsi taip, kaip buvo nurodęs savo paaiškinime. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DARBO SU KONKREČIU ŠALTINIU SUSTABDYMAS IR SUSTABDYMO 

PANAIKINIMAS 

 

47. Pareigūnas, atlikęs patikrinimą, suderinęs su vyresniuoju kontrolieriumi, privalo 

priimti Reglamento 3 priede nustatytos formos sprendimą dėl darbo su konkrečiu šaltiniu 

sustabdymo, nustatydamas protingą terminą (kuris nustatomas, vadovaujantis Reglamento 28.2.3 

papunkčiu) pažeidimams pašalinti, jeigu nustato, kad ūkio subjektas padarė Radiacinės saugos 

įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje nurodytus pažeidimus. 

48. Pareigūnas, priėmęs sprendimą dėl darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo ir atskirais 

atvejais, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimo ir (ar) 

licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo vykdymą, privalo 

ūkio subjekto patalpas, įrangą ar prietaisus su šaltiniais užplombuoti, vadovaudamasis Patalpų, 

įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu RSC direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir 

prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

49. Su pažeidimų, dėl kurių darbas su konkrečiu šaltiniu buvo sustabdytas, pašalinimu 

susiję dokumentai teikiami, sprendime dėl darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo nustatytas 

terminas pažeidimams pašalinti pratęsiamas ir darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymas 

panaikinamas Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5, 10 ir 11 dalyse nustatyta tvarka. 

Pareigūnas, Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka nustatęs, kad 

pažeidimas, dėl kurio buvo sustabdytas darbas su konkrečiu šaltiniu, buvo pašalintas, suderinęs su 

vyresniuoju kontrolieriumi, privalo priimti Reglamento 4 priede nustatytos formos sprendimą dėl 

darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo panaikinimo. Pareigūnas, siekdamas įsitikinti, ar 

pažeidimai tinkamai pašalinti, gali atlikti pakartotinį patikrinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

LICENCIJOS AR LAIKINOJO LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR 

GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS 

 

50. Pareigūnas, atlikęs patikrinimą, suderinęs su vyresniuoju kontrolieriumi, privalo teikti 

vyriausiajam kontrolieriui siūlymą priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo 

sustabdymo ir siūlyti nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą licencijos 

ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą pažeidimams pašalinti, jeigu 

nustato, kad ūkio subjektas padarė Radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose 

nurodytus pažeidimus. 

51. Vyriausiasis kontrolierius per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pažeidimams 

pašalinti pabaigos priima Reglamento 5 priede nustatytos formos sprendimą dėl licencijos ar 

laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnį 

kaip 6 mėnesių nuo įspėjimo apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą 

gavimo dienos terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. 

52. Dokumentai, patvirtinantys, kad pažeidimai, dėl kurių licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimas buvo sustabdytas, pašalinti, teikiami, sprendime dėl licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimo sustabdymo nustatytas terminas pažeidimams pašalinti pratęsiamas ir licencijos ar 
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laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 4 

ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Sprendime dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo 

nustatytą terminą pažeidimams pašalinti pratęsia ir sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimo sustabdymo panaikinimo vyriausiasis kontrolierius priima per atitinkamai 5 darbo dienas 

nuo motyvuoto prašymo pratęsti terminą pažeidimams pašalinti gavimo dienos arba Radiacinės 

saugos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. 

53. Jeigu išnagrinėjus Radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nurodytus 

dokumentus nustatoma, kad pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl licencijos ar 

laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, nustatytu terminu pašalinti, vyriausiasis kontrolierius 

priima Reglamento 6 priede nustatytos formos sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo 

galiojimo sustabdymo panaikinimo. Pareigūnas, siekdamas įsitikinti, ar pažeidimai tinkamai 

pašalinti, gali atlikti pakartotinį patikrinimą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

VEIKLOS SU ŠALTINIAIS REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS AR 

LAIKINOJO LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS 

 

54. Vyriausiasis kontrolierius priima Reglamento 7 priede nustatytos formos sprendimą 

dėl veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo 

panaikinimo, jeigu nustato, kad ūkio subjektas padarė Radiacinės saugos įstatymo 15 straipsnio 

3 dalies 2 punkte arba 16 straipsnio 6 dalies 2 ar 3 punktuose nurodytus pažeidimus. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS 

 

55. Vykdant radiacinės saugos priežiūrą nustačius teisės aktų, reglamentuojančių 

radiacinę ir (ar) fizinę saugą, pažeidimų, administracinė atsakomybė taikoma vadovaujantis 

Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis. 

56. Administracinės atsakomybės taikymas neapriboja pareigūnų teisės pagal 

kompetenciją priimti sprendimus dėl darbo su konkrečiu šaltiniu sustabdymo, veiklos su šaltiniais 

registravimo panaikinimo, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo 

panaikinimo. 

 

XI SKYRIUS 

PATIKRINIMŲ APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ IR EFEKTYVUMO ANALIZĖ 

 

57. Patikrinimų apskaitą sudaro: 

57.1. Radiacinės saugos informacinė sistema (toliau – RSIS); 

57.2. patikrinimų aktai, kurie registruojami RSIS, ir kiti pirminiai patikrinimų dokumentai 

(ėminių ėmimo radiologiniams tyrimams protokolai, radiologinių tyrimų protokolai, įrangos 

bandymų protokolai ir kt.);  

57.3. administracinių nusižengimų protokolai ir nutarimai administracinių nusižengimų 

bylose, kurie registruojami RSIS ir Administracinių nusižengimų registre.  

58. Patikrinimų atskaitomybę sudaro: 

58.1. RSC direktoriaus patvirtintos formos metinės ir mėnesinės ataskaitos, kurias nustatyta 

tvarka teikia vyresnysis kontrolierius;  

58.2. veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų atitinkamų periodų reikšmės.  

59. Vyriausiojo kontrolieriaus arba vyriausiojo kontrolieriaus pavaduotojo pavedimu 

atliekamas planinis ir neplaninis pareigūnų atliktos radiacinės saugos priežiūros įvertinimas. 

60. Pareigūnų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijais negali būti paskirtų 

nuobaudų skaičius, baudų dydis ar kiti su sankcijų ūkio subjektams taikymu susiję rodikliai. 
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Nustatytų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų pažeidimų skaičius 

gali būti vertinimo kriterijus tik įvertinus žalos vertybėms, kuriai užkirstas kelias kilti, dydį ir mastą. 

61. RSC teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl Reglamento, taip pat 

radiacinės ir fizinės saugos teisinio reguliavimo tobulinimo, kai kyla abejonių dėl jo kokybės ir 

efektyvumo. 

 

XII SKYRIUS 

PAREIGŪNŲ PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE, 

VEIKSMŲ (NEVEIKIMO) IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS 

 

62. Pareigūnų priimti nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti skundžiami 

teismui Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. 

63. Pareigūnų veiksmai (neveikimas) ar sprendimai gali būti skundžiami vyriausiajam 

kontrolieriui, administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

64. Metų planai, patikrinimų aktai, pavedimai, administracinių nusižengimų protokolai, 

nutarimai administracinių nusižengimų bylose ir kiti su radiacinės saugos priežiūra susiję 

dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka. 

65. RSC, vykdydamas radiacinės saugos priežiūrą, privalo tvarkyti asmens duomenis, 

įskaitant sveikatos duomenis, gautus iš ūkio subjektų, taip pat registrų ir valstybės informacinių 

sistemų, laikydamasis Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. Gauti asmens duomenys gali būti atskleidžiami 

tik valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų prašymu, jei toks prašymas yra pagrįstas 

būtinybe įgyvendinti joms pavestas funkcijas. 

66. Pareigūnai, pažeidę Reglamentą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

1 priedas 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ PATIKRINIMŲ DAŽNUMAS 

 

U. 1 lentelėje nustatytas ūkio subjektų, turinčių licenciją ar laikinąjį leidimą, veiklos su 

šaltiniais planinių patikrinimų dažnumas. 

 

1 lentelė. Ūkio subjektų, turinčių licenciją ar laikinąjį leidimą, veiklos su šaltiniais planinių 

patikrinimų dažnumas 

Eil. 

Nr. 
Veikla su šaltiniais 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

1. Šaltinių naudojimas, kai naudojami:   

1.1. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai, esantys apšvitinimo 

įrenginiuose 

1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.2. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai, jonizuojančiosios 

spinduliuotės generatoriai ir (ar) dalelių greitintuvai, 

naudojami spindulinėje terapijoje (išskyrus mažos 

dozės galios brachiterapijos uždaruosius 

radioaktyviuosius šaltinius) 

1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.3. etaloniniai (kalibraciniai) uždarieji radioaktyvieji 

šaltiniai (I, II radioaktyviųjų šaltinių pavojingumo 

kategorijų (toliau – pavojingumo kategorijos) 

radioaktyvieji šaltiniai) 

1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.4. gama radiografai 1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.5. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai, esantys gręžinių 

tyrimo įrenginiuose 

1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.6. atvirieji radioaktyvieji šaltiniai, naudojami gydymui 

ar diagnostikai branduolinėje medicinoje in vivo 

1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

1.7. etaloniniai (kalibraciniai) uždarieji radioaktyvieji 

šaltiniai (III pavojingumo kategorijos radioaktyvieji 

šaltiniai) 

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.8. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai (III pavojingumo 

kategorijos radioaktyvieji šaltiniai) ar 

jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai, esantys 

matavimo įrenginiuose: lygio, svetimkūnių paieškos 

matuokliuose  

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.9. uždarieji radioaktyvieji šaltiniai ar jonizuojančiosios 

spinduliuotės generatoriai, esantys krovininių ir kitų 

transporto priemonių patikros įrenginiuose  

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.10. rentgeno radiografai 1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.11. rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė įtampa 

> 100 kV, išskyrus medicininius kaulų mineralinio 

tankio rentgeno matuoklius 

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.12. mažos dozės galios brachiterapijos uždarieji 

radioaktyvieji šaltiniai, įskaitant akių aplikatorius ir 

ilgalaikius implantuojamuosius uždaruosius 

1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 
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Eil. 

Nr. 
Veikla su šaltiniais 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

radioaktyviuosius šaltinius 

1.13. rentgeno diagnostikos įrenginiai, kurių anodinė 

įtampa ≤ 100 kV, išskyrus odontologinėje praktikoje 

naudojamus intraoralinius dantų rentgeno aparatus ir 

medicininius kaulų mineralinio tankio rentgeno 

matuoklius 

1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

1.14. etaloniniai (kalibraciniai) uždarieji radioaktyvieji 

šaltiniai (IV pavojingumo kategorijos radioaktyvieji 

šaltiniai) 

1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

2. Šaltinių saugojimas, kai saugomi:    

2.1. I, II, III pavojingumo kategorijų uždarieji 

radioaktyvieji šaltiniai 

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

2.2. IV, V pavojingumo kategorijų uždarieji radioaktyvieji 

šaltiniai 

1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

2.3. atvirieji radioaktyvieji šaltiniai 1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

2.4. jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai 1 kartą per 5 metus nuotolinis 

3. Šaltinių montavimas, priežiūra ir remontas, išskyrus 

šaltinių, skirtų vykdyti 3 lentelės 1–8 punktuose 

nurodytą registruojamą veiklą su šaltiniais, 

montavimą, priežiūrą ir remontą, bei prekyba I, II, III 

pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais 

1 kartą per 3 metus nuotolinis 

4. Šaltinių vežimas, kai vežami:   

4.1. I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyvieji 

šaltiniai 

1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

4.2. IV pavojingumo kategorijos radioaktyvieji šaltiniai 1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

5. Veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, 

išskyrus veiklą branduolinės energetikos objekte, pas 

kitą asmenį, turintį licenciją, kai apšvitą patiriantys 

darbuotojai priskiriami A kategorijos darbuotojams 

1 kartą per 2 metus nuotolinis 

6. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

 

2. 2 lentelėje nustatytas ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir 

aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant šią veiklą yra tikimybė nustatyti 

paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, veiklos planinių 

patikrinimų dažnumas. 

 

2 lentelė. Ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai 

jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant šią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį 

šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų dažnumas 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

1. Metalų laužo, atliekų supirkimas ir perdirbimas  1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 
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Eil. 

Nr. 
Veikla 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

2. Šilumos ir (ar) elektros gamyba, kurios metu susidaro 

pelenai, kai kiekvienoje eksploatuojamoje ūkio 

subjekto katilinėje ar elektrinėje esančių kurą 

deginančių įrenginių suminė vardinė šiluminė galia 

kūrenant medienos ar durpių kuru yra: 

  

2.1. ≥ 2,5 MW, bet < 20 MW 1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

2.2. ≥ 20 MW 1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

3. Kurui skirtos medienos ir durpių importas iš trečiųjų 

valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir 

Rusijos Federacijos (tik Kalugos, Tulos, Briansko ir 

Oriolo sritys)) ir sandėliavimas 

2 kartus per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

4. Prekyba sendaikčiais:   

4.1. sendaikčių krautuvėlės 1 kartą per 5 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

4.2. sendaikčių turgūs, mugės ir panašios prekybos vietos 1 kartą per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

 

S. 3 lentelėje nustatytas ūkio subjektų, vykdančių registruotą veiklą su šaltiniais, veiklos 

su šaltiniais planinių patikrinimų dažnumas. 

 

3 lentelė. Ūkio subjektų, vykdančių registruotą veiklą su šaltiniais, veiklos su šaltiniais 

planinių patikrinimų dažnumas 

Eil. 

Nr. 
Veikla su šaltiniais 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

1. Veikla su V pavojingumo kategorijos 

radioaktyviaisiais šaltiniais, išskyrus tokių 

radioaktyviųjų šaltinių naudojimą medicinoje ir 

veterinarijoje in vivo 

1 kartą per 5 metus nuotolinis 

2. Veikla su stacionariais lygio, tankio, drėgmės 

matuokliais, turinčiais savo sudėtyje IV pavojingumo 

kategorijos uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių 

1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

3. Veikla su bagažo saugumo kontrolės rentgeno 

prietaisais, išskyrus stacionarias geležinkelio 

riedmenų ir stacionarias bei mobilias transporto 

priemonių kontrolės rentgeno sistemas 

1 kartą per 4 metus nuotolinis 

4. Veikla su fluorescenciniais rentgeno spektrometrais 1 kartą per 5 metus nuotolinis 

5. Veikla su rentgeno optikos įrenginiais, svetimkūnių 

paieškos sistemomis, rentgeno analizatoriais ir kitais 

rentgeno įrenginiais, išskyrus rentgeno įrenginius, 

kuriuos naudojant žmonės patiria medicininę apšvitą 

ar nemedicininę apšvitą vaizdo gavimo tikslais, ir 

rentgeno įrenginius, kurių anodinė įtampa didesnė 

negu 75 kV, taip pat veikla su uždaro tipo rentgeno 

įrenginiais, skirtais kokybės patikrai 

1 kartą per 5 metus nuotolinis 

6. Veikla su odontologinėje praktikoje naudojamais 

intraoraliniais dantų rentgeno aparatais 

1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 
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Eil. 

Nr. 
Veikla su šaltiniais 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

arba nuotolinis 

7. Veikla su medicininiais kaulų mineralinio tankio 

rentgeno matuokliais 

1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

8. Veikla su šalutinę rentgeno spinduliuotę 

generuojančiais prietaisais 

1 kartą per 5 metus nuotolinis 

9. Prekyba šaltiniais, išskyrus prekybą I, II, III 

pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais 

1 kartą per 4 metus nuotolinis 

10. Šaltinių, skirtų vykdyti šios lentelės 1–8 punktuose 

nurodytą registruojamą veiklą, priežiūra, remontas ir 

montavimas 

1 kartą per 4 metus nuotolinis 

11. V pavojingumo kategorijos radioaktyviųjų šaltinių 

vežimas 

1 kartą per 5 metus nuotolinis 

12. Veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, 

išskyrus veiklą branduolinės energetikos objekte, pas 

kitą asmenį, turintį licenciją, kai apšvitą patiriantys 

darbuotojai priskiriami B kategorijos darbuotojams 

1 kartą per 4 metus nuotolinis 

13. Veikla gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų 

nulemtos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje 

1 kartą per 5 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

 

4. Jeigu ūkio subjektų, kurie vykdo veiklą arba kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos 

žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant šią veiklą yra tikimybė 

nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, veiklos 

planinių patikrinimų dažnumas nėra nustatytas 1, 2 ar 3 lentelėse, tai tokios ūkio subjektų veiklos 

planinių patikrinimų dažnumą nustato RSC. 

5. 4 lentelėje nustatytas asmenų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, ir 

fizinių asmenų, turinčių radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo 

pažymėjimą, planinių patikrinimų dažnumas. 

 

4 lentelė. Asmenų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, ir fizinių asmenų, 

turinčių radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, 

planinių patikrinimų dažnumas 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

1. Radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo 

organizavimas 

1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

2. Radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymas 1 kartą per 3 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

arba nuotolinis 

T. Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų dažnumas ir patikrinimų atlikimo būdas 

gali būti keičiamas įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo 

pobūdį, žalos vertybėms atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas 

laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimų 

anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes RSC direktoriaus nustatyta tvarka. 
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

2 priedas 

 

(Pavedimo atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą forma) 

 

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO 

 
(pavedusio asmens pareigos) 

 

PAVEDIMAS 

ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMĄ 

 

 Nr. DP-  
(data)   

   

 (sudarymo vieta)  

 

Pavedu Radiacinės saugos centro  
(pareigos, vardas, pavardė) 

 
 

20  m.  d. atlikti  

 (ūkio subjekto vardas, pavardė / pavadinimas, adresas) 

 
 

veiklos  patikrinimą (toliau – patikrinimas). 

 (nurodyti planinį ar neplaninį)  
 

Patikrinimo pagrindas ir tikslas  

 

 

 

 

 

 

 

     
(pavedusio asmens pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

Pastaba. Ūkio subjektas turi teisę skųsti pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą 

(toliau – pavedimas) Radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos 

priežiūros reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Pavedimo apskundimas nesustabdo 

patikrinimo atlikimo. 
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

3 priedas 

 

(Sprendimo dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo 

forma) 

 

 
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 

SPRENDIMAS 

DĖL DARBO SU KONKREČIU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU 

SUSTABDYMO 

 Nr.  
(data)   

   

 (sudarymo vieta)  
 

Patikrinęs (-usi)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas) 

nustačiau, kad  
(nustatytos aplinkybės) 

 

 . 
 

Vadovaudamasis (-i)  
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) 

 , 

nusprendžiu:  
 

1. Sustabdyti  

 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

darbą su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu  

 
(jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavadinimas) 

 nuo  . 
  (data)  

 

2. Įpareigoti pašalinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų 

šaltinių fizinę saugą, pažeidimus iki  . 
 (data)  

3. Atsakingu už sprendimo vykdymą skirti  . 
 (asmens pareigos, vardas, pavardė)  

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

Su sprendimu susipažinau ir jį gavau: 
  

(parašas, vardas ir pavardė, data)  
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

4 priedas 

 

(Sprendimo dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo 

panaikinimo forma) 

 

 
 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DARBO SU KONKREČIU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU 

SUSTABDYMO PANAIKINIMO 

 

 Nr.  
(data)   

   

 (sudarymo vieta)  

 

Patikrinęs (-usi)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas, kodas) 

nustačiau, kad  

(nustatytos aplinkybės) 
 

 . 
 

Vadovaudamasis (-i)  
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) 

 , 

 

nusprendžiu panaikinti  

 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu  

 
(jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavadinimas) 

 sustabdymą nuo  . 

  (data)  

 

 

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

Su sprendimu susipažinau ir jį gavau: 
 

  

(parašas, vardas ir pavardė, data)  
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

5 priedas 

 

(Sprendimo dėl licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais galiojimo sustabdymo forma) 

 

 
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 

SPRENDIMAS 

DĖL LICENCIJOS / LAIKINOJO LEIDIMO VYKDYTI VEIKLĄ SU 

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO* 

 

 Nr.  
(data)   

   

 (sudarymo vieta)  

 

Išnagrinėjęs (-usi)  
(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) 

pateiktą siūlymą sustabdyti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais* Nr.  , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

galiojimą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 

dalies  punktu, nusprendžiu: 
 

1. Sustabdyti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais* Nr.  , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

galiojimą. 
 

2. Įpareigoti pašalinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų  

šaltinių fizinę saugą, pažeidimus iki  . 

 (data) 

3. Atsakingu už sprendimo vykdymą skirti  . 

 (asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

 

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

Su sprendimu susipažinau ir jį gavau: 
 

  

(parašas, vardas ir pavardė, data)  

 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga. 
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

6 priedas 

 

(Sprendimo dėl licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais galiojimo sustabdymo panaikinimo forma) 

 

 
 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LICENCIJOS / LAIKINOJO LEIDIMO VYKDYTI VEIKLĄ SU 

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO SUSTABDYMO 

PANAIKINIMO* 

 

 Nr.  
(data)   
   

 (sudarymo vieta)  

 

Išnagrinėjęs (-usi)  
(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) 

 

pateiktą siūlymą panaikinti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios  

spinduliuotės šaltiniais* Nr.  , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

 

galiojimo sustabdymą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 16 

straipsnio 5 

dalies 

 punktu, nusprendžiu panaikinti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti  

veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr.  , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

 

galiojimo sustabdymą. 

 

 

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

Su sprendimu susipažinau ir jį gavau: 
 

  

(parašas, vardas ir pavardė, data)  

 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga. 
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Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

7 priedas 

 

(Sprendimo dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimo panaikinimo 

/ licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 

galiojimo panaikinimo forma) 

 

 
RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 

SPRENDIMAS 

DĖL VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS 

REGISTRAVIMO PANAIKINIMO / LICENCIJOS / LAIKINOJO LEIDIMO VYKDYTI 

VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS GALIOJIMO 

PANAIKINIMO* 

 

 Nr.  
(data)   
   

 (sudarymo vieta)  
 

Išnagrinėjęs (-usi)  
(siūlymą teikiančio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) 

pateiktą siūlymą: 
 

☐ panaikinti   
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

 

veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą Nr.  ir vadovaudamasis (-i) 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies  punktu, nusprendžiu  

panaikinti   

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 
 veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą Nr.  . 
 

☐ panaikinti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės  

šaltiniais* Nr.  , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

galiojimą ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 6  

dalies   punktu, nusprendžiu panaikinti licencijos / laikinojo leidimo vykdyti veiklą su  

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais* Nr.   , išduotos (-o)  

 , 
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų filialo pavadinimas) 

galiojimą. 

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Su sprendimu susipažinau ir jį gavau: 
 

  

(parašas, vardas ir pavardė, data)  
 

*Pastaba. Rašoma tai, kas reikalinga. 
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IS-914/639-II-1 priedas 

 

VERT 2021-09-01 pranešimas. Viešosios konsultacijos dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistemos balansavimo taisyklių bei kt. projektų  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąsias konsultacijas dėl AB 

„Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo bei 

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 

projektus. 

Projektai parengti atsižvelgiant į tai, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių 

dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų 

sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos–Lenkijos dujų jungtis 

(GIPL), taip pat taisyklių nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis, taikomomis Latvijos ir Estijos 

bei Suomijos dujų rinkose.  

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse atlikti 

esminiai pakeitimai: 

• numatyta, kad GIPL pajėgumai bus paskirstomi per GSA pajėgumų paskirstymo 

platformą, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo 

sudaryti sutartį su GSA platformos operatoriumi; 

• numatyta, kad bus teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai bus 

paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą); 

• numatyta, kad pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms 

valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti 

galimybės nėra; 

• numatyta galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške. 

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse atlikti 

esminiai pakeitimai:  

• numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui; 

• numatytas neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas; 

• numatyta, kad abi dujų pirkimo‒pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus 

(trade notification) vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų; 

• numatyta, kad sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių 

iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. 

nelieka „praėjusios dienos produkto“). 

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 17 d. (imtinai). 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-09-01/viesosios-konsultacijos-del-ab-amber-grid-gamtiniu-duju-perdavimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ccca3920a2111ecb4af84e751d2e0c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ccca3920a2111ecb4af84e751d2e0c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c89baec00a2011ecb4af84e751d2e0c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c89baec00a2011ecb4af84e751d2e0c9
http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
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TN: tn 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2021-08-30 Nr. R2- (RPS)-5397 

   

DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA 

TAISYKLIŲ BEI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS 

BALANSAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS 

 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 49 straipsnio 3 dalimi ir Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų 

perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtintų 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 

O3-178 „Dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių 

dujų skirstymo sistema taisyklėms patvirtinimo“, 20 punktu, derina sistemų operatorių naudojimosi sistema 

taisykles.   

AB „Amber Grid“ 2021 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. 7-103-1019 „Dėl naudojimosi AB „Amber 

Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių bei AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos 

balansavimo taisyklių pakeitimo projektų derinimo“ (toliau – Raštas) informavo Tarybą, kad 2021 m. 

gegužės 21 d. paskelbė viešąją konsultaciją dėl naujų Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų 

perdavimo sistema taisyklių, suderintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 (toliau – 

Taisyklės), ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių, suderintų 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 3E-263, redakcijų 

(toliau – Balansavimo taisyklės). Rašte nurodoma, kad visi suinteresuoti asmenys savo pastabas ir 

pasiūlymus galėjo pateikti iki 2021 m. birželio 18 d., bei tai, kad AB „Amber Grid“, gavusi bei įvertinusi 

viešosios konsultacijos metu pateiktas pastabas bei pasiūlymus, teikia Tarybai derinti Taisykles bei 

Balansavimo taisykles. 

AB „Amber Grid“ Rašte nurodoma, kad Taisyklių ir Balansavimo taisyklių projektai parengti 

atsižvelgiant į tai, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų 

suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad 

atsiranda nauja Lietuvos–Lenkijos dujų jungtis (toliau – GIPL), taip pat taisyklių nuostatas harmonizuojant 

su taisyklėmis, taikomomis Latvijos ir Estijos bei Suomijos dujų rinkose, atlikti šie pakeitimai: 

1. Taisyklėse atlikti esminiai pakeitimai: 

1.1. numatyta, kad GIPL pajėgumai bus paskirstomi per GSA pajėgumų paskirstymo platformą, o 

sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su GSA platformos 

operatoriumi; 

1.2. numatyta, kad bus teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi 

kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą); 

1.3. numatyta, kad pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos 

einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra; 

1.4. numatyta galimybė teikti vienpuses (angl. single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške; 

1.5. numatyta galimybė į sistemą įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – 

numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas; 

1.6. numatyta, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai 

bei nustatyta minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma; 

1.7. numatyta, kad dujų metai prasidės spalio 1 d. (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus nuo sausio 1 

d. iki spalio 1 d.); 

1.8. numatyta atsisakyti kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/28cdf0f20a1c11ecb4af84e751d2e0c9
mailto:info@vert.lt
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1.9. numatyti du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus 

transportuojamą dujų kiekį); 

1.10. numatyta, kad sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo 

pajėgumus, kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus; 

1.11. projekte numatomas Taisyklių įsigaliojimas nuo 2022 m. vasario 1 d. 

2. Balansavimo taisyklėse atlikti esminiai pakeitimai: 

2.1. numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui; 

2.2. numatytas neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas; 

2.3. numatyta, kad abi dujų pirkimo‒pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (angl. 

trade notification) vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų; 

2.4. numatyta, kad sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų 

paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos 

produkto“). 

 Atsižvelgdama į Įstatymo 17 straipsnio nuostatas, Taryba teikia viešajai konsultacijai Tarybos 

nutarimų „Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių“ ir „Dėl 

naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių“ projektus (toliau – Nutarimų 

projektai).  

Nutarimų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.  

Taryba, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir pasiūlymus 

Nutarimų projektams pateikti iki š. m. rugsėjo 17 d. paštu: Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 

2135270 arba elektroniniu paštu: info@vert.lt. 

Kontaktiniai asmenys – Tarybos Dujų ir Elektros departamento Dujų skyriaus vyriausiasis 

specialistas Justas Valaitis, el. p. justas.valaitis@vert.lt ir Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas 

Raimondas Balčiūnas, el. p. raimondas.balciunas@vert.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Tarybos nutarimo „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema 

taisyklių“ projektas, 67 lapai; 

2. Tarybos nutarimo „Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo 

taisyklių“ projektas, 14 lapų; 

3. Pastabų ir pasiūlymų, pateiktų viešajai konsultacijai dėl „Naudojimosi AB „Amber Grid“ 

gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių“ projekto derinimo pažyma, 30 lapų; 

M. Pastabų ir pasiūlymų, pateiktų 

viešajai konsultacijai dėl „AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos 

balansavimo taisyklių“ projekto derinimo pažyma, 10 lapų. 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                  Renatas Pocius 

 

N. Balčiūnas, tel. 

(8 5) 213 3628, el. p. raimondas.balciunas@vert.lt                                   

 

NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA 

TAISYKLIŲ BEI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS 

BALANSAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys dokumentai TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-914/639-II-1-1 priedas 2021-

09-06.zip). 

http://www.vert.lt/
mailto:info@vert.lt
mailto:justas.valaitis@vert.lt
mailto:raimondas.balciunas@vert.lt
mailto:raimondas.balciunas@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/28cdf0f20a1c11ecb4af84e751d2e0c9
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IS-914/639-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 

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

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: 

R. 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 

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

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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IS-914/639-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

 

 

 2021-09-02 Nr.(10.9-08Mr)3-1506 

   

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL 2021-

2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ 

PAKARTOTINIO DERINIMO   

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir 

teikia pakartotinai derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl 2021-2030 m. 

Nacionalinės energetikos plėtros programos patvirtinimo” (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti 2021-2030 m. Nacionalinę energetikos plėtros 

programą. 

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo energetikos srityje.  

Nutarimo projekto neigiamų pasekmių nenumatyta. Numatomos teigiamos pasekmės – bus 

sudarytos prielaidos įgyvendinti Nacionaliniame pažangos plane įvardintą dešimties metų strateginę 

viziją, įgalinsiančią sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų 

rinką į bendrą ES dujų rinką, sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės 

Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, didinti vidaus energijos gamybos 

ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos 

mažinimo priemones energetikos sektoriuje, didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą 

ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą bei energetinį efektyvumą įmonėse. 

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Nutarimo projektas buvo derintas per TAIS su Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, 

Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f5931b00bbd11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=-4j5lbeool
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir atskiru raštu su socialiniais-ekonominiais 

partneriais (Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija, Biodegalų asociacija, Investor‘s 

forum, Asociacija, Lietuvos atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos 

atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija, 

Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos 

pramonininkų konfederacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos saulės energetikos plėtros 

asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, Lietuvos verslo 

konfederacija, Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija, Nacionalinė Lietuvos energetikos 

asociacija). Pridedama pastabų derinimo lentelė. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

(vedėjas Arvydas Dragūnas, +37067741053, el. p. arvydas.dragunas@enmin.lt, patarėjas Vaidas 

Vaitėnas +37067743831, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas; 

2. 2021-2030 m. Nacionalinės energetikos plėtros programos projektas, 16 lapų;  

3. 2021-2030 m. Nacionalinės energetikos plėtros programos pagrindimas, 24 lapai; 

4. Pastabų derinimo lentelė, 16 lapų. 

 

 

 

Teisės ir personalo grupės vadovas, 

laikinai atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas                                               Tomas Daukantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vaitėnas, tel. 8 5 203 4689, papild. 7, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt 

 

2021-2030 M. NACIONALINĖS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS projektas ir Projektą 

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

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

914/639-II-3-1 priedas 2021-09-06.zip). 

mailto:vaidas.vaitenas@enmin.lt
mailto:.vaitenas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f5931b00bbd11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=-4j5lbeool
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-914/639-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-08-31 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinios taškas 2021-08-31 

 
 

Vėliausio 2021-08-31 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
47 040 14.23 0.00 %  10 360 15.51 16.64 5 320 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
18 200 15.01 0.00 %  36 120 15.05 15.70 6 160 

M11-2021  Smulkinta 0 - 0.00 %  32 480 14.81 19.00 1 400 

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

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
10 010 16.65 0.00 %  155 540 15.38 18.80 30 800 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
2 730 17.00 0.00 %  180 180 15.91 19.00 8 190 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  490 560 15.29 23.44 95 760 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
610 25.23 0.00 %  310 26.67 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 %  280 10.60 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh  

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
40 950 15.38 +8.19 % 8 050 15.53 0.00 0 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
14 560 15.93 +5.78 % 40 040 14.66 0.00 0 

M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 % 20 720 16.01 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
50 050 17.88 +6.88 % 140 140 15.62 22.00 23 100 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
4 550 19.00 +10.53 % 120 120 16.25 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
18 480 16.95 +2.24 % 299 040 15.46 21.10 75 600 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
610 25.69 +1.79 %  0 0.00 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 10.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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LŠTA INFO. Dėl LNŠGA siūlymų šilumos aukcionų vykdymo tvarkai 

 

Kaip yra žinoma, VERT gegužės mėn. viešam derinimui buvo paskelbusi Šilumos gamybos 

ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo naujos redakcijos projektą. Šio projekto esminis 

pakeitimas buvo, kad šilumos aukcionai bus organizuojami kas savaitę vienai savaitei ir jie vyks 

nebe antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmajai savaitei po einamosios savaitės. Liepos 29 d. 

VERT posėdyje buvo patvirtinta nauja aprašo redakcija, tačiau be minėtos nuostatos, kadangi visi 

rinkos dalyviai jai nepritarė. 

Nors aprašo projektas patvirtintas ir įsigaliojo nuo rugpjūčio 1 d., tačiau VERT rugsėjo 15 d. 

kviečia visus rinkos dalyvius į pasitarimą , kad jie išsakytų pastabas dėl savaitinių aukcionų 

įgyvendinimui kylančių grėsmių bei rizikų. 

LŠTA nuomone, reiktų susilaikyti nuo aprašo naujų pakeitimų, kol yra Šilumos taryboje 

nagrinėjama ŠŪĮ koncepcija. Tuo tarpu Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija mano, kad 

VERT bet kokia kaina siekia įtvirtinti savaitinius šilumos gamybos aukcionus savo apraše, todėl 

siūlo galimas dvi alternatyvas, kurioms reiktų, kad pritartų kiti rinkos dalyviai, t.y. , CŠT įmonės, 

tokiu būdu tikintis, kad VERT atsisakys savaitinių aukcionų idėjos.  

Prašome susipažinti su LNŠGA siūlomomis alternatyvomis (galėtų būti siūlomos 

VERT‘ai) ir argumentuotai nepritarti arba pritarti: 

 

I ALTERNATYVA: 

Siūlyti pakeisti aprašo nuostatas, kad šilumos aukcionai būtų organizuojami kas mėnesį 

vienam mėnesiui ir jie vyktų nebe antrajam mėnesiui po einamojo, o pirmam mėnesiui po einamojo 

mėnesio.  

Šis pakeitimas reikštų, kad šilumos gamyba vyktų po praktiškai savaitės (7-10 dienų) nuo 

šilumos gamybos aukciono momento, o ne kaip dabar – po 5 ar 6 savaičių. Manytina, kad mažesnis 

laiko tarpas tarp aukciono ir faktinės šilumos gamybos leistų aukcionuose siūlyti objektyvesnes 

šilumos kainas, kadangi būtų žinomos kuro kainos ir pan. 

 

II ALTERNATYVA: 

Siūlyti pakeisti aprašo nuostatas, kad šilumos aukcionai būtų organizuojami kas antrą 

savaitę dviem savaitėm ir jie vyks nebe antrajam mėnesiui po einamojo, o antrajai savaitei po 

einamosios savaitės. 

Šis pakeitimas reikštų, kad šilumos gamybos aukcionai vyktų kas antrą savaitė, o gamyba 

prasidėtų daugiau nei po savaitės po įvykusio aukciono momento.  

 

Jūsų nuomonių išvardintoms (LNŠGA siūlomoms) alternatyvoms laukiame iki rugsėjo 3 

d. (penktadienio), atsakant į šį el. laišką.  

 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 

https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-liepa/2021-07-29/keiciami-kainodaros-principai-silumos-sektoriuje.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A37C2263838C/asr
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 

Valstybės įmonė, Pramonės per.11A, 51327 Kaunas. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kod as 132340880. 

Būstinės duomenys: Savanorių per. 176, 03154 Vilnius. 
Tel. (8 5) 236 4441, el. p. info@vmu.lt 

 

 

UAB „Tauragės šilumos tinklai“  

El. p. info@tst.lt  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

E. p. info@lsta.lt  

      2021-09-01 Nr. 9.6-S(E)-21-1097  

   Į  2021-08-10        Nr. SD – 450    

 

DĖL BIOKURO KAINŲ IR VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DALYVAVIMO ŠALIES 

BIOKURO RINKOJE  

 

 Atsakydami į Jūsų 2021-08-10 raštą Nr. SD – 450 „Dėl kylančios biokuro kainos ir 

tarpininkavimo siekiant išsaugoti galimybę įsigyti biokurą iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos“ (toliau – 

Raštas), adresuotą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, informuojame, kad, remiantis Energijos išteklių 

biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ (toliau – Operatorius) teikiamais duomenimis, Tauragės apskrityje per 

2018 m. – 2021 m. 8 mėnesių laikotarpį biokuro (medienos skiedros) produkto SM2, įskaitant pristatymą 

pirkėjui, kaina buvo nepastovi – 2018 m. mažiausia sudaryto sandorio kaina buvo 130,02 Eur/tne, didžiausia 

255,05 Eur/tne,  2019 m. atitinkamai – 117,00 Eur/tne ir 185,03 Eur/tne, 2020 m. atitinkamai – 103,04 

Eur/tne ir 144,21 Eur/tne, 2021 m. sausio – rugpjūčio mėnesių atitinkamai – 116,30 Eur/tne ir 200,04 

Eur/tne. Pagal pateiktus duomenis pagrįstai galima teigti, kad Tauragės apskrityje (ir ne tik šioje) tam tikrais 

periodais biokuro kainos svyruoja ir priklauso nuo įvairių priežasčių: perkamos biokuro žaliavos kainos, 

biokuro pasiūlos – paklausos santykio, biokuro pristatymo pirkėjui kaštų, sudaromų sutarčių termino, 

metinio sezoniškumo ir pan. Dėl to konstatuotina, kad Jūsų Rašte išdėstytas teiginys – „<...> Tauragės 

apskrityje, biokuro skiedros kaina biokuro biržoje padidėjo <...>, nes <...> VMU nutraukia biokuro gamybą 

ir pardavimą <...>“ – neturi realaus pagrindo, nes šiuo metu biokuro (medienos skiedros) produkto SM2 

brangimo pagrindinė priežastis yra didėjanti biokuro žaliavos kaina. Tai patvirtina  Operatoriaus duomenys 

iš aplinkinių Tauragei apskričių, kuriose VMU biokuro gamybos ir prekybos nevykdo. Pavyzdžiui: 

laikotarpyje nuo 2021-01-01 iki 2021-08-24 Telšių apskrityje mažiausia sudaryto sandorio biokuro 

(medienos skiedros) produkto SM2 kaina buvo 122,12 Eur/tne, o didžiausia 203,53 Eur/tne, Šiaulių 

apskrityje atitinkamai – 104,67 Eur/tne ir 203,53 Eur/tne, Kauno apskrityje atitinkamai -111,65 Eur/tne ir 

211,67 Eur/tne, Marijampolės apskrityje atitinkamai -116,30 Eur/tne ir 209,34 Eur/tne. Atkreipiame dėmesį į 

tai, kad kainos yra panašios kaip ir Tauragės apskrityje.  

 Pažymime, kad VMU 2021-2025 metų veiklos strategijoje, kaip vienas iš prioritetinių tikslų 

yra užtikrinti stabilias biokuro žaliavos pasiūlos apimtis. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 

8 d. nutarimu Nr. 778 „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams 

patvirtinimo“ 2019 – 2023 metams patvirtintą metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą bei 

į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro kasmet tvirtinamą pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normą 

valstybinių miškų valdytojams, artimiausioje perspektyvoje VMU gaminamos malkinės medienos bei miško 

kirtimo liekanų pasiūla išliks stabili. 

  

 

Direktorius            Valdas Kaubrė 

 

 

 

M. Petkevičius, tel. 8 686 34957, el. p. miroslavas.petkevicius@vmu.lt                          

mailto:info@vmu.lt
mailto:info@tst.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:tomas.pukas@vmu.lt
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 Baltpool 2021-09-03 pranešimas. 

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2021 M. RUGPJŪTIS 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 15,09 Eur/MWh. Lyginant su 

liepos mėnesio verte, fiksuotas 7,2 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 88 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su liepos mėn., sumažėjo 20 % iki 207 190 

MWh (pagal trumpalaikius kontraktus pristatyta 84,4 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu pernai metais, pristatyto biokuro kiekis mažėjo 8 %. 

• Ruošiantis ateinančiam šildymo sezonui, dalyviai iš viso jau sudarė sandorių dėl 678 160 

MWh biokuro tiekimo kitam šildymo sezonui už vidutinę 15,99 Eur/MWh kainą. Tuo pačiu 

laikotarpiu pernai metais ilgalaikių sandorių buvo sudaryta 2,5 karto daugiau. 

• Sudarytų sandorių kaina yra 49 % didesnė už praėjusio šildymo sezono vidutinę biokuro 

tiekimo kainą. 

Skaityti daugiau 

https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-09-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis-pdf/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~09~Biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis.pdf/Biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis.pdf
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IS-914/639-III-2 priedas 

 

VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT patvirtino elektros kainų palyginimo sistemos 

patikimumo ženklo suteikimo tvarką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Nepriklausomų elektros 

energijos tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo 

tvarkos aprašą, kuris įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Įsibėgėjant II elektros liberalizacijos etapui, VERT suteikta teisė rinkoje atsirandančioms 

elektros kainų palyginimo sistemoms suteikti patikimumo ženklą. Tai palengvins vartotojams ir 

labai mažoms bei mažoms įmonėms gauti tinkamiausios elektros energijos kainos pasiūlymą ir 

atsakingiau, lengviau priimti sprendimą, renkantis nepriklausomą elektros energijos tiekėją. 

Patikimumo ženklas indikuos, kad palyginimo priemonė yra nepriklausoma nuo rinkos 

dalyvių, nepriklausomų elektros energijos tiekėjų planai yra skaidriai, objektyviai lyginami 

tarpusavyje, o palyginimo rezultatai yra nešališki tiekėjų atžvilgiu.  

Ūkio subjektas, siekiantis palyginimo priemonei gauti patikimumo ženklą, turės kreiptis į 

VERT. 

VERT atliks ūkio subjekto palyginimo priemonės funkcionalumų išbandymus ir priims 

sprendimą dėl patikimumo ženklo suteikimo arba nesuteikimo. 

Patikimumo ženklas susideda iš VERT logotipo, nuorodos į VERT tinklalapį bei tekstinės 

informacijos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-08-37 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT: vartotojo pareiga atsiskaityti už sunaudotą elektrą 

pagal apskaitos prietaisų rodmenis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir UAB „Ignitis“, nutarė, kad vartotojo reikalavimas grąžinti permoką už suvartotą elektros energiją, 

nepagrįstas, nes vartotojas nesumokėjo įmonei už suvartotą elektros energiją iki deklaruoto 

skaitiklio rodmens. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog pardavė jam nuosavybės teise priklausiusį butą ir 

naujiems savininkams perdavė informaciją apie elektros skaitiklio rodmenis. Vartotojo teigimu, jis 

turėjo permoką už objekte suvartotą elektros energiją, todėl kreipėsi į UAB „Ignitis“ dėl permokos 

grąžinimo. Įmonė konsultavo vartotoją telefonu bei nurodė, jog vartotojas neturi permokos, o turi 

nepriemoką. Vartotojas su tuo nesutiko ir prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis“ grąžinti turimą 

permoką už objekte suvartotą elektros energiją. 

Vertindama ginčo aplinkybes, VERT išanalizavo UAB „Ignitis“ pateiktą priskaitymų ir 

mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaitą, kurioje matyti, jog vartotojas neturi permokos už 

objekte suvartotą elektros energiją ir yra skolingas įmonei už objekte iki skaitiklio rodmens 

suvartotą elektros energiją.  

Vartotojas turėjo permoką, tačiau minėta permoka UAB „Ignitis“ buvo panaudota sumokėti 

už vartotojo objekte kiekvieną mėnesį suvartojamą elektrą bei už elektrą bendrosioms reikmėms. 

Įvertinus buto perdavimo–priėmimo akte suderintą skaitiklio rodmenį ir vartotojui priskirtą 

apmokėti sumą už suvartotą elektros energiją sumą, mokėtina suma susidarė didesnė nei vartotojo 

turėta permoka, todėl susiformavo vartotojo nepriemoka. 

VERT nutarė, jog vartotojos prašymas grąžinti permoką, nepagrįstas. Vartotojas turi pareigą 

atsiskaityti už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, 

jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. 

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-31/vert-patvirtino-elektros-kainu-palyginimo-sistemos-patikimumo-zenklo-suteikimo-tvarka.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-31/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugpjutis/2021-08-31/vert-vartotojo-pareiga-atsiskaityti-uz-sunaudota-elektra-pagal-apskaitos-prietaisu-rodmenis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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VERT 2021-08-31 pranešimas. VERT: „Ignitis“ ir ESO teisėtai nutraukė sutartį su vartotoju  

 

VERT konstatavo, kad sutartis su vartotoju nutraukta pagrįstai ir VERT neturi teisinio 

pagrindo įpareigoti UAB „Ignitis“ laikyti sutartį galiojančia.  

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog objektui, kuriame gyvena, su UAB „Ignitis“ 

sudarė elektros energijos tiekimo sutartį, tačiau vartotojas gavo iš UAB „Ignitis“ pranešimą, 

kuriame nurodoma, kad elektros energijos tiekimo sutartis su UAB „Ignitis“ buvo nutraukta. Iš 

tokio turinio pranešimo vartotojas suprato, kad kažkas be jokio išankstinio įspėjimo nutraukė 

minėtą sutartį. 

Vartotojo manymu, elektros energijos sutarties nutraukimas neteisėtas bei UAB „Ignitis“ 

negalėjo sudaryti sutarties dėl elektros energijos tiekimo objektui su trečiuoju asmeniu, tačiau 

vartotojo žiniomis, UAB „Ignitis“ tokią sutartį sudarė su trečiuoju asmeniu, tokiais veiksmais 

pažeidė vartotojo teises būti aprūpintam elektros energija. 

Vartotojas prašė VERT panaikinti elektros energijos tiekimo sutarties nutraukimą bei 

pripažinti negaliojančia neteisėtai sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį su trečiuoju asmeniu, 

užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą objektui. 

Įvertinusi Nekilnojamojo turto registro įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą, VERT 

nusprendė, kad tiek UAB „Ignitis“, tiek ESO pagrįstai laikė, kad trečiasis asmuo yra teisėtas 

naujasis objekto savininkas, kadangi pagal viešai skelbiamus ir nenuginčytus Nekilnojamojo turto 

registro duomenis objektas nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui. Naujasis objekto 

savininkas teisėtai pasinaudojo teise inicijuoti sutarties nutraukimą. VERT netenkino prašymo 

elektros tiekimo sutartį nutraukti. 

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 

VERT 2021-08-31 pranešimas. Vert: Vartotojo ginčas su UAB „Saurida“ buvo išspręstas 

vartotojo naudai  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ir priėmė sprendimą dėl dujų 

vartotojo ir įmonės UAB „Saurida“ kilusio ginčo. Vartotojas, prašęs nutraukti suskystintų naftos 

dujų (SND) tiekimą, o įmonei atsisakius šį prašymą įvykdyti, buvo pripažintas teisiu.  

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog užpildė prašymą atjungti objektą nuo SND 

tiekimo sistemos, tačiau to UAB „Saurida“ neatliko iki šiol, nors atjungimas turėjo būti 

įgyvendintas per 10 dienų. Vartotojui buvo išduotos atsijungimo sąlygos, o įmonė nesiėmė jokių 

veiksmų SND tiekimui nutraukti, tvirtino, jog nebeturi prašymo, nors vartotojas jo kopiją nusiuntė 

el. paštu ir toliau skaičiavo abonentinį mokestį už laikotarpį, kai SND tiekimas nebuvo nutrauktas 

dėl pačios įmonės kaltės. Vartotojas prašė įpareigoti įmonę atjungti SND ar leisti atjungti 

savavališkai. 

Išnagrinėjusi abiejų šalių argumentus, VERT nusprendė, jog įmonė sutarties su vartotoju 

nenutraukė ir pateikė vartotojui technines sąlygas, kurios yra nepagrįstos ir SND tiekimo įmonė 

neturi teisės atsisakyti atjungti SND vartotojo bute šiuo pagrindu. 

Taip pat įmonė teigė, jog vartotojas yra skolingas už įmonės suteiktas paslaugas, tačiau 

pagal įmonės pateiktą pažymą apie įsiskolinimą matyti, jog skola vartotojui pradėta skaičiuoti po to, 

kai vartotojas pateikė prašymą atjungti objektą nuo įmonės SND tiekimo sistemos. Įmonė nepateikė 

įrodymų, kad vartotojas buvo skolingas įmonei. 

VERT nutarė įpareigoti UAB „Saurida“ sutartį su vartotoju vienašališkai nutraukti bei 

nedelsiant atjungti objektą nuo SND tiekimo sistemos.  

Taip pat nurodoma anuliuoti visus po šios datos vartotojui priskirtus apmokėti mokesčius ir 

laikyti, kad vartotojas nėra skolingas SND tiekimo įmonei.  

Vartotojas tinkamai, t. y. daugiau kaip prieš 10 dienų informavo UAB „Saurida“ apie 

sutarties nutraukimą, tačiau skundžiama įmonė sutarties su pareiškėju nenutraukė ir pateikė jam 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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technines sąlygas, kurios, VERT nutarimu, buvo nepagrįstos, tad SND tiekimo įmonė neturėjo 

teisės atsisakyti atjungti SND vartotojo bute šiuo pagrindu.  

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

_____ 
 

VERT 2021-09-03 pranešimas. VERT suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020–

2022 m. investicijų sąrašą  

TN: tn  

 

Siekdama padidinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą ir energetinį efektyvumą, akcinė 

bendrovė „Energijos skirstymo operatorius" Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai (VERT) 

pateikė derinti 2020–2022 m. investicijų, kurių vertė 8 997,68 tūkst. Eur, sąrašą. Bendrovė gavo 

2 572,32 tūkst. Eur paramą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o likusi investicijų 

projektų vertės dalis bus finansuojama bendrovės nuosavomis arba skolintomis lėšomis. 

Įgyvendinus suderintų investicijų projektus, bus padidintas elektros skirstomojo tinklo 

saugumas ir patikimumas, taip pat užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas 

esamiems vartotojams. Bendrovės vertinimu, 15 tūkst. vartotojų bus patikimiau tiekiama elektros 

energija. Taip pat šiais projektais bus įgyvendinamas ekonomikos skatinimo ir koronaviruso 

(COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas. 

Siekiant padidinti elektros tinklo patikimumą, rekonstravimo metu numatyta padidinti 

požeminių elektros kabelių linijų ilgį, keičiant susidėvėjusias, dažnai gendančias oro linijas (ypač 

miškingose ir (ar) tankiai apgyvendintose vietovėse), keisti nepatikimas elektros oro linijas 

požeminėmis arba oro kabelių linijomis bei atnaujinti elektros skirstomųjų tinklų elementus, 

transformatorines ir (ar) elektros linijas, atnaujinti (modernizuoti) senesnius ir (ar) mažiau 

patikimus elektros įrenginius (pavyzdžiui, įdiegus mikro teleinformacijos surinkimo perdavimo 

įrenginius, būtų sudaryta galimybė iš dispečerinių centrų operatyviai valdyti transformatorinių 

komutacinius įrenginius, daryti operatyvinius perjungimus, leidžiančius keisti tinklo konfigūraciją, 

taip keičiant atskirų tinklo segmentų topologiją). 

Išsamiai susipažinti su 2021-08-31 VERT posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/vert-suderino-ab-energijos-skirstymo-operatorius-investiciju-sarasa.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-08-31/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-914/639-III-3 priedas 
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Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje jau 2020 metais apie 75 

proc. šilumos pagaminta naudojant biokurą ir šiek tiek komunalines atliekas. Gamtinės dujos ir 

skystas kuras daugiausiai naudojamas kaip pikinis (šalčiausiu laikotarpiu) arba kaip rezervinis 

sugedus ir sustojus kietojo kuro katilinėms ar elektrinėms. Ir viena, ir kita aplinkybė sunkiai 

prognozuojama iš anksto. Būna atvejų, kai vienu metu sustoja keli nepriklausomų šilumos 

gamintojų (toliau – NŠG) objektai, o šilumos tiekėjas privalo skubiai įjungti ar didinti rezervinių 

šilumos gamybos įrenginių (toliau – ŠGĮ) galingumą.  

Pats tinkamiausias kuras pikiniams ir rezerviniams katilams yra gamtinės dujos, nes dujiniai 

katilai gali būti įjungiami gana greitai, o galios reguliavimas palyginti spartus. Tačiau dabartinė 

Lietuvoje taikoma kainodara užsakant gamtinių dujų vartojimo pajėgumų galią yra 

nepriimtina šilumos tiekimo įmonių rezervinių ir pikinių katilų atveju, kadangi dujų poreikis ir 

vartojimo galia šiam tikslui sunkiai prognozuojami.          

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 

patvirtinto  Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo 

pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo 50.3 punktą – už pajėgumų viršijimą taikomos papildomos 

dedamosios. Už viršytus pajėgumus per 5 didžiausias vartojimo paras tam kiekiui taikoma 

papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05, o viršijus daugiau, priklausomai nuo viršijimo 

procento, taikomas koeficientas 1 arba 1,1. Dėl to, pavyzdžiui, AB „Kauno energija“ pagal 2021 m. 

kainas 1 MWh dujų viršijimas nuo deklaruotų vartojimo pajėgumų būtų apmokestintas: 

• taikant koeficientą 0,05 – 17,31 Eur/MWh; 

• taikant koeficientą 1 – 346,11 Eur/ MWh. 

Įvertinus faktinį 2021 m. maksimalų viršytą paros kiekį, išlaidos už viršytus pajėgumus 

šilumos vartotojams atitinkamai kainuos papildomas išlaidas: 

• taikant koeficientą 0,05 – apie 34 000 Eur; 

• taikant koeficientą 1 – apie 670 000 Eur. 

Taip susidaro didelės papildomos sąnaudos, kurios turi būti įskaičiuojamos į galutines 

šilumos kainas vartotojams. Siekiant sumažinti išlaidų gamtinėms dujoms neprognozuojamą riziką 

dėl užsakytos dujų vartojimo galios viršijimo, didžiosios Lietuvos šilumos tiekimo įmonės 

priverstos šaltuoju laikotarpiu deginti mazutą. Tai reiškia, kad tam reikia išlaikyti labai 

komplikuotą, rizikingą ir brangų mazuto priėmimo, saugojimo ir deginimo ūkį. Mazuto 

naudojimas didina vietinę taršą ir mokesčius, papildomai sunaudojami atmosferos taršos leidimai 

(ATL), kurie vis brangsta, būtina pastoviai šildyti mazuto rezervuarus ir jo tiekimo traktus, 

prižiūrėti didžiules teritorijas, egzistuoja mazuto išsiliejimo į aplinką rizika ir t.t. Šios aplinkybės 

lemia sisteminius tiesioginius ir netiesioginius kaštus, kuriuos turi apmokėti šilumos vartotojai. Be 

to, nuo 2022 įsigaliojus naujiems ES aplinkosauginiams reikalavimams, reikėtų papildomų 

investicijų ir eksploatacinių išlaidų teisėtam mazuto deginimui. Preliminari apklausa parodė, kad 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 
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šiuo metu rinkoje net nėra technologinių sprendimų, kaip palaikyti azoto oksidų dūmuose 

leistiną koncentraciją deginant mazutą. Tai yra jo deginimas ateityje tiesiog taps negalimas. 

Dyzelinas ar analogiškas kuras bent dvigubai brangesnis, o skystojo kuro katilai daug greičiau 

dėvisi ir jų energetinis efektyvumas žymiai mažesnis negu dujinių įrenginių.  

Paminėtos ir panašios aplinkybės liudija, kad būtina pakoreguoti gamtinių dujų 

užsakymo bei įsigijimo kainodarą ir palengvinti jų techninį bei ekonominį prieinamumą šilumos 

tiekimo įmonių poreikiams šaltuoju laikotarpiu. Šios problemos išsprendimas bei gremėzdiškų 

mazuto ūkių atsisakymas ne tik reikšmingai sumažintų šilumos tiekimo kaštus, bet ir pagerintų 

aprūpinimo šiluma kokybę, patikimumą ir sumažintų aplinkos taršą. Atsirastų galimybės mazuto 

ūkio teritorijas panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, saulės šilumos stočių sumontavimui, 

šilumos saugyklų įrengimui ar kitų veiklų vykdymui. Nereikalingas teritorijas būtų galima parduoti 

ir gauti papildomų pajamų.  

Kaip greitas šios problemos dalinis sprendimas būtų – padidinti  didžiausių gamtinių dujų 

vartojimo parų, apmokestinamų taikant trumpalaikių pajėgumų koeficientą, skaičių. Vietoje 5 

parų leisti, pavyzdžiui, 10 parų. Tai realu, nes dujų poreikis rezerviniams įrenginiams neatsiranda 

vienu metu visose įmonėse, o Lietuvos gamtinių dujų sistema šiuo metu turi didžiules 

nepanaudojamas pralaidumo galias, reiškia turi ir geras akumuliacines savybes.    

Kitas greitai įgyvendinamas šios problemos sprendimas galėtų būti – gamtinių dujų 

vartojimo pajėgumus vertinti sumuojant bendrai visai CŠT sistemai (įmonei), o ne atskiroms 

dujų pristatymo vietoms. Šiuo metu tai leidžiama, jei sistemoje esantys įrenginiai negali dirbti vienu 

metu. Tai irgi sumažintų gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas ir padidintų jų naudojimo patrauklumą. 

Tuo pačiu padidintų ir pajamas dujų ūkio subjektams.   
LR Energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnis reikalauja per metus ne mažiau kaip 

50 proc. reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų 

kiekio įsigyti biržoje. Praktika rodo, kad tai irgi didina gamtinių dujų įsigijimo kaštus. Siūlytina, 

pakeisti reikalavimą, kad gamtinių dujų įsigijimo būdą nustatytų tik kaina – privaloma būtų 

pirkti biržoje, jei kaina žemesnė nei pagal dvišalius sandorius. Pavyzdžiui, 2021 m. sausio – liepos 

mėn. lyginant variantą, kai šilumos tiekimo bendrovė 50 proc. reikalingo gamtinių dujų kiekio 

įsigytų biržoje pagal vidutinę biržos kainą ir 50 proc. pagal dvišalių kontraktų kainą ir variantą, kad 

100 proc. – pagal dvišalių kontraktų kainą (nes visais mėnesiais ši kaina buvo žemesnė), bendrovė 

būtų sutaupiusi apie 80 tūkst. Eur gamtinių dujų pirkimui (vertinant vien tik žaliavos kainą).   

Įvertinant nurodytas aplinkybes ir situaciją, susiklosčiusią Lietuvos CŠT sektoriuje, 

akivaizdu, kad tikslinga reformuoti gamtinių dujų užsakymo ir apmokėjimo kainodarą taip, 

kad šis kuras būtų patrauklus ekonomiškai ir prieinamas techniškai. Tai padidintų gamtinių dujų 

sunaudojimą, šilumos tiekimo kokybę ir sumažintų šilumos kainas bei aplinkos taršą.  

Gamtinių dujų kainodaros sureguliavimas – vienas greičiausių būdų mažinti šilumos tiekimo 

sąnaudas jau artimiausioje ateityje.  

 

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7094, el. p.: ramune@lsta.lt  

 

LŠTA 2021-08-19 raštą LRV, EM Nr. 77 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KAINODAROS CŠT 

SEKTORIUJE lydintys ir susiję dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-914/639-III-3-1 priedas 2021-09-06.zip). 

mailto:ramune@lsta.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/210819_77_LRV_EM_del-gamtiniu-duju-kainodaros_KK.docx
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VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
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Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) ir elektros kogeneracijos plėtra yra vienas iš svarbių 

Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. uždavinių. Turėti 

Lietuvoje kuo didesnę dalį „žalios“ šilumos ir nuosavos stabiliai ir efektyviai generuojamos elektros 

yra būtina tiek energetinės nepriklausomybės įtvirtinimui, tiek sinchronizavimui su kontinentine 

elektros tinklų sistema, tiek ir kitais požiūriais. Lietuva 2020 metais beveik 75 % centralizuotai 

tiekiamos šilumos gamino iš biokuro ir atsinaujinančios atliekų dalies. Šilumai efektyviai gaminti iš 

kietojo kuro sunaudojama santykinai daug elektros energijos.  Jeigu vienai MWh šilumos pagaminti 

iš biomasės reikia biokuro už 10-15 EUR, tai kartu sunaudojama elektros maždaug už 4 EUR. 

Taigi, gaminamos šilumos savikainai didelę įtaką daro naudojamos elektros kaina.  Akivaizdu, 

kad CŠT sistemų kartu su kogeneracinėmis elektrinėmis plėtra galėtų sukurti didesnę pridėtinę 

vertę, tačiau tam reikia ekonominių paskatų ir didinti centralizuotai tiekiamos šilumos 

konkurencingumą.     

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 

biokogeneracines jėgaines ruošiamasi statyti 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 naudojami tik santykinai mažų vartotojų, kurie 

siekia įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias saulės ar vėjo elektrinės ir suvartoti jose 

pagamintą elektros energiją savo poreikiams. 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 elektros vartojimo įrenginių CŠT sistemose.   

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). 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 
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Ekonomiškai ir technologiškai efektyviausių biokuro kogeneracinių jėgainių elektrinė galia 

turėtų būti ne mažesnė nei 1-2 MW. Rinkoje mažesnių nei 1 MW elektros galios biokuro 

kogeneracinių jėgainių beveik nėra, nes tokių jėgainių techniniai parametrai mažina jų, kaip ūkinių 

vienetų, ekonominius ir finansinius rodiklius, o generuojama elektra nekonkurencinga. Todėl tai yra 

pavieniai, brangūs projektai. 

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prašome išnagrinėti galimybę ir sudaryti prielaidas 

biokogeneracinių elektrinių valdytojams jų pačių pagamintą elektros energiją vartoti 

nutolusiuose savo valdomuose objektuose, apmokant tik pasinaudojimo elektros skirstymo 

tinklais paslaugos sąnaudas ar kita lengvatine tvarka. Šilumos ir elektros gamyba kogeneracinėse 

elektrinėse tarpusavyje susijusi, todėl nėra jos kaupimo ir saugojimo išlaidų.  Tuo pačiu tai leistu 

mažinti elektros energijos sąnaudas šilumos gamybai ir turėtų teigiamos įtakos CŠT šilumos kainų 

mažėjimui. Kaip vieną iš galimybių 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 visiems, bet kuriuos 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  
 

mailto:ramune@lsta.lt
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IS-914/639-III-5 priedas 
 

 LEA 2021-09-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 2020 M. SVARBIAUSI RODIKLIAI 

 

 
 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir energetikos politikos 

tikslus, pagrindinis atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus tikslas yra ir toliau didinti šių 

išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamybos ir galutiniame energijos suvartojimo balansuose, 

taip mažinant šalies priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros 

energijos gamybos pajėgumus. 

Lietuva nuosekliai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą vykdo remdamasi dviem 

pagrindiniais nacionaliniais strateginiais dokumentais: Nacionaline energetinės nepriklausomybės 

strategija ir Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021–2030 m., kuriuose yra 

numatyti ilgalaikiai tikslai energetikos srityje bei nustatyti siektini atsinaujinančių energijos išteklių 

dalies tikslai iki 2050 m. bendrame galutiniame energijos suvartojime, šilumos ir vėsumos, 

transporto ir elektros energijos sektoriuose. 

Svarbiausi atsinaujinančių energijos išteklių rodikliai ir iškelti tikslai yra šie: 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/aei-statistika-2020/
https://www.ena.lt/uploads/news/id199/pictures/0001_2nauj-iliu-galutine2_1630584480.png
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E151BC09AE62
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E151BC09AE62
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Teisin%C4%97%20informacija/Teis%C4%97s%20aktai/Bendrieji%20energetikos%20strateginiai%20dokumentai/NECP/Lietuvos_Respublikos_nacionalinis_energetikos_ir_klimato_srities_veiksmu_planas.pdf


 

82 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas yra vienas iš sprendimų siekiant 

tvariai užtikrinti energijos poreikius bei tausoti gamtą ir jos išteklius. 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančių energijos išteklių energiją, Lietuva šios energijos dalį bendrame galutiniame šalies 

energijos suvartojime iki 2020 m. buvo įsipareigojusi padidinti iki 23 proc. Šis tikslas buvo 

pasiektas dar 2014 m., o 2020 m. minėta dalis sudarė 27,36 proc. 

Šilumos sektoriuje atsinaujinančių energijos išteklių dalis 2020 m. sudarė 50,23 proc. 

2020 m. šiluminės energijos gamybos pasiskirstymas iš atsinaujinančių energijos išteklių: 

 
Iš viso šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. buvo pagaminta 

6177,2 GWh ir tai yra 3,6 proc. mažiau, lyginant su 2019 m. Taip pat, 2020 m. šilumos siurbliais 

buvo išgauta 264,0 GWh šiluminės energijos ir tai yra 17,6 proc. didesnis kiekis, lyginant su 2019 

m. 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame elektros energijos suvartojime 2020 m. 

sudarė 20,17 proc. 

2020 m. elektros energijos gamyba ir gamybos įrenginių instaliuota galia: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1443506039857&uri=CELEX:02009L0028-20151005
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2020 m. mūsų šalyje buvo suvartota 10355,4 GWh elektros energijos ir tai yra 1,8 proc. 

mažiau nei 2019 m., o pagaminta 2575,1 GWh ir tai yra 4,3 proc. daugiau nei 2019 m. 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame energijos suvartojime transporto 

sektoriuje 2020 m. sudarė 5,5 proc. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. transporto sektoriuje 

buvo sunaudota daugiau nei 2,1 mln. tonų degalų, iš kurių 73,8 proc. sudarė kelių transporto 

dyzelinas, automobilių benzinas sudarė 10,7 proc., suskystintos naftos dujos – 4,2 proc. ir 5,8 proc. 

sudarė biodegalai (t. y. biodyzelinas ir bioetanolis). 

Transporto sektoriuje iš viso buvo sunaudota 72,7 GWh elektros energijos, iš jų 55,7 proc. 

buvo sunaudoti kelių transporte, geležinkelio transporte – 18,4 proc., o likusi dalis sunaudota 

naftotiekyje. 
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IS-914/639-III-6 priedas 
 

VERT 2021-09-03 pranešimas. VERT parengė 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos 

stebėsenos ataskaitą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos 

stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2021 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos 

ataskaitą (atsisiųskite), TN: tn. Ataskaitoje pateikiami svarbiausi pusmečio duomenys apie gamtinių 

dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, 

pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje 

gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas. 

Svarbiausi 2021 m. I pusmečio rodikliai 

Importas 

• Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2021 m. I pusmetį importavo 13 824 

GWh gamtinių dujų, t. y. 8,72 proc. mažiau nei 2020 m. I pusmetį.  

• Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 120,127 mln. Eur. ir, palyginti su 2020 

m. I pusmečiu, buvo 45,22 proc. didesnės.  

• Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2021 m. I pusmetį buvo 19,12 

Eur/MWh, arba beveik 89 proc. didesnė nei 2020 m. I pusmečio vidutinė svertinė 

importuojamų gamtinių dujų kaina.  

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas 

• Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams 2021 m. I pusmetį siekė 14 707 GWh 

ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, padidėjo  17,13 proc.,  kuomet buvo perduota 12 

556 GWh gamtinių dujų. 

• Per 2021 m. I pusmetį gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis siekė 

552 923 GWh ir, palyginti su 2020 m. I pusmečiu, sumažėjo 78,10 proc.  

• 2021 m. I pusmetį gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 13 818 GWh ir, palyginti su 

2020 m. I pusmečiu, padidėjo 11,86 proc.  

• Per 2021 m I pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 29 078 GWh gamtinių 

dujų, t. y. 6 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį. 

• 2021 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos 

naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 22,920 mln. Eur ir buvo 37,28 proc. didesnės 

nei 2020 m. I pusmetį. 

• 2021 m. I pusmetį paskirstyta 5 217 GWh gamtinių dujų, t. y. 30,95 proc. daugiau nei 

tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 

• 2021 m. I pusmetį skirstymo veiklos pajamos sudarė beveik 28 mln. Eur ir, palyginti 

su 2020 m. I pusmečiu, buvo 33,65 proc. didesnės. 

• Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, 

Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius 2021 m. I pusmetį išdujino 9 355 

GWh gamtinių dujų, t. y. 15,31 proc. mažiau nei 2020 m. I pusmetį ir gavo 17,853 

mln. Eur pajamų, arba 19,35 proc. mažesnes pajamas nei 2020 m. I pusmetį, kuomet 

pajamas sudarė 22,137 mln. Eur. Sistemos operatoriaus SGD perkrovos pajamos 

nurodytu laikotarpiu sudarė 46 tūkst. Eur. 

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka 

• Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2021 m. I pusmetį, palyginti su 2020 m. I 

pusmečiu, parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 23,76 proc., t. y. nuo 9 612 

GWh iki 11 896 GWh.  

• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų 

tiekėjai 2021 m. I pusmetį gavo 83,834 mln. Eur pajamų, arba 72,89 proc. daugiau nei 

2020 m. I pusmetį. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/vert-parenge-2021-m--I-pusmecio-gamtiniu-duju-rinkos-stebesenos-ataskaita.aspx
https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/duju-rinkos-apzvalga/rinkos-stebesena.aspx
https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/duju-rinkos-apzvalga/rinkos-stebesena.aspx
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• 2021 m. I pusmetį UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 4 561 

GWh gamtinių dujų, t. y. 18,34 proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį. 

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka 

• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 5 456 GWh gamtinių dujų, t. y. 44,94 

proc. daugiau nei 2020 m. I pusmetį. Tiekimas nebuitiniams vartotojams padidėjo 

51,94 proc., o buitiniams vartotojams didėjo 31,04 proc., palyginti su praėjusių metų 

tuo pačiu laikotarpiu. 

• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių 

dujų tiekimo rinkoje, 2021 m. I pusmetį gavo 89 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2020 

m. I pusmečiu, šios pajamos buvo 53,61 proc. didesnės. 

Investavimas ir kiti rodikliai 

• 2021 m. I pusmetį Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 14 668 

GWh ir 14,89 proc. viršijo praėjusių metų I pusmetį, kuomet buvo suvartota 12 484 

GWh gamtinių dujų. 

• 2020 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 28,841 mln. Eur, 

skirstymo sistemos operatoriai investavo 13,081 mln. Eur. Gamtinių dujų tiekimo 

leidimus turinčios įmonės analizuojamu laikotarpiu investicijų neatliko.  

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. 

VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie 

įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų. 
__________ 

 

2021 m. I pusmečio gamtinių dujų 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-914/639-III-6-1 priedas 2021-09-06.pdf). 

https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/duju-rinkos-apzvalga/rinkos-stebesena.aspx
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IS-914/639-IV-1 priedas 

 

EM 2021-09-01 pranešimas. Energetikos ministerija: Lietuvai negresia jokios sankcijos, nes ji 

tikslus atsinaujinančių energijos išteklių srityje – viršija 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją esą šaliai gresia 

sankcijos už Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančius išteklius nevykdymą ir atkreipia dėmesį, kad šis vertinimas yra neteisingas, 

nes jam pritaikyta jau nebegaliojančio Europos Sąjungos teisės akto redakcija. 

Šiuo metu atsinaujinančių energijos išteklių sritį reglamentuoja 2021 m. birželio 30 d. 

įsigaliojusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančius 

išteklius nauja redakcija. Joje numatyta, kad 2021 m. sausio 1 d. Lietuva turėjo būti pasiekusi 23 

proc. atsinaujinančios energijos išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime, kuri bendrai apima 

elektros energetikos, šildymo ir vėsinimo ir transporto sektorius. Lietuva šį tikslą viršijo dar 2014m. 

„Lietuva ne tik nuosekliai vykdo jai keliamą atsinaujinančios energijos išteklių tikslą, bet ir 

jį viršija. O tai reiškia ir tai, kad statistiniu perviršiu pati prekiauja su kitomis šalimis“, – sako 

energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

2019 m. šis rodiklis siekė 25,47 proc., o ir toliau nuosekliai auga: kaip rodo preliminarūs 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros skaičiavimai, 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalis 

galutiniame energijos suvartojime turėtų sudaryti 27,42 proc.  

Pabrėžtina, kad naujos redakcijos Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvoje numatytas 

tikslas pasiekti, kad 2030 m. atsinaujinančių išteklių naudojimo lygis transporto sektoriuje būtų 14 

proc. Energetikos ministerija kelia dar ambicingesnį tikslą – pasiekti, kad iki šio laiko 

atsinaujinančių išteklių dalis transporto sektoriuje sudarytų 15 proc.  

Tam numatytos ir atitinkamos priemonės: 

• 2021 m. kovo mėn. buvo priimtas Alternatyviųjų degalų įstatymas, apibrėžiantis 

pagrindines kryptis siekiant atsinaujinančių energijos išteklių tikslų transporto 

sektoriuje ir numatantis didėjančius įpareigojimus degalų tiekėjams; 

• Rūpinamasi alternatyviųjų degalų infrastruktūros – elektromobilių įkrovimo prieigų 

tinklo, biodujų ir vandenilio dujų pildymo punktų tinklo – plėtra ir tam numatytos 

atitinkamos finansavimo kryptys iš Europos Sąjungos fondų;  

• Siekiama užtikrinti pakankamus degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos 

pajėgumus, skatinant pažangiųjų biodegalų, biometano dujų ir vandenilio dujų gamybą 

ir tam reikalingos infrastruktūros plėtrą šalies viduje;  

• Didinami transporto priemonėms (elektromobiliams, elektriniams autobusams, 

troleibusams, traukiniams) reikalingos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos pajėgumai;  

• Įgyvendinami transporto priemonių parko pokyčiai, skatinant elektromobilių, 

elektrinių ar vandeniliu varomų autobusų įsigijimą, geležinkelių elektrifikaciją; 

• Peržiūrima iškastiniam kurui ir skirtingoms energijos rūšims taikytina mokestinė 

politika. 

Planuojama, kad šios ir kitos papildomos reguliacinės priemonės sudarys prielaidas 

vartotojams persiorientuoti į mažiau taršų transportą. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-lietuvai-negresia-jokios-sankcijos-nes-ji-tikslus-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-srityje-virsija
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EM 2021 09 03 pranešimas. Elektros rinkos liberalizavimas: laimės ne paskutinės minutės 

sprendimai 

TN: tn  

 

 energetikos viceministrė Inga ŽILIENĖ. 

 

Lietuvoje įsibėgėja elektros tiekimo rinkos liberalizavimas – seniai lauktas pokytis, 

įgyvendintas daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Kartu su juo byra elektros energijos 

tiekimo monopolis, o rinkoje atsirandanti nepriklausomų tiekėjų konkurencija vartotojams 

garantuos daugiau kokybiškų paslaugų ir galimybių. 

Siekdama supaprastinti šiuos procesus, Energetikos ministerija inicijavo Elektros energijos 

įstatymo pakeitimus, kuriuose įtvirtintos ne tik geresnės ir greitesnės sutarčių sudarymo, tiekėjų 

keitimo sąlygos, nustatyti detalesni reikalavimai sąskaitų turiniui bei reglamentuota nepriklausomų 

tiekėjų kainų bei pasiūlymų palyginimo priemonė. Ji jau rugsėjį startuos Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarnybos (VERT) interneto svetainėje ir padės vartotojams išsirinkti geriausius 

pasiūlymus. 

Kas svarbu renkantis nepriklausomą tiekėją, į ką reikia atkreipti dėmesį, kodėl 

neverta delsti, kas atsitiks nepasirinkus bei kur kreiptis pastebėjus nesąžiningus atvejus, – 

apie tai pasakoja energetikos viceministrė Inga ŽILIENĖ. 

Kodėl vyksta elektros tiekimo rinkos liberalizavimas ir gyventojai turi rinktis tiekėją? 

Kokia iš to nauda?  

Dar prieš metus mažmeninė elektros rinka konkurencijos atžvilgiu buvo panaši į 

telekomunikacijų sektorių prieš 20 metų – vienas tiekėjas ir siūlomi keli vartojimo planai. Šiuo 

metu turime jau 7 nepriklausomus tiekėjus, pasirinkimo galimybes.  

Prireiks laiko, konkurencinė aplinka nesusiformuoja per mėnesį, tačiau einame teisingu 

keliu link konkurencijos, kurią kaip pavyzdį turime telekomunikacijų sektoriuje. Jau dabar galime 

matyti kaip elektros tiekėjai konkuruoja dėl naujų klientų, o anksčiau to nebuvo. 

Taigi su šia reforma kuriamos konkurencinės sąlygos rinkoje – reali tiekėjų konkurencija, 

bandymas įtikti klientams su jų poreikius labiausiai atitinkančiais sutarties planais, investicijos į 

geresnį klientų aptarnavimą ir naujų paslaugų vystymą. Sukurta galimybė per dvi savaites pakeisti 

elektros tiekėją, netrukus bus sukurtas svetainė palyginti visų nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus. 

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių yra visiškai 

liberalizavusios elektros energijos tiekimo rinkas, tai yra bendras reikalavimas visoms Europos 

Sąjungos narėms tam, kad bendroje elektros rinkoje nebūtų konkurencijos ribojimų ar iškraipymų. 

Pavyzdžiui Estijoje elektros energijos tiekimo rinka visiškai liberalizuota 2013 m., Latvijoje – 2015 

m., o Švedijoje – 1996 m., Suomijoje – 1997 metais.  

Lietuvoje elektros tiekimo rinkos liberalizavimas įgyvendinamas etapais: pokyčiai jau 

pasiekė tuos, kurie suvartoja daugiausia elektros energijos, o vėliausiame etape dalyvaus 

mažiausiai vartojantys. Šiuo metu įgyvendinamas antrasis etapas: kuriems vartotojams jis 

svarbus? 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/elektros-rinkos-liberalizavimas-laimes-ne-paskutines-minutes-sprendimai
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Pirmasis etapas buvo skirtas vartotojams, kurie suvartoja daugiausia elektros energijos per 

metus – virš 5000 kWh. Šiuo metu įgyvendinamas etapas svarbus vartotojams, kurie suvartoja 

mažiau – nuo 1000 iki 5000 kWh per metus. Kitaip tariant, jei elektros suvartojimas per mėnesį 

siekia apie 100–400 kWh, tuomet šiame etape iki gruodžio 18 d. reikės pasirinkti nepriklausomą 

elektros tiekėją. Likę vartotojai, t. y. tie, kurių suvartojimas yra mažas (mažiau nei 1000 kWh, 

daugiabučių namų bendrijos, būsto administratoriai ir visi kiti likę vartotojai), turės pasirinkti ne 

vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 18 d. 

Ar daug vartotojų patenka į šį etapą? 

Iš viso šalyje yra apie 1,65 mln. elektros vartotojų. Pirmajame etape tiekėją turėjo pasirinkti 

97,8 tūkst., į antrąjį etapą patenka 778,6 tūkst., o į trečiąjį – 769,3 tūkst. vartotojų.  

Skaičiai rodo, kad šiame etape sprendimą turi priimti didžiausias vartotojų skaičius, todėl 

raginame nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo neatidėti jo paskutinei dienai dėl paprastos priežasties 

– tiekėjai neturi tokių resursų, kad galėtų vienu kartu greitai ir kokybiškai aptarnauti didelį srautą. 

Tie, kurie kreipsis anksčiau, turi galimybę gauti daugiau ir išsamesnės informacijos apie 

pasiūlymus, jų naudas ir skirtumus bei, žinoma, sutarčių sąlygas. 

Ar šie pokyčiai, t. y. apskritai elektros tiekimo rinkos liberalizavimas svarbus ir 

gaminantiems elektrą vartotojams? 

Elektros energijos tiekėjo pasirinkimo principai ir tvarkos, kurios taikomos, įprastiems 

vartotojams analogiškai galioja ir gaminančių vartotojų atveju. Jie neturėtų patirti jokių papildomų 

trikdžių. 

Gaminančiam vartotojui keičiant elektros energijos tiekėjus, kai nėra pasibaigęs kaupimo 

laikotarpis, sukauptas tinkluose elektros energijos kiekis gali būti perkeliamas naujam elektros 

energijos tiekėjui, įskaitant ir garantinį tiekėją. Gaminantis vartotojas taip pat gali prašyti 

kompensacijos iš senojo elektros tiekėjo. Jei gaminantis vartotojas naudojasi garantinio tiekėjo 

paslaugomis, pasibaigus kaupimo laikotarpio periodui – iki kovo 31 d., skirstomo tinklo operatorius 

kompensuoja 5 proc. sukaupto tinkluose elektros energijos kiekio, už kurį sumokama VERT 

nustatyta kaina.  

Keičiant elektros energijos tiekėjus, kai pasibaigia kaupimo laikotarpis, už sukauptą elektros 

energijos kiekį atsiskaito senasis elektros tiekėjas sutartyje nustatyta tvarka iš sąlygomis. 

Kaip vartotojams žinoti, į kurį etapą jie pateko – kada ir kokia informacija turėjo juos 

pasiekti? 

Iki šių metų liepos pabaigos vartotojai turėjo gauti pranešimus, kuriuose turėjo būti aiškiai 

nurodyta, į kurį – antrąjį ar trečiąjį – liberalizavimo etapą jie patenka. Pasitikslinti šią informaciją 

galima ir suvedus duomenis interneto svetainėje „Pasirinkitetiekeja.lt“, taip pat prisijungus prie 

energijos skirstymo operatoriaus (ESO) interneto tinklapio savitarnos sistemos. Nuo rugsėjo 1 d. 

vartotojams ESO turimais kontaktiniais adresais teikti pasiūlymus galės ir patys nepriklausomi 

tekėjai. 

Tik noriu atkreipti dėmesį, kad jei vartotojai nenori dalintis savo duomenimis, jie gali 

išreikšti tokį pageidavimą: tuomet nepriklausomi tiekėjai pranešimų nesiųs, o informacijos 

vartotojams reikės ieškotis savarankiškai. 

Ar daug vartotojų jau pasirinko nepriklausomą elektros tiekėją? 

Pirmajame etape nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko praktiškai visi vartotojai – šis 

rodiklis siekia 99 proc. Pasirinkimus daro ir kiti: turimais duomenimis, sutartis jau sudarė 24 proc. į 

antrąjį etapą patenkančių vartotojų ir 14 proc. tų, kurie patenka į trečiąjį etapą. 

Šiuo metu vartotojai gali rinktis iš 7 nepriklausomų elektros tiekėjų, tačiau kaip juos 

palyginti, į ką svarbu atkreipti dėmesį? 

Šiuo metu bendra informacija apie tiekėjus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus 

pateikiama minėtoje interneto svetainėje „Pasirinkitetiekeja.lt“, tačiau jau rugsėjį turėtų būti galima 

nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus palyginti naudojant VERT sukurtą elektroninį įrankį. 

Nepriklausomi elektros tiekėjai – kaip ir ryšio paslaugų operatoriai – vartotojams siūlo 

įvairius planus, kuriuose svarbūs šie pagrindiniai aspektai: kaina, sutarties galiojimo laikotarpis bei 
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sutarties keitimo ir  nutraukimo sąlygos, taip pat elektros suvartojimo deklaravimo ir atsiskaitymo 

tvarka. 

Kitaip tariant, gavę pasiūlymą vartotojai turėtų atidžiai išanalizuoti galutinę kainą ir jos 

sudedamąsias dalis, taip pat – įsitikinti, ar nutraukiant terminuotą sutartį anksčiau laiko nereikės 

grąžinti suteiktų nuolaidų, mokėti netesybas ar kokius kitus mokesčius. Tiems, kurie nesinaudoja 

elektronine bankininkyste, neturi elektroninio parašo svarbu žinoti ir tai, ar galės deklaruoti ir 

atsiskaityti už elektros energiją kitais būdais. 

Nepriklausomi tiekėjai teikia fiksuotus ir nuo elektros kainos biržoje svyravimų 

priklausomus planus. Kurį geriau pasirinkti? 

Daugelyje planų yra fiksuota kaina tam tikram laikotarpiui – metams, ketvirčiui ir pan., kuri 

užtikrina stabilumą. Kiek reikės mokėti už elektrą pasirinkus pasiūlymą, susietą su svyravimais 

elektros biržoje ir tiekėjo marža, vis dėlto sunku prognozuoti. Tačiau tokie planai gali būti naudingi 

tiems, kurie vartoja daugiau elektros energijos tada, kai ji biržoje yra mažesnė, pavyzdžiui, nakties 

metu. Atkreiptinas dėmesys, kad planai, kurie bus susieti su valandine elektros energijos kaina 

elektros biržoje (Lietuvoje didmeninė prekyba vyksta Nord Pool Spot biržoje), galimi tik tokiu 

atveju, jei vartotojas turi išmanųjį skaitiklį.  

Kokie papildomi aspektai dar yra svarbūs renkantis nepriklausomą tiekėją? 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar planas fiksuoja vieno ar dviejų laiko zonų tarifą, kokiais 

principais taikomos nuolaidos ir kokia būtų prognozuojama sąskaitose nurodoma kainų suma per 

metus, kokios galimybės pirkti atsinaujinančiuose energijos šaltiniuose pagamintą „žalią“ energiją 

ir pan. Svarbu atkreiptį dėmesį į tai, ar tiekėjo siūloma galutinė kaina yra pateikiama kartu su 

persiuntimo paslaugos dedamąja dalimi, t.y. mokesčiu už pasinaudojimą ESO tinklais.  

Siūlyčiau taip pat atsižvelgti ir į aptarnavimo kokybę – požiūrį į klientą, operatyvumą, 

informacijos pateikimą, nes būtent šie dalykai parodys, kaip nepriklausomas tiekėjas reaguos ir 

spręs problemas, jei tokių iškils ateityje. 

Antrasis etapas baigiasi šių metų gruodžio 18 d. Kas atsitiks, jei vartotojas nepasirinks 

nepriklausomo tiekėjo? Ar tai reiškia, kad jis nebeturės elektros energijos? 

Nepasirinkusieji nepriklausomo tiekėjo tikrai neliks be elektros, tačiau nuo 2022 m. sausio 1 

d. jų turėta sutartis su visuomeniniu tiekėju neteks galios ir tokiems vartotojams bus užtikrintas tik 

garantinis elektros tiekimas, kurį užtikrina elektros skirstomųjų tinklų operatorius ESO. Laikinai 

teikiamos garantinio tiekimo paslaugos elektros energijos kaina priklauso nuo vidutinės ankstesnio 

mėnesio elektros biržos kainos pridedant 25 proc. maržą, vadinamąjį 1,25 koeficientą, ir bus 

perskaičiuojama kas mėnesį. Gyventojai turėtų įsivertinti tai, kad garantinio tiekimo paslaugos 

maža yra didesnė nei bet kurio nepriklausomo elektros tiekėjo taikomų paslaugų pelno marža. 

Ar pasirinkdami nepriklausomą tiekėją, vartotojai turi pasiruošti ir kitiems pokyčiams, 

pavyzdžiui, elektros skaitliukų keitimui ar naujų kabelių nutiesimui? 

Iš tiesų užtenka tik pasirašyti sutartį su nepriklausomu tiekėju, o skaitliukus, kabelius bei 

visą infrastruktūrą ir toliau valdys energijos skirstymo operatorius ir perdavimo sistemos 

operatorius. Kitaip tariant, jokių techninių patobulinimų ar keitimų atlikti tikrai nereikia – užteks 

pasirašyti sutartį. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad įvykus techniniams elektros energijos sutrikimams, 

kaip ir iki šiol, taip ir liberalizavus rinką, reikės kreiptis į elektros skirstymo operatorių. 

Kokiais būdais rekomenduotumėte pasirašyti sutartis su tiekėjais tiems vartotojams, kurie 

nesinaudoja sukurtais elektroniniais įrankiais? 

Sutarties pasirašymą galima inicijuoti ir telefonu, nors vien tik pokalbio tam nepakanka – 

siekiant apsaugoti vartotojus, sutartį vis tiek reikės pasirašyti elektroniniu arba fiziniu parašu. 

Atkreipiu vartotojų dėmesį į tai, kad vartotojai telefonu neatskleistų jautrių asmens duomenų 

ir būtinai išsamiai susipažintų su sutarties sąlygomis. Susipažinus ir priėmus sprendimą, pasirašyti 

tokią sutartį, tam galima įgalioti šeimos narį, draugą ar kaimyną. Tokiu atveju užteks paprasto 

laisvos formos įgaliojimo, kuriam nereikia notaro patvirtinimo. 

Kas kontroliuos nepriklausomų tiekėjų veiklą ir į ką turėtų kreiptis vartotojai, susidūrę su 

nesąžininga veikla? 
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Nepriklausomų tiekėjų veiklą jau dabar prižiūri VERT (informacija vartotojams apie jų 

teises, elektros tiekimo ir mokėjimo už elektrą klausimai) ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba (tiekėjų nesąžininga komercinė veikla ir nesąžiningos sutarties sąlygos).  

Tačiau atkreipsiu dėmesį į tai, kad prieš kreipiantis į šias institucijas, pirmiausia reikia atlikti 

pirmą žingsnį – kreiptis į nepriklausomą tiekėją ar energijos skirstymo operatorių. Jei jis nereaguoja 

ar atsiuntė netenkinantį atsakymą, nagrinėti skundą ar ginčą jau galėtų ir minėtos institucijos. 

Ačiū už pokalbį. 
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IS-914/639-IV-2 priedas 

 

EIM 2021-08-30 pranešimas. Ministerija švaresnėms gamybos technologijoms ketina skirti 40 

mln. eurų 

TN: tn  

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija iš Aplinkos ministerijos, kuri administruoja Europos 

Sąjungos įsteigtą Modernizavimo fondą, iki kitų metų pabaigos ketina gauti 40 mln. eurų pramonės 

bendrovėms, ketinančioms mažinti žalingų gamtai technologijų kiekį ir pereiti prie aplinkai 

neutralių gamybos būdų.  

Aplinkos ir energetikos ministrai patvirtino nacionalines finansavimo kryptis fondo paramai 

2021–2022 metams, projektų paraiškas turi vertinti ir patvirtinti Europos investicijų bankas bei 

Europos Komisijos investicijų komitetas. Šiais ir kitais metais iš fondo po 20 mln. eurų planuojama 

skirti įmonėms, dalyvaujančioms ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.   

„Tai – dar vienas įrankis skatinti švaresnės gamybos technologijų diegimą pramonės 

įmonėse. Tokiu būdu įmonės bus paskatintos diegti technologines ekoinovacijas ir sumažinti 

neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tikimės ir esame gavę pažadą iš kitų 

ministerijų, kad galėsime ir toliau skatinti įmones mažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes, 

ieškodami kitų šaltinių“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.  

Skaičiuojama, kad taršių aplinkai technologijų pakeitimas mažiau taršesnėmis vien per 

artimiausią dešimtmetį maždaug 2,7 mln. tonų leistų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį. 

Bendra Modernizavimo fondo Lietuvai skirta suma 2021–2022 m. – kiek daugiau nei 200 

mln. eurų. O šiemet Lietuva iš šio fondo planuoja sulaukti 63 mln. eurų paramos. 

Numatoma, kad ne mažiau kaip 70 proc. Lietuvai skirtų lėšų turi būti skiriama 

prioritetinėms investicijoms: energetikos sistemoms modernizuoti (atsinaujinantys energijos 

ištekliai, energetikos tinklai, tarpsisteminės jungtys, energijos kaupimas) ir energijos vartojimo 

efektyvumui didinti (energijos gamyba, išskyrus kietąjį iškastinį kurą, transportas, pastatai, žemės 

ūkis, atliekos).  

 
 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-svaresnems-gamybos-technologijoms-ketina-skirti-40-mln-euru
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IS-914/639-IV-3 priedas 

 

KLIMATO KAITA: ŠALIŲ EKONOMIKŲ LAUKIA ŠOKAS, REIKĖS SKUBIŲ 

SPRENDIMŲ 

Eglė Markevičienė„ Verslo žinios“ 2021-08-29 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 Potvynis Vokietojoje, 2021 m. liepa 

 

Dėl klimato pokyčių smarkiai sulėtės pasaulio ir atskirų valstybių ekonomikos augimo 

tempas. Bus peržiūrėti mokesčiai, mažės galimybės apsirūpinti žaliavomis ir jas eksportuoti, 

išaugs kainos, o paskui jas – ir infliacija, teks atsisakyti nemažos dalies technologijų, nebeliks 

kai kurių pramonės sektorių ir gamintojų. Ilgainiui gyventojų gerovė gali pradėti augti, bet 

tik tuo atveju, jei pasauliniu mastu pavyks įgyvendinti žaliąją ekonomikos transformaciją.   

Portalas „yle.fi“ pateikia didžiausius su klimato kaita susijusius ekonominius pokyčius, 

kuriuos apklausoje įvardijo Suomijos ekonomistai.   

Jų nuomone, lig šiol puoselėtos viltys, kad perėjimas prie labiau ekologiškos ekonomikos 

gali būti nuoseklus ir apgalvotas, dūžta. Vis aiškiau matyti, kad klimato pokyčių nulemtoms 

stichinėms nelaimėms įveikti gali prireikti skubių ir brangių sprendimų. 

Žaliavų stygius 

Klimato specialistai prognozuoja, kad dėl globalinio atšilimo žiemos mėnesiais iškris vis 

daugiau kritulių, o vasaromis vis dažniau ištiks sausros. Suomių Ekonominių tyrimų centro 

duomenimis, ateityje audros ir kenkėjai Suomijoje sunaikins daugiau miškų, o dėl sausros dažniau 

kils miško gaisrai. Dėl to tokiose šalyse kaip Suomija gali kristi medienos kokybė ir sumažėti jos 

eksporto apimtis. Tikėtina, kad sumenks žemės ūkio kultūrų derlius ir didės jų kaina. 

Šių metų liepa buvo karščiausias mėnuo pasaulyje nuo matavimų pradžios, neseniai 

paskelbė JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA). Pasak jos, bendra 

sausumos ir vandenyno paviršiaus temperatūra praėjusį mėnesį buvo 0,93 laipsnio aukštesnė nei 

XXI a. liepos mėnesio vidurkis, siekęs 15,8 laipsnio. 

Klimato kaita iki 9 kartų padidino didelių potvynių, panašių į šią vasarą nuniokojusius dalį 

Vokietijos ir Belgijos, tikimybę, rodo instituto „World Weather Attribution“ paskelbta tarptautinė 

studija. 

Liepos viduryje Vokietijos vakarų regioną apėmę potvyniai pareikalavo mažiausiai 190 

žmonių gyvybių, dar 38 žmonės žuvo po ekstremalių liūčių Belgijos pietiniame Valonijos regione. 

Friederike Otto, Oksfordo universiteto Aplinkos kaitos instituto viena iš vadovų, sakė, kad 

šie potvyniai rodo, jog „net ir išsivysčiusios šalys nėra apsaugotos nuo ekstremalių orų skaudžių 

padarinių, kuriuos esame matę ir kurie, kaip žinoma, aštrėja klimatui keičiantis“. 

Ekonominiai sukrėtimai 

Anksčiau šiltnamio dujų išmetimai daugeliu atvejų buvo neapmokestinami, dabar taršos 

leidimų kaina auga. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/08/29/klimato-kaita-saliu-ekonomiku-laukia-sokas-reikes-skubiu-sprendimu?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&fWj0n
https://www.vz.lt/autorius/egle-markeviciene
https://www.vz.lt/autorius/egle-markeviciene
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Vis daugiau bendrovių bus priverstos pirkti šiltnamio dujų emisijos kvotas, o dėl to kai 

kurios technologijos arba gamintojai gali tapti nerentabilūs. Nemažos dalies įrenginių ir 

technologijų gali tekti išvis atsisakyti. 

Išaugs kainos ir infliacija 

Taršos šiltnamio dujomis leidimų kaina Europos Sąjungoje sparčiai auga. Jeigu priemonės 

taršai mažinti bus nepakankamo masto arba nepakankamai sparčios, kaina už emisijas padidės kelis 

kartus, todėl pasaulio ekonomiką gali ištikti kainų šokas, panašus į 1973 m. prasidėjusią naftos 

krizę.   

Dėl klimato pokyčių ir su jais susijusių politinių reikalavimų bendrovės bus priverstos 

investuoti į naujas švaresnes technologijas, o tai atsispindės kainų lygmenyje. Vartotojų kainos gali 

smarkiai padidėti, bent jau pradiniu „žaliojo persitvarkymo“ etapu. Augs infliacija. 

Šią vasarą Europoje jau stebimas maisto produktų – kavos, vyno, kai kurių vaisių – 

brangimas, kurį nulėmė derlių sumažinusios sausros, vėlyvos šalnos, dėl drėgmės augalus 

užklupusios grybinės ligos. 

Prekybai taršos kvotomis išsiplėtus į automobilių sektorių, didės automobiliais važinėjančių 

asmenų išlaidos. 

Didės nelygybė tarp regionų   

Išaugusi taršos šiltnamio dujomis kaina gali smarkiai paveikti kai kurių pramonės sektorių 

pelningumą ir gamybinį potencialą. 

Tai gali turėti didelės neigiamos įtakos tiems regionams, kuriose išplėtota pabrangusiomis 

technologijomis paremta pramonė (cemento, celiuliozės ir pan.) 

Bus kitaip paskirstomi mokesčiai. 

Klimato pasikeitimai turės įtakos apmokestinimui ir lėšų perskirstymo kriterijams: didės 

mokesčiai angliavandeniliams ir dar aktyviau bus remiamos mažiau taršios investicijos.   

Didesnis angliavandenilių apmokestinimas stipriau paveiks tam tikras gyventojų grupes, 

pvz., tuos, kurie šildosi dujomis ar naftos produktais. 

Sumažės darbo produktyvumas 

Ekstremalūs klimato pokyčių nulemti reiškiniai – potvyniai, liūtys, purvo nuošliaužos, 

sniego audros ir pan. – gali kliudyti darbuotojams pasiekti savo darbo vietas. Vis dažniau 

pasitaikančios karščio bangos mažins žmonių darbo produktyvumą. 

Jungtinių Tautų duomenimis, dėl neigiamos klimato pokyčių įtakos darbo sąlygoms 

produktyvumas smarkiai sumažės jau šį dešimtmetį. Tiesa, praradimų mastas priklausys ir nuo to, 

kokios adaptacijos priemonės bus pritaikytos. 

Kaip rašė VŽ, kinų mokslininkai teigia atradę stiprią koreliaciją tarp temperatūros ir 

produktyvumo – esant ekstremaliems karščiams dalis bendrovių visiškai negali dirbti. 

Net jei dėl karščio bangų neišjungiamos gamybos linijos, darbuotojai čia dienomis, kai buvo 

karščiau, dirbo mažiau produktyviai. 

Karštis taip pat prisideda prie audrų, kurios gali jaukti bendrovių darbą. Aukštai 

temperatūrai jautrūs ir kai kurie gamybos komponentai, pavyzdžiui elektronika. Dėl to 

prognozuojama, kad aukštųjų technologijų industrija gali būti veikiama dar stipriau nei kitos 

pramonės šakos. 

Smūgis valstybių ekonomikoms 

Kovos su klimato kaita priemonės gali sumažinti pasaulio ekonomikos augimo tempą. 

Ekonomistai vertina, kad rizika didesnė pietinėse valstybėse, o šiaurėje – kiek mažesnė, tačiau vis 

tiek ženkli. 

Didelės rizikos zonoje yra valstybės, išsidėsčiusios per kelias klimatines juostas – tokios 

kaip Kinija, Rusija, Afrikos žemyne esančios šalys. 

Tolimesnėje perspektyvoje klimato pasikeitimus pajus ir daugelis išsivysčiusios ekonomikos 

šalių, pavyzdžiui, tos, kuriose pablogės sąlygos žemės ūkio produktų gamybai. 

Klimato pokyčių nulemtos rizikos susijusios ir su tarptautine prekyba, trūkinėjančiomis 

gamybos grandinėmis. Taip pat – su globalia migracija, nes augs pabėgėlių, kurie dėl pasikeitusio 

klimato buvo priversti palikti savo kilmės šalis, skaičius.   

https://www.vz.lt/pramone/2021/08/14/karstis-verslui-kainuos-vis-daugiau
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Šią vasarą per pasaulį nuvilnijusios karščio bangos bei stichinės liūtys ne tik parodė realias 

klimato kaitos pasekmes, bet ir pridarė nemažai rūpesčių verslams. Vidutinei temperatūrai augant, 

JAV Aplinkos apsaugos agentūra skaičiuoja, kad karštis vien šioje šalyje 2100 m. nuo BVP nurėš 

170 mlrd. USD. 

Reikės įdiegti naujus rodiklius 

Klimato kaita – ilgalaikis procesas, kurį itin sunku įvertinti įprastose ekonominėse 

prognozėse. Teks  ieškoti būdų, kaip įvertinto jos poveikį, ypač konstruojant ilgalaikes prognozes. 

Trumpalaikėse ekonominėse prognozėse klimato pokyčiai ir jų padariniai kol kas 

reikšmingesnio poveikio nedaro ir jose neatsispindi, tvirtina ekonomistai.   

Žala dėl ekstremalių gamtos reiškinių, skaičiuojant bendrąjį vidaus produktą (BVP), jį 

paprastai tik augina – pavyzdžiui, kai dėl potvynio ar purvo nuošliaužų sugadinami ar sugriaunami 

žmonių būstai, nuostolių patiria jų savininkai, tačiau būstų atstatymo ar naujų namų statybos darbai 

augina šalies BVP. 

Ilgainiui išaugs gerovė 

Nepaisant visų grėsmių ir rizikų, ilgalaikėje perspektyvoje – kai bus sukurta ekonomika be 

angliavandenilių – žmonių gerovė išaugs, vertina suomių ekonomistai. 

Investicijos į klimato kaitos padarinių švelninimą atvers naujų verslo galimybių. Siekiant 

įveikti dėl klimato pokyčių gresiančią ekonominę krizę, artimiausiais metais prasidės ekonomikos 

restruktūrizacija. Tam prireiks didžiulių investicijų ir daugybės tyrimų.   

Šios investicijos turėtų paskatinti inovacijas ir produktyvumą, o tai, savo ruožtu, užtikrintų 

ilgalaikį ekonomikų augimą. 

________ 

 

DUJŲ STYGIUS EUROPOJE DAR LABIAU KAITINS KAINĄ 

Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“  2021-09-03 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Rusijos dujų kompanijos „Gazprom“ metiniai tiekimo į Europą planai rodo, kad 

antrąjį šių metų pusmetį bendrovė, nepaisant augančio poreikio, nedidins eksporto apimties. 

Dujų trūkumas toliau augins dujų kainą, kuri nuo metų pradžios jau išaugo 83%. 

Aleksandras Ivanikovas, „Gazprom“ finansų direktorius, antradienį telekonferencijoje 

kalbėjo, kad šių metų eksportą į Europą numatoma padidinti 6 mlrd. kub. m, iki 183 mlrd. kub. m. 

Tačiau portalas „vedomosti.ru“ primena, kad bendrovė gegužę įvardijo tuos pačius skaičius – nuo 

175 iki 183 mlrd. kub. m. 

Pasak Vasilijaus Tanurkovo, Rusijos įmonių reitingų grupės ACRA direktoriaus, 

„Gazprom“ per pirmąjį pusmetį išgavo 260,8 mlrd. kub. m dujų, iš kurių 99,9 mlrd. kub. m 

iškeliavo į Europą. Jis daro išvadą, kad pristatymai antroje metų pusėje bus mažesni nei pirmoje. 

Anot jo, toks faktinis tiekimo sumažėjimas tik dar labiau kilstels ir taip rekordiškai 

išaugusias dujų kainas. 

Vasilijaus Tanurkovo, „Vygon Consulting“ konsultanto, teigimu, iki šių metų pabaigos dujų 

paklausa Europos Sąjungoje, palyginti su 2020 m., didės 30 mlrd. kub. m. 

Jo nuomone, „Gazprom“ pardavimai sieks 185 mlrd. kub. m, o Andrejus Poliščiukas, 

„Raiffeisenbank“ analitikas, kalba apie galimai iki 190 mlrd. kub. m išaugsiantį tiekimą Europai. 

Tačiau ekspertai nesitiki, kad kainos Europoje kris. Požeminės saugyklos užpildytos 66%, 

kai pernai tuo pačiu metu buvo užpildytos 91,7%. 

Dujų kaina Europos ateities sandorių rinkoje yra pasiekusi dar vieną istorinę aukštumą, 

rugsėjo 1-ąją ji viršijo 620 USD už 1.000 kub. m. 

Pusantro karto brangiau  

Estijos dujų bendrovė „Eesti Gaas“ yra paskelbusi, kad nuo rudens smarkiai didėja dujų 

kainos privatiems vartotojams. Rugsėjo 1 d. dujų tarifai vidutiniškai paauga daugiau nei pusantro 

karto, 51%. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/03/duju-stygius-europoje-dar-labiau-kaitins-kaina?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&EqrfR
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„Nauja kaina priklausys nuo kliento sunaudojamų dujų kiekio ir sutarties sąlygų. 

Vidutiniškai kainos kils apie 51%“, – portalas „err.ee“ cituoja Margusą Kaasiką, dujų bendrovės 

valdybos narį. 

Tarifų padidėjimas „Eesti Gaas“ buvo aiškinamas staigiu „mėlynųjų degalų“ kainų šuoliu 

pasaulyje – kainos pradėjo kilti nuo 2020 m. vidurio. Tai siejama su sparčiu paklausos padidėjimu, 

ekonomikai atsigaunant nuo koronaviruso pandemijos. 

Latvijoje dujos brango jau nuo liepos 1 d. Dujų tarifai namų ūkiams, priklausomai nuo 

vartojimo apimties, paaugo 25–43,1%. 

Kaip „Latvijas gaze“ atstovai agentūrai LETA paaiškino, namų ūkiams, sunaudojantiems iki 

250 kub. m gamtinių dujų per metus, diferencijuotas tarifas, įskaitant visus mokesčius, didinamas 

43,1% – nuo 0,49949 Eur už kub. m iki 0,71472 Eur už kub. m. 

Bendrovė tokį žingsnį argumentavo ir tuo, kad yra būtina modernizuoti infrastruktūrą. 

Lietuvoje 2021 m. antrajam pusmečiui Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 

buitiniams vartotojams yra nustačiusi gamtinių dujų tarifo kintamąją dalį – pokytis yra 26–50% už 

kub. m pagal atskiras gamtinių dujų vartotojų grupes. Pastovioji tarifo dalis nesikeitė. 

Marius Dubnikovas, ekonomistas, savo komentare spaudai pažymi – gamtinės dujos per 8 

šių metų mėnesius pasaulyje pabrango 83%. Pasak jo, pajamų augimo lūkesčiai skatina paklausą ir 

žaliavų kainos augimą pasaulyje ir Lietuvoje. 

Vis dėlto prognozuojama, kad šį procesą kiek pristabdys tai, kad išsilaisvinus iš pandemijos 

susidarė tiekimo sutrikimų ir pristatyti kai kurias prekes darosi labai brangu, tačiau toks efektas 

turėtų kiek bliūkšti 2022 m. Pavyzdžiui, reikšmingo naftos kainų kilimo kitąmet nesitikima. 
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IS-914/639-IV-4 priedas 

 

AM 2021-08-30 pranešimas. Nemokami apyvartiniai taršos leidimai įmonėms bus paskirstyti 

po peržiūros 

TN: tn  

 

Per artimiausius mėnesius, tikėtina, spalį, šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, bus 

paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Juos planuojama paskirstyti 66 įmonėms. 

Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūra vertina šių įmonių pateiktus naujausius duomenis, 

pagal kuriuos bus peržiūrėtas preliminarus nemokamų ATL paskirstymas. Pasiūlytas kvotas turės 

patvirtinti Europos Komisija. Nuo jos sprendimo datos priklausys, kada Lietuvoje bus paskirstyti 

nemokami ATL. 

Pirminis nemokamų ATL paskirstymas yra koreguojamas, nes jis buvo atliktas pagal įmonių 

paraiškas, pateiktas iki 2019 m. birželio 30 d., o nuo to laiko galėjo pasikeisti jų veiklos apimtys. 

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų 

nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato 

kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“. 

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui 

reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, 

Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių. 

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 

2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų 

ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą 

ŠESD kiekį. 

________ 

 

ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai 

  

Bendra informacija: ES apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistema 

Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS) (angl. k. EU 

emissions trading system) yra Europos Sąjungos politikos, kuria siekiama kovoti su klimato kaita, 

pagrindinė priemonė, mažinanti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekį. ES apyvartinių taršos leidimų sistema šiuo metu veikia visose 28 ES valstybėse narėse, taip 

pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Pradėjusi veikti 2005 metais ir šiuo metu apimanti 

daugiau nei 11 000 ŠESD išmetančių įrenginių, ji yra pirmoji ir vis dar didžiausia tokia sistema 

pasaulyje. (Be ES ATLPS pasaulyje veikia ir Šveicarijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, 

Kinijos, Kazachstano, regioninės Kanados, regioninės JAV, formuojasi kitos ŠESD emisijų 

prekybos sistemos). 

ES ATLPS taikoma ne visoms ūkio veiklos sritims, dėl kurių į atmosferą išmetamos ŠESD. 

Ši sistema taikoma kurą deginantiems įrenginiams, kurių įrengtasis galingumas viršija 20 MW 

(katilinės ir elektrinės, cemento ir kalkių, naftos perdirbimo, keramikos, stiklo, medienos ir 

popieriaus, plytų ir čerpių, akmens vatos gamybos sektorių įrenginiai). Nuo 2012 m. į ES ATLPS 

įtraukta aviacija, chemijos pramonės gamybos įrenginiai. Nuo 2013 m. įtrauktos dėl pramoninių 

procesų išmetamos N2O dujos. (Smulkesnė informacija Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje I 

priede) 

ES ATLPS netaikoma Visiems kitiems aukščiau nepaminėtiems sektoriams, dėl kurių į 

atmosferą išmetamos ŠESD. Tai yra transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo, pramonės įmonių, 

kurios vykdo kitas veiklos rūšis, arba kurą deginantys įrenginiai, kurių katilinių įrengtoji galia 

mažesnė nei 20 MW (mažos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės), viešojo sektoriaus pastatai, 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-imonems-bus-paskirstyti-po-perziuros
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema-ir-jtbkkk-lankstieji-mechanizmai
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20140430&qid=1410857007358&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20140430&qid=1410857007358&from=LT
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namų ūkiai, žemės ūkis, transportas, žvejyba, statyba, paslaugos ir kt.). Sektorių, dėl kurių į 

atmosferą išmetamos ŠESD ir kuriems ES ATLPS netaikoma, emisijų mažinamo įsipareigojimai 

įgyvendinami valstybės pastangomis pagal Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos 

strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą. 

Veiklos vykdytojams, valdantiems įrenginius, kuriems taikoma ES ATLPS, kiekvienais 

metais nemokamai išduodamas apskaičiuotas tam tikras jiems skirtinas apyvartinių taršos leidimų 

(ATL) kiekis. Yra nustatyta, kad praėjus kiekvieniems kalendoriniams metams, šie veiklos 

vykdytojai turi atsiskaityti (grąžinti) už praėjusius kalendorinius metus tokį kiekį ATL, kokie buvo 

jų faktiniai tų metų ŠESD išmetimai – 1 ATL už 1 toną CO2 ekvivalento. (Apie CO2 ekvivalentą žr. 

pagrindinė informacija apie klimato kaitą) 

Remiantis ES direktyvų, reglamentų ir sprendimų nustatyta tvarka, kiekvienam įrenginiui 

išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. 2013 metais veiklos vykdytojams bendrai 

nemokamai buvo skirta apytiksliai 80% istorinio jų metinio ATL poreikio. ES teisės aktų nustatyta 

tvarka šis skaičius kasmet tolygiai mažėja taip, kad 2020 metais nemokamai būtų skiriama tik 

bendrai apie 30% ATL, o nuo 2027 metų nemokamai skiriamų ATL apskritai nebeliktų. Dėl 

palaipsniui mažėjančio nemokamai gaunamų ATL kiekio, veiklos vykdytojai yra įpareigojami 

mažinti į atmosferą išmetamųjų ŠESD kiekį (žr. Nacionalinė ATL paskirstymo lentelė). 

Jei veiklos vykdytojui nepakanka nemokamų ATL, jis gali įsigyti papildomų ATL pirminėje 

arba antrinėje rinkoje (pirminė rinka – Europos Komisijos aukcionai; antrinė – kitų veiklos 

vykdytojų parduodami nepanaudoti ATL). Jei veiklos vykdytojas įgyvendina aplinkosaugines 

ŠESD mažinimo priemones, jam įsigyti papildomų ATL nereikia. Veiklos vykdytojui imantis 

efektyvesnių ŠESD mažinimo priemonių, ateityje jis sutaupo jam skiriamus ATL, kuriuos gali 

kaupti arba parduoti antrinėje rinkoje veiklos vykdytojams, kuriems jų trūksta. ATL rinkoje kainą 

natūraliai lemia rinkos veiksniai – svyruojanti paklausa ir pasiūla (2015 m. pradžioje 1 ATL kaina 

rinkoje buvo apie 7 €). Laiku neatsiskaitant ATL už išmestą ŠESD kiekį, veiklos vykdytojams 

skiriama 100 eurų bauda už kiekvieną CO2 ekvivalentą. 

ES ATLPS skatina joje dalyvaujančius veiklos vykdytojus mažinti į atmosferą išmetamųjų 

ŠESD kiekį. Mažinimo priemonės ar jų kombinacija yra pasirenkamos laisvai: iškastinio kuro 

naudojimo pakeitimas atsinaujinančiais energijos šaltiniais (taip pat ir biokuru), išmetamų į 

atmosferą teršalų surinkimas ir geologinis saugojimas, produkcijos mažinimas, veiklos proceso ir 

energijos vartojimo efektyvumo didinimas produkcijos vienetui ir bet kokie kiti veiklos vykdytojui 

prieinami veiksmai. Kiekvienas veiklos vykdytojas savarankiškai sprendžia, kokiu mastu 

įgyvendinti aplinkosaugines priemones, ir kiek pirkti trūkstamų ATL, tokiu būdu netiesiogiai 

remiant tokių priemonių įgyvendinimą kitose ES ATLPS dalyvaujančiose įmonėse. Sprendimą 

diegti ŠESD mažinimo priemones dažniausiai sąlygoja ATL rinkoje kaina, o sistemos lankstumas 

užtikrina, kad emisijos būtų mažinamos būtent ten ir tokiais metodais, kur šis mažinimas reikalauja 

mažiausiai sąnaudų. Tokiu būdu norimas globalus aplinkosauginis rezultatas yra užtikrinamas su 

kiek įmanoma mažesniais ekonominiais kaštais. 

Naudingos nuorodos: 

Europos Komisijos tinklapio ES ATLPS paskyra (anglų k.) 

Trumpas ES ATLPS principo išaiškinimas (video anglų k.) 

ES ATLPS sąskaitų registras 

Nepriklausomas ES ATLPS naujienų portalas (anglų k.) 

Informacija apie pasaulyje veikiančias emisijų prekybos sistemas (anglų k.) 

Pasaulyje veikiančių emisijų prekybos sistemų duomenų bazės (anglų k.) 

______ 

  

Nacionalinė ATL paskirstymo lentelė 2021-2025 m.  
Preliminarų veiklos vykdytojų sąrašą ir jiems nemokamai skiriamų ATL kiekį 2021-2025 m. galite 

peržiūrėti: 

✓ Preliminarus nemokamai skiriamų ATL paskirstymo sąrašas 2021-2025 m.  

✓ Preliminarus nemokamai skiriamų ATL paskirstymo sąrašas 2021-2025 m. (atnaujinta 2020-11-16) 

✓ Preliminarus nemokamai skiriamų ATL paskirstymo sąrašas 2021-2025 m. (atnaujinta 2021-03-30) 

http://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.447537/GCHJbSlkOk
http://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.447537/GCHJbSlkOk
http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/bendra-informacija-apie-klimato-kaita
http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/ATL%20paskirstymo%20lentele.xlsx
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/
http://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg#t=60
http://ec.europa.eu/environment/ets/
http://www.emissions-euets.com/
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/EmissionsTradingSchemes#_Toc358272218
https://www.carbonmarketdata.com/en/products/world-ets-database/presentation
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Preliminarus%20ATL%20paskirstymas(1).xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Preliminarus%20ATL%20paskirstymas%20v2.xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Preliminarus%20ATL%20paskirstymas%20v3.xlsx
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✓ Detalesnę informaciją apie Europos Komisijai pateiktą nacionalinę ATL paskirstymo lentelę galite 

peržiūrėti čia. 

✓ Detalesnę informaciją apie Europos Komisijai pateiktą nacionalinę ATL paskirstymo lentelę galite 

peržiūrėti čia (atnaujinta 2020-11-16) 

✓ Detalesnę informaciją apie Europos Komisijai pateiktą nacionalinę ATL paskirstymo lentelę galite 

peržiūrėti čia (atnaujinta 2021-03-30) 

Nacionalinė ATL paskirstymo lentelė 2013-2020 m.  
Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 2013/448/ES "Dėl 

nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 

taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies", parengtas Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašas ir jiems skirtų 

ATL kiekis 2013-2020 m. laikotarpiui (žr. apačioje pridedamą Excel lentelę).  

✓ Nacionalinė ATL paskirstymo lentelė 2013-2020 m. ir NIM'S list 
Paraiškos nemokamiems ATL gauti  

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose įtvirtinta galimybė kai kurioms Europos 

Sąjungos valstybėms narėms gauti nemokamus apyvartinius taršos leidimus (ATL) elektros 

energijos gamybai modernizuoti 2013–2020 m. laikotarpiu. 

Pasinaudodama pereinamojo laikotarpio išlyga Lietuvos Respublika tokią paraišką pateikė 

(paraiškos organizatoriai: Aplinkos ministerija ir Energetikos ministerija) – tai užtikrins elektros 

energijos gamybos sektoriaus modernizavimą ir leis Lietuvos elektros energijos vartotojams 

sumažinti elektros energijos kainą apie 10–15 proc. per 2013–2020 m. laikotarpį. 

Paraiškos dėl nemokamų ATL suteikimo energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 

2013-2020 m. laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį projektas (2012-03-30)  

Paraiškos projektas I dalis 

Paraiškos projektas II dalis 

ATL paskirstymas pagal Europos Komisijos priimtas paraiškas nemokamiems ATL elektros 

energijos gamybai modernizuoti, už šiuos ataskaitinius metus: 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2019 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2018 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2017 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2016 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2015 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2014 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

✓ Metinė ataskaita apie energetikos įmonių 2013 m. atliktas investicijas į energetikos 

sektoriaus infrastruktūros tobulinimą, aplinkai palankių technologijų, kuriomis sumažinamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, įgyvendinimą (anglų kalba) 

Informacija dėl nemokamų ATL paskirstymo elektros energijos gamybai modernizuoti 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį pateikiama LR 

energetikos ministerijos tinklapyje. 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/NIMsList%20IV-1%20LT(1).xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/NIMsList%20IV-1%20LT%202020%2011%2016.xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/NIMsList%20IV-1%20with%20BM%20LT%202020%2003%2030.xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/ATL%20paskirstymo%20lentele.xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/NIMsList%20IV-1%20LT.xlsx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Notif_%2010c_EN_corrected_2012%2002%2027.docx
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Paraiskos%20projektas%20II%20dalis%20-%20del%20nemokamu%20ATL%20energijos%20irenginiams.xls
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report%202020%20Lithuania.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report%202019%20Lithuania.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report%202018%20Lithuania.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report%202017%20Lithuania.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report%202016_Lithuania(1).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report2015_Lithuania(1).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Report_on_investments_made_in_modernising_electricity_generation.pdf
http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/atsinaujinantys-energijos-istekliai/nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-atl
http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/atsinaujinantys-energijos-istekliai/nemokami-apyvartiniai-tarsos-leidimai-atl
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Aviacijos įtraukimas į ES apyvartinių taršos leidimų sistemą  

Europos komisijos puslapis dėl aviacijos veiklos įtraukimo į šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijos leidimų prekybos sistemą >>>. 

Direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos 

rūšys >>>. 

Europos Parlamento ir Taryboa reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 

2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, 

siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems 

teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė >>>. 

Lėšų, gautų už perleistus ATL ir Kioto vienetus, panaudojimo ataskaitos  

Lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir 

panaudojimo ataskaitų suvestinės:  

2013 m.  

2012 m.  

2011 m.  

2010 m.  

2009 m. (patikslinta) 

Bendrai įgyvendinami ir švarios plėtros projektai  

Bendrai įgyvendinamų (BĮ) projektų mechanizmas – vienas iš trijų Jungtinių Tautų 

Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau- JTBKKK) Kioto protokolo numatomų mechanizmų. 

Vykdant šį  mechanizmą, bet kurioje į JTBKK Konvencijos 1 priedą įrašytoje šalyje, tarp kurių yra 

ir Lietuva, gali būti vykdomi projektai, kurie yra finansuojami kitos į tą patį Konvencijos priedą 

įrašytos šalies. Tokiu atveju šalyje, kurioje vykdomi projektai, sumažinamas iš atropogeninių taršos 

šaltinių išmetamas šiltnamio dujų kiekis arba padidinamas jų pašalinimas iš atmosferos. 

Investuojančioji šalis gali tiek finansuoti šių projektų vykdymą, tiek tiekti įrengimus ar perduoti 

technologijas. Už šias investicijas per prekybos Šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais 

sistemą investuojančioji šalis įsigyja taršos mažinimo vienetų (toliau-TMV) ir palengvina Kioto 

protokolu jai nustatytų dujų sumažinimo įsipareigojimų įvykdymą. JTBKKK Kioto protokolo 

bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginės kryptys patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų 2004m. gegužės 19d. Įsakymu Nr. D1-279/4 – 193 „Dėl 

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo 

mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinių funkcijų 

paskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą“ ( 92.5 kb ). 2010 m. birželio 3 d.  LR aplinkos ministras 

patvirtino Kioto Protokolo Bendrai Įgyvendinamų ir Švarios Plėtros projektų vykdymo tvarkos 

aprašą.Bendro įgyvendinimo projektų vadovas: Basrec 

Projekto idėjos dokumentas:PI. 

2008 m. lapkričio 4 d. Nr. D1-587 Aplinkos ministro įsakymas „Dėl šiltnamio dujų 

apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, išmetamųjų teršalų mažinimo 

vienetų (TMV) apskaitos ir naudojimo procedūra: 

59. Registre BĮ projektai registruojami gavus iš JTBKKK įgyvendinimo nacionalinio 

koordinatoriaus duomenis apie BĮ projektą (Projekto identifikavimo kodą (ID) ir duomenis apie BĮ 

projekto dokumento tinkamumą ( anglų k. – determination arba validation)). 

60. Registre privalo būti įrašyti šie BĮ projekto duomenys: 

77.1. BĮ projekto pavadinimas ir identifikavimo kodas (ID); 

77.2. BĮ projekte generuojamų Kioto vienetų tipas, šių vienetų konvertavimo limitas ir 

išankstiniai Kioto vienetai, jeigu jie buvo pervesti BĮ projekto vykdytojui; 

77.3. BĮ projekto kryptis ir BĮ projekto įgyvendinimo pabaigos data. 

61. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi 77 punkte nurodytus duomenis, įregistruoja projektą 

Registre ir atidaro BĮ projekto vykdytojui (arba jo prašymu kitam asmeniui) sąskaitą pagal 

reikalavimus, nustatytus juridinio asmens sąskaitos atidarymui (Nuostatų 30 p.). 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0421&from=LT
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/2012%20m_%20lesu%20gautu%20uz%20ATL%20ataskaita.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/2011%20m_%20lesu%20gautu%20uz%20ATL%20ataskaita.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/2010%20m_%20lesu%20gautu%20uz%20ATL%20ataskaita.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/2009%20m_%20lesu%20gautu%20uz%20ATL%20ataskaita.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234185?jfwid=-9dzqnu5cy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234185?jfwid=-9dzqnu5cy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234185?jfwid=-9dzqnu5cy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.234185?jfwid=-9dzqnu5cy
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/07/KP-Bendra-igyvendinimu-ir-Svarios-pletros-projektu-vykdymo-tvarkos-aprasas_.pdf
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/07/KP-Bendra-igyvendinimu-ir-Svarios-pletros-projektu-vykdymo-tvarkos-aprasas_.pdf
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/06/BASREC-vadovas-LT.doc
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/07/PIN_LT.doc
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62. Įsigaliojus Kioto protokolo bendro įgyvendinimo projektų vykdymo taisyklių 44–49 

punktuose nurodytai BĮ projekto įgyvendinimo tikrinimo ataskaitai ir ją paskelbus JTBKKK 

tinklalapyje, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV) skaičius, atitinkantis ataskaitoje 

patvirtintą BĮ projektu generuotą teršalų sumažinimo kiekį, gali būti pervestas į BĮ projekto 

vykdytojo (arba jo prašymu, kito asmens vardu atidarytą) sąskaitą. BĮ projekto vykdytojas privalo 

informuoti Registro tvarkymo įstaigą apie kiekvieną išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV), 

esančių jo sąskaitoje, perleidimą. 

63. Įgyvendinant BĮ projektus, tiesiogiai mažinančius išmetamų teršalų kiekį į prekybos 

apyvartiniais taršos leidimais sistemą patenkančiuose įrenginiuose, veiklos vykdytojas gali gauti 

išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV) su sąlyga, jog įrenginio veiklos vykdytojas savo 

įrenginio sąskaitoje Registre panaikina tokį pat ATL skaičių, pagal 2006 m. lapkričio 13 d. 

Komisijos sprendimą (EB) Nr.2006/780 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo 

dvigubo skaičiavimo pagal Bendrijos emisijų leidimų sistemą vengimo, skirtas projekto veiklai 

pagal Kioto protokolą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (OL 

2006 L 316, p. 12). 

64. Įgyvendinant BĮ projektus, netiesiogiai mažinančius išmetamų teršalų kiekį į prekybos 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą patenkančiuose 

įrenginiuose, naudojami Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams 

plane nurodyti Bendro įgyvendinimo projektų rezervo ATL. Šiuo atveju išmetamųjų teršalų 

mažinimo vienetus (TMV) į BĮ projekto vykdytojo (arba jo prašymu kito asmens vardu atidarytą) 

sąskaitą Registre Registro tvarkymo įstaiga gali pervesti tik po to, kai tokį pat ATL skaičių iš 

Bendro įgyvendinimo projektų rezervo paverčia nustatytosios normos vienetais (NNV) ir apie tai 

praneša Europos Komisijai. 

65. Įgyvendinant BĮ projektus, mažinančius išmetamų teršalų kiekį ir nesusijusius su ATL 

prekyba, naudojami Registre užregistruoti nustatytosios normos vienetai (NNV), kurių skaičius 

atitinka pagal Komisijos sprendimą Nr. 2006/944/EB Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei 

narei, vadovaujantis Tarybos sprendimu 2002/358/EB, nustatantį atitinkamus išmetamų teršalų 

kiekius pagal Kioto protokolą (OL 2006 L 358, p. 87) Lietuvai nustatytą išmetamų teršalų kiekį. 

Šiuo atveju išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TMV) į BĮ projekto vykdytojo (arba jo prašymu 

kito asmens vardu atidarytą) sąskaitą Registro tvarkymo įstaiga gali pervesti tik po to, kai tokį pat 

nustatytosios normos vienetų (NNV) skaičių paverčia išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais 

(TMV) ir apie tai praneša Europos Komisijai. 

Naudingos nuorodos: 

✓ Bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo taisyklės 

✓ Lietuvos vykdytų bendrai įgyvendinamų projektų sąrašas 

✓ 2008 - 2012 m. vykdytų bendrai įgyvendinamų projektų iš ES ATL prekybos sistemos BĮ 

projektų rezervo sąrašas 

Teikimo formos  

✓ Metinių išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaita (paskelbta 2014-01-10) 

✓ Komisijos sprendimu 2014/166/ES nustatytas ES ATLPS taikymo klausimynas 

✓ Komisijos sprendimu 2014/166/ES nustatytas ES ATLPS taikymo klausimynas (doc. 

formate) 

ŠESD stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planų ir ataskaitų elektroninės formos  

✓ METINIS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ APSKAITOS PLANAS 

✓ METINĖ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ ATASKAITA 

✓ TONKILOMETRIŲ APSKAITOS PLANAS 

✓ TONKILOMETRIŲ ATASKAITA 

Archyvas (2006-2012 m.)  

2012-07-16 

Ataskaita apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/87/EB taikymą 

Lietuvoje 2011 m. 

Ataskaita 

Patvirtintos ATL emisijos 2011 m. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E9F81F9ABAC1
http://ji.unfccc.int/JI_Parties/DB/U1TUO9IG05C2669GVJJECR9DQM8MZB/viewDFP
https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/bi-rezervas/
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/2014-01-10%20Metiniu%20ismetamuju%20SESD%20kiekio%20ataskaita.xls
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Klausimynas.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/21%20str_%20klausimyno%202014%20m_%20versija.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2012-07-16%20Report%20on%20the%20implementation%20of%202003-87-EC.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2012-07-16%20Report%20-%20ATL%20patvirtintos%20emisijos.xls
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2012-06-06 

Atnaujintas paraiškos dėl nemokamų ATL suteikimo energijos gamybos 

įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 

10c straipsnį projektas (2012-03-30) 

Paraiškos projektas I dalis 

Paraiškos projektas II dalis 

2012-01-09 

Papildytas pagal EK pastabas ATL prekybos sistemoje dalyvaujančių LR veiklos 

vykdytojų sąrašas ir jiems skiriamo ATL paskaičiavimo 2013-2020 m. laikotarpiui 

projektas 

Projektas 

2011-09-21 

Pranešimas visuomenei apie parengtą ATL prekybos sistemoje dalyvaujančių LR 

veiklos vykdytojų sąrašo sudarymo ir jiems skiriamo ATL paskaičiavimo 2013-

2020 m. laikotarpiui projektą 

Pranešimas visuomenei 

ATL įmonėms suteikimo ataskaita 

2011-09-20 

Pranešimas visuomenei apie parengtą LR paraiškos EK dėl nemokamų ATL 

suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. 

laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį projektą 

Pranešimas visuomenei 

Paraiškos projektas I dalis 

Paraiškos projektas II dalis 

2009-11-11 

Konferencijos "Klimato kaita ir verslas: potencialas, perspektyvos ir galimybės" 

medžiaga (2009-11-06) 

ERPB pranešimas 

Barclays pranešimas 

LAAIF pranešimas 

IETA pranešimas 

AM pranešimas 

2009-08-03 

Seminaro "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemos 

reikalavimai aviacijos sektoriuje" medžiaga 

Kvietimas į seminarą 1 

Kvietimas į seminarą 2 

Pranešimas 1 

Pranešimas 2 

2009-08-03 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrių 

apskaitos planų ir ataskaitų formų šablonai 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_templates_en.htm 

2009-04-21 
2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas 2006/86/EB 

Sprendimas 

2006-11-27 
Lietuvos nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 planas 

NPP / Patikslintas pagal EK pastabas (2007-11-19)       

2006-09-20 
Lithuanian NAP summary table-target calculation 

NAP summary table 

2005-06-29 
Belgijos Vyriausybės pasiūlymai dėl BĮ projektų vykdymo Lietuvoje galimybių 

Pranešimas 

2005-04-25 

Klausimai ir atsakymai: šiltnamio dujų leidimų sistema ir nacionaliniai paskirstymo 

planai 

Klausimai ir atsakymai 

Metodinė medžiaga  

http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Paraiskos%20projektas%20I%20dalis%20-%20del%20nemokamu%20ATL%20energijos%20irenginiams.docx
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Paraiskos%20projektas%20II%20dalis%20-%20del%20nemokamu%20ATL%20energijos%20irenginiams.xls
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Papildytas%20veiklos%20vykdytoju%20sarasas.xls
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Pranesimas%20visuomenei%20-%20del%20veiklos%20vykdytoju%20saraso%202013-2020.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Pranesimas%20visuomenei%20-%20ataskaita%20del%20veiklos%20vykdytoju%20ir%20nemokamu%20ATL.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Paraiskos%20projektas%20-%20pranesimas%20visuomenei%20(2011%20m.).doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Paraiskos%20projektas%20I%20dalis%20(2011%20m.).doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Paraiskos%20projektas%20II%20dalis%20(2011%20m.).xls
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-11-11%20Konferencijos%20medziaga%20-%20EBRD%20and%20emissions%20trading.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-11-11%20Konferencijos%20medziaga%20-%20Barclays%20Financial%20aspects%20of%20ET.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-11-11%20Konferencijos%20medziaga%20-%20LAAIF%20pranesimas.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-11-11%20Konferencijos%20medziaga%20-%20IETA%20pranesimas.ppt
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-11-11%20Konferencijos%20medziaga%20-%20AM%20pranesimas%20(L.Dzelzyte).pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Seminaras%20-%20Aviacijos%20ATL%20(kvietimas%201).pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Seminaras%20-%20Aviacijos%20ATL%20(kvietimas%202).pdf.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Seminaras%20-%20Aviacijos%20ATL%20(pranesimas%201).pdf.ppt
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/Seminaras%20-%20Aviacijos%20ATL%20(pranesimas%202).pdf.ppt
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_templates_en.htm
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2009-04-21%20Komisijos%20sprendimas%202006-803-EB.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/NAP%202008-2012.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/Teises%20aktai/NAP%202008-2012%20Lt%202007_11%2019%20Eng(clean)-1.pdf
http://www.am.lt/VI/files/0.306691001164609868.pdf
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/NAP%20summary%20table.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2005-06-29%20Belgijos%20vyriausybes%20pasiulymai%20del%20BI%20projektu.doc
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato%20kaita/ATL/2005-04-25%20Klausimai%20ir%20atsakymai%20-%20Siltnamio%20duju%20leidimu%20sistema%20ir%20NAPai.doc
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✓ Paraiškos forma ATL gauti (versija, galiojanti nuo 2015-06-17)  

✓ Bendra ŠESD stebėsenos planų ir ataskaitų teikimo metodinė medžiaga (anglų kalba)  

✓ Gairės ir duomenų pildymo lentelė naujiems rinkos dalyviams (duomenų pildymo forma ir 

gairės naujiems rinkos dalyviams ir įrenginių uždarymui)  

✓ Metodinė medžiaga veiklos vykdytojams, pildantiems ŠESD stebėsenos planus 

✓ Bendrosios įrenginių gairės (pagal reglamentą Nr. 601/2012) 

✓ Gairės biomasės aspektams 

✓ Gairės duomenų srauto sistemai 

✓ Gairės neapibrėžties įvertinimui 

✓ Gairės ėminių ėminui ir tyrimui 

✓ Orlaivių naudotojų ŠESD stebėsenos plano forma 

✓ Tonkilometrių duomenų forma 

✓ ŠESD stebėsenos plano forma 

✓ Komisijos reglamentų (ES) Nr. 600/2012, Nr. 601/2012 dėl ŠESD stebėsenos ir ataskaitų 

patikros įgyvendinimo 

Įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentus (ES) Nr. 601/2012 dėl 

išmetamųjų ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2003/87/EB bei Nr. 600/2012 dėl išmetamųjų ŠESD kiekio  ataskaitų ir tonkilometrių 

duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2003/87/EB, siūlome naudotis Europos Komisijos pateiktomis pildymo lentelėmis bei 

metodine medžiaga pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.  

✓ Bendrosios ŠESD stebėsenos ir ataskaitų rengimo gairės 

Bendrosiomis įrenginių gairėmis siekiama padėti įgyvendinti 2012 m. birželio 21 d. 

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2012/601 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB.  

✓ Duomenų apie naujus keleivinius automobilius rinkimo ir ataskaitos apie naujų keleivinių 

automobilių išmetamą CO2 kiekį parengimo metodiniai nurodymai 

✓ Komisijos sprendimas 2007/VII/18 nustatantis šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/87/EB (taikoma nuo 2008-01-01) 

✓ Komisijos sprendimas 20007/VII/18 nustatantis šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/87/EB (1 dalis) 

✓ Komisijos sprendimas 20007/VII/18 nustatantis šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2003/87/EB (2 dalis) 

✓ Gebėjimų ugdymas įgyvendinant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos direktyvą naujose 

ES valstybėse narėse 

✓ Komisijos komunikatas „Papildomos rekomendacijos dėl leidimų paskirstymo planų ES 

išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008-2012 metų prekybos laikotarpiu“  

✓ Communication from commision „Further guidance on allocation plans for the 2008 to 2012 

trading period of the EU Emission Trading Scheme“  

✓ Baltijos jūros regione bendrai įgyvendinamų projektų procedūrų regioninis vadovas 

✓ Komisijos sprendimas, nustatantis ŠD išmetimo monitoringo ir ataskaitų teikimo gaires 

✓ Guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-13 

 

 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/NEC%20template%20perfect%202015%2006%2017.xls
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/duomenu%20pildymo%20forma.xls
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Gair%C4%97s%20naujiems%20rinkos%20dalyviams%20ir%20%C4%AFrengini%C5%B3%20u%C5%BEdarymui.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Bendrosios%20%C4%AFrengini%C5%B3%20gair%C4%97s.DOC
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Gair%C4%97s%20biomas%C4%97s%20aspektams.DOC
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Gair%C4%97s%20duomen%C5%B3%20srauto%20sistemai.DOC
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Gair%C4%97s%20neapibr%C4%97%C5%BEties%20%C4%AFvertinimui.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Gair%C4%97s%20%C4%97mini%C5%B3%20%C4%97minui%20ir%20tyrimui.DOC
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Orlaivi%C5%B3%20naudotoj%C5%B3%20%C5%A0ESD%20steb%C4%97senos%20plano%20forma.xls
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Tonkilometri%C5%B3%20duomen%C5%B3%20forma.xls
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/%C5%A0ESD%20steb%C4%97senos%20plano%20forma.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm.
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Steb%C4%97senos%20ir%20ataskait%C5%B3%20reglamentas_%20Bendrosios%20%C4%AFrengini%C5%B3%20gair%C4%97s.DOC
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Duomen%C5%B3%20apie%20naujus%20keleivinius%20automobilius%20rinkimo%20ir%20ataskaitos%20apie%20nauj%C5%B3%20keleivini%C5%B3%20automobili%C5%B3%20i%C5%A1metam%C4%85%20CO2%20kiek%C4%AF%20parengimo%20metodiniai%20nurodymai.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Duomen%C5%B3%20apie%20naujus%20keleivinius%20automobilius%20rinkimo%20ir%20ataskaitos%20apie%20nauj%C5%B3%20keleivini%C5%B3%20automobili%C5%B3%20i%C5%A1metam%C4%85%20CO2%20kiek%C4%AF%20parengimo%20metodiniai%20nurodymai.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(1%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(1%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(1%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(2%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(2%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2020007VII18%20nustatantis%20%C5%A1iltnamio%20duj%C5%B3%20i%C5%A1metimo%20apskaitos%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires%20vadovaujantis%20Europos%20Parlamento%20ir%20Tarybos%20direktyva%20200387EB%20(2%20dalis).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Geb%C4%97jim%C5%B3%20ugdymas%20%C4%AFgyvendinant%20ES%20apyvartini%C5%B3%20tar%C5%A1os%20leidim%C5%B3%20prekybos%20direktyv%C4%85%20naujose%20ES%20valstyb%C4%97se%20nar%C4%97se_%20Vadovas%20Nr_4%20-%20%C5%A0PM%20ir%20B%C4%AE%20projektai.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Geb%C4%97jim%C5%B3%20ugdymas%20%C4%AFgyvendinant%20ES%20apyvartini%C5%B3%20tar%C5%A1os%20leidim%C5%B3%20prekybos%20direktyv%C4%85%20naujose%20ES%20valstyb%C4%97se%20nar%C4%97se_%20Vadovas%20Nr_4%20-%20%C5%A0PM%20ir%20B%C4%AE%20projektai.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Communication%20from%20commision%20%E2%80%9EFurther%20guidance%20on%20allocation%20plans%20for%20the%202008%20to%202012%20trading%20period%20of%20the%20EU%20Emission%20Trading%20Scheme%E2%80%9C.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Communication%20from%20commision%20%E2%80%9EFurther%20guidance%20on%20allocation%20plans%20for%20the%202008%20to%202012%20trading%20period%20of%20the%20EU%20Emission%20Trading%20Scheme%E2%80%9C.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Baltijos%20j%C5%ABros%20regione%20bendrai%20%C4%AFgyvendinam%C5%B3%20projekt%C5%B3%20proced%C5%ABr%C5%B3%20regioninis%20vadovas%20(angl%C5%B3%20k_).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Komisijos%20sprendimas%2C%20nustatantis%20%C5%A0D%20i%C5%A1metimo%20monitoringo%20ir%20ataskait%C5%B3%20teikimo%20gaires.doc
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/KLIMATO%20KAITA/ES%20ATL%20sistema/Guidelines%20for%20the%20monitoring%20and%20reporting%20of%20greenhouse%20gas%20emissions.pdf
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IS-914/639-IV-5 priedas 

 

KLAIPĖDOS ENERGETIKAI INVESTUOJA Į ORO TARŠOS MAŽINIMĄ 

"Klaipėdos energijos" inf. 2021-08-26 www.ve.lt, 

TN: tn  

 

 
 

AB „Klaipėdos energija“ dar vienam ekologiniam projektui gavo valstybės paramą - kietųjų 

dalelių išmetimui Šilutės plento katilinėje mažinti Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 

skyrė 200 tūkst. eurų, o bendrovė prie modernizavimo darbų ir įrangos įsigijimo papildomai 

prisidės apie 330 tūkst. eurų. 

Už šias lėšas pagrindinėje uostamiesčio katilinėje bus įsigytas ir sumontuotas dviem biokuro 

katilams skirtas elektrostatinis filtras, trigubai sumažinsiantis į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekį. 

„Švaresnis oras - tai pagrindinis šio projekto privalumas miestui. Bet ne mažiau svarbu, kad 

elektrostatinis filtras apsaugos mūsų katilų įrangą nuo greito susidėvėjimo, leis išvengti prastovų 

atliekant jų profilaktiką ir be sustojimų gaminti šilumą iš biokuro, o ne iš brangių gamtinių dujų. 

Finansinė nauda kasmet sieks apie 135 tūkst. eurų. Tad ši investicija aktuali visiems mūsų 

klientams - ji turės įtakos skaičiuojant šilumos kainą“, - pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 

energija“ generalinis direktorius. 

Dabartinėje katilinės sistemoje biokuro katilų dūmai pirmiausia iki 95 procentų yra išvalomi 

multiciklonuose, po to patenka į kondensacinį ekonomaizerį, kur drėkinami ir kietųjų dalelių kiekis 

išeinančiuose dūmuose sumažinamas iki 30 mg/Nm³. Įrengus ir pradėjus naudoti elektrostatinį filtrą 

į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekis sumažės iki 10 mg/Nm³. 

Įvykdžius šį ekologinį patobulinimą visi keturi Šilutės plento katilinėje esantys biokuro 

katilai bus maksimaliai netaršūs - dviem iš jų elektrostatinis filtras jau buvo įrengtas anksčiau. 

Skaičiuojama, kad pastaroji investicija atsipirks per kiek daugiau nei dvejus metus. 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dėl aplinkos oro užterštumo šimtui tūkstančių 

Lietuvos gyventojų vidutiniškai vis dar tenka 1,5 prarastų sveiko gyvenimo metų. Šis rodiklis du 

kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį. 

Siekdama mažinti oro taršą Klaipėdos miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi Klaipėdos 

miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021-2023 metų programos ir priemonių planą, 

kuriame vienu iš tikslų įvardytas ir kietųjų dalelių mažinimas ore. 

„Stengiamės pasitelkti ES fondų ir Lietuvos valstybės teikiamą paramą ekologiniams 

projektams. Iš esmės visos mūsų vykdomos investicijos - trasų rekonstrukcijos, katilinių 

atnaujinimas, saulės elektrinių įrengimas ir kitos priemonės - susijusios su oro taršos, šiltnamio 

efekto mažinimu“, - aiškino A. Katinas. 

Pasak Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, AB „Klaipėdos energija“ rodo sektiną 

pavyzdį: „Galime tik pasidžiaugti, kad bendros valstybės bei mūsų bendrovės investicijos į gamtą 

saugančius bei tausojančius projektus žymiai pagerins oro kokybę mieste, ir tikiuosi, kad tai 

pajusime visi. 

Sykiu tai puikus bei sektinas pavyzdys ir kitoms pramonės įmonėms bei bendrovėms, kad 

gamtosauginės iniciatyvos bei konkrečios tai užtikrinančios priemonės - tai nenutrūkstamas ir 

būtinas procesas.“ 

http://www.ve.lt/
https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipedos-energetikai-investuoja-i-oro-tarsos-mazinima
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AB „Klaipėdos energija“ gamina ir tiekia šilumą centralizuotais šilumos tinklais Klaipėdoje 

ir Gargžduose. Bendrovės tiekiama šilumos energija atitinka ekologišką A++ standartą, daugiau nei 

70 procentų šilumos pagaminama iš atsinaujinančių išteklių. 
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IS-914/639-IV-6 priedas 

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“:2021-08-30 pranešimas. Per energetikos savaitgalį 

„Mechanizmai“ - nemokamos ekskursijos elektrinėje E2 

TN: tn  

 

 
 

Vilniaus miesto savivaldybė rugsėjo 11-12 d. gyventojus pakvies į energetikos 

savaitgalį „Mechanizmai“. Per dvi dienas Vilniaus mieste veikiančios įmonės - „Vilniaus 

vandenys“, Vilniaus šilumos tinklai, „Grinda“, „SoliTek“, Energetikos ir technikos muziejus 

bei Geležinkelių muziejus - vilniečiams ir miesto svečiams atvers pačius įdomiausius 

energetikos objektus. Daugelis jų – elektrinės, vandenvietės, valyklos bei gamybos linijos – 

itin saugomi ir tik labai retais atvejais atveriami lankytojams, todėl organizatoriai ragina 

sekti naujienas ir nepraleisti registracijos. 

„Energetika tuo pačiu metu yra ir labai arti, ir labai toli nuo žmonių. Viena vertus, mes visi 

naudojame čiaupo vandenį, visi šildome savo namus, važinėjamės traukiniais, naudojamės 

gatvėmis, po kuriomis yra išsiraizgę lietaus nuotekų tinklai. Iš kitos pusės, tik nedidelė dalis žmonių 

supranta kaip miestas aprūpina juos viskuo, kas šiandieniniu įsivaizdavimu yra tiesiog būtina 

kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Norėdami šį skirtumą sumažinti ir paskatinti žmones labiau 

domėtis tuo, kas vyksta mieste, galų gale, sugriauti metų metus šį sektorių persekiojančius mitus, 

nusprendėme žmones supažindinti su nematomu Vilniumi“, - apie renginio idėją pasakoja Vilniaus 

miesto vicemeras Valdas Benkunskas. 

Energetikos savaitgalio lankytojus rugsėjo 11 d. sostinė supažindins su miesto pažabota 

vandens stichija, atsinaujinančios energetikos paslaptimis ir mūsų geležinkeliais. Tris skirtingas 

ekskursijas – po Antavilių vandenvietę, aplinkui Bernardinų sodą susitelkusius vandentvarkos 

objektus ir Vilniaus nuotekų valyklą – paruoš „Vilniaus vandenų darbuotojai“. Miestiečiams gerai 

pažįstamos įmonės „Grinda“ darbuotojai pakvies į Karoliniškių lietaus nuotekų valymo valyklą, 

saugančią miestą nuo potvynių, o mūsų upes – nuo teršalų. Tuo tarpu, didžiausia saulės modulių 

gamintoja Lietuvoje „SoliTek“ atvers gamyklos duris, o Geležinkelių muziejaus gidai, kartu su 

lankytojais stebėdami stotyje vykstančius procesus, papasakos apie geležinkelių praeitį, dabartį ir 

ateities planus. 

Rugsėjo 12 d. leisimės į maršrutą po centrinę sostinės dalį, kur profesionalus gidas 

pademonstruos kaip Vilnių keitė skirtingais laikotarpiais atsiradusios inovacijos. Kiek vėliau 

lankysimės pirmojoje viešoje miesto elektrinėje, kur šiuo metu veikia Energetikos ir technikos 

muziejaus ekspozicija. 

O Vilniaus termofikacinė elektrinė, kuri kiekvieną dieną rūpinasi, jog vilniečiai turėtų karšto 

vandens ir nesušaltų namuose bei gamina žaliąją elektros energiją, lankytojų lauks abi dienas ir su 

pačių darbuotojų taip pramintu „monstru“ supažindins net 12 lankytojų grupių. 

Saugodama miestui strategiškai svarbių objektų darbuotojus, Vilniaus miesto savivaldybė į 

ekskursijas kvies iš anksto užsiregistravusius svečius, turinčius Galimybių pasą. Registracijos 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/per-energetikos-savaitgali-mechanizmai-nemokamos-ekskursijos-elektrineje-e2:586
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2021/08/microsoftteams-image-28.png
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pradžia – rugsėjo 6 d., puslapyje neakivaizdinisvilnius.lt. Iki tol industrinio turizmo gerbėjai su 

idėjomis, ką aplankyti sostinėje, gali susipažinti čia. 

_________ 

 

VEIKSMINGESNIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PAIEŠKOSE PASAULIO ENERGETIKOS 

EKSPERTAI DAIROSI Į VILNIŲ 

ELTA 2021 m. rugpjūčio 30 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Tvarios energetikos platforma „Intelligent Energy Lab“ pirmą kartą kviečia į trijų 

dienų hakatoną, skirtą skaitmeniniams ir inžineriniams ateities energetikos sprendimams. 

Rugsėjo 21–23 dienomis sostinėje vyksiančio hakatono nugalėtojams atiteks 200 000 eurų 

vertės prizas - žemės sklypas veiklai vykdyti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke.  

Vilniuje veikianti atvira platforma "Intelligent Energy Lab", kurios veiklą koordinuoja AB 

Vilniaus šilumos tinklai, pristato trijų dienų hakatoną, skirtą tvarios energetikos inovacijoms 

vystyti. „Intelligent Energy Lab Hackathon“ pradės jau tradicine tapusią „Energy Tech Summit“ 

konferenciją, jos metu skaitmeniniais kanalais virtualiai bus sujungti centralizuoto šildymo bei 

vėsinimo įmonių atstovai, startuoliai, mokslininkai, tyrėjai, inžinieriai, IT produktų kūrėjai ir kiti 

rinkos ekspertai. Tarptautinės komandos plėtos novatoriškų idėjų įgyvendinimo temas ir siūlys 

didelės vertės energetikos inžinerijos sprendimus ateičiai be anglies dioksido kurti. 

Virtualiai susibūrę tvarios energetikos srities profesionalai objektyviai apžvelgs skubų 

poreikį imtis drastiškų veiksmų mažinant pasaulines rizikas ir ieškos alternatyvių energijos šaltinių 

panaudojimo būdų. 

Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, pereinamuoju laikotarpiu iki 2050 m. 

Lietuva švarios energijos srityje padarė įspūdingą šuolį. Šalies Vyriausybė aktyviai globoja 

atsinaujinančios energijos sektorių, kuris jau sudaro didelę eksporto dalį, ir ieško apčiuopiamų 

sprendimų aplinkos tvarumo skatinimui ateityje. Nenuostabu, kad Vilnius buvo pasirinktas 

https://savaitgalisvilniuje.lt/energetikos-savaitgalis/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/veiksmingesniu-energijos-saltiniu-paieskose-pasaulio-energetikos-ekspertai-dairosi-i-vilniu.d?id=88059923
https://www.delfi.lt/temos/energy
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
https://www.delfi.lt/temos/lietuva
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
https://www.delfi.lt/temos/vilnius
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susitikimo vieta dialogui apie alternatyvius atsinaujinančius energijos šaltinius, diegiamus Europoje 

ir visame pasaulyje, pradėti. 

Žaliosios energetikos stiprinimas sparčiame klimato kaitos kontekste darosi itin svarbus. 

2021 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 

paskelbta palyginamoji ataskaita apie planetos būklę apžvelgė ne vien anglies dioksido statistiką. 

Įvertinus metano koncentraciją atmosferoje, paaiškėjo, kad šiandien ji didžiausia per pastaruosius 

800 000 metų. Prognozuojama, kad pasauliniai energijos suvartojimo skaičiai per ateinančius 30 

metų augs bene dvigubai. Tuo pačiu laikotarpiu nuolatinis temperatūros kilimas ir jo sąlygojami 

ekstremalūs orai pasireikš dideliais gaisrais, potvyniais ir vandens trūkumu. Mokslininkų teigimu, 

esminiu klimato krizės švelninimo elementu tampa inovacijos. Daugelis pasaulio šalių jau pradėjo 

ieškoti naujų energijos šaltinių, kad būtų galima tiekti pigesnę bei tvaresnę naftos ir dujų 

alternatyvą. Lietuvos indėlis prisidedant prie aktualių problemų sprendimo reikšmingas ne tik 

vietiniame, bet ir tarptautiniame kontekste. 

 
________ 

 

P. MARTINKUS. APIE KITĄ VILNIAUS VAMZDĮ 

2021-09-01 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 Paulius Martinkus Vilniaus šilumos tinklų strategijos ir vystymo direktorius  

 

Trumpam pamirškime garsiausią Vilniaus Vamzdį – taip viešojoje erdvėje dažniausiai 

vadinama V. Urbanavičiaus skulptūra „Krantinės Arka“ – ir pagalvokime apie vamzdį, tiksliau, 

ištisą vamzdyną, besidriekiantį sostinės pilve. Tai yra daugiau nei 700 kilometrų ilgio centralizuotas 

šildymo tinklas (CŠT) ir apie jį aš noriu pakalbėti, nes Jums po kojomis prasideda įdomūs dalykai. 

Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) visai neseniai pradėjo projektą, kurio esmė, atrodytų, 

paprasta – centrinio šildymo tinkle esančio termofikato (vandens) temperatūra pirmame projekto 

etape bus palaipsniui mažinama nuo 70 iki 65 laipsnių, o antrame – tol, kol tolimiausiose tinklo 

vietose esančius klientus pasieks 55 laipsnių temperatūros vanduo. Atrodytų, būta čia ko – karštas 

vanduo tampa mažiau karštu – tačiau čia yra, nemeluoju, lūžio momentas. 

Pažemintos temperatūros tinklas yra būtina sąlyga plėtojant vadinamuosius 4 kartos (4G) 

šilumos tinklus ir būtina sąlyga žengiant į 5 kartos tinklus, kurie žada šildymo sistemos revoliuciją. 

Kad būtų aiškiau, pasakysiu, kad šiuo metu Vilniuje (ir kituose šalies miestuose) mes turime 

3 kartos tinklus, kurie atsirado apie 1980-uosius. Prieš tai maždaug 50 metų veikė antrosios kartos 

tinklai, o pirmosios kartos šilumos energijos tinklas, dar neturėjęs centralizuoto šilumos tiekimo 

funkcijos, veikė maždaug nuo 1880 iki 1930 metų. 

Jei mėginčiau labai apibendrinti šilumos tiekimo sistemos evoliuciją, galima būtų apsiriboti 

tokia koreliacija: „temperatūra mažėja, efektyvumas didėja“. Į pirmosios kartos vamzdynus būdavo 

tiekiamas beveik 200 Celsijaus laipsnių termofikatas, trečiosios – apie 100, ketvirtosios – apie 55. 

Skirtumas tas, kad klientą visais atvejais pasiekia apie 50 laipsnių temperatūros karštas vanduo. 

Suprantama, kad energijos sąnaudų kaitinimui ir energijos praradimų pakeliui į kliento būstą 

skirtumai yra tokie reikšmingi, kad šie skirtumai turi tiesioginės įtakos šilumos energijos kainai ir, 

kas ne mažiau svarbu, aplinkai. 

Ir dar vienas skaičius – trečiosios kartos tinklo vamzdynas tarnauja apie 50 metų, 

ketvirtosios – šimtą. 

Paklausite: šilumininkams naudos bus (mažesnės sąnaudos, ilgesnis tarnavimo laikas), o 

mums, klientams, kas iš to? 

https://www.delfi.lt/temos/jungtiniu-tautu
http://www.elta.lt/
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/01/p-martinkusapie-kita-vilniaus-vamzdi&wa2mc
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Klientai pirmiausiai pastebės finansinę 4G tinklo naudą, nes matematika čia paprasta – 

mažesnei termofikato temperatūrai pasiekti reikia mažiau kuro, tad mažėja šilumos gamybos 

sąnaudos. Centrinio šildymo rinka yra reguliuojama ir mažesnės šilumos tiekėjo išlaidos tiesiogiai 

atsispindi mūsų klientų sąskaitose už šildymą. 

Ne mažiau svarbu ir tai, kad 4G tinklo infrastruktūra yra pritaikyta šilumą gaminti iš 

atsinaujinančių energijos išteklių. Todėl įgyvendinus jo plėtrą gerokai sumažės priklausomybė nuo 

iškastinio kuro (dujų), tuo pačiu mažės šilumos gamybos kaštai. Šiandien dienai jau 61% Vilniaus 

centralizuotos šilumos tinkle cirkuliuojančios šilumos pagaminama iš atsinaujinančių išteklių, per 

artimiausius dvejus metus šis skaičius pasieks 90%, o 2030 m. Vilniaus centralizuotos šilumos 

sistemoje apskritai nebeliks iškastinio kuro. 

Perėję prie 4G tinklų dalį šilumos energijos poreikio galėsime gauti ir iš likutinės šilumos, 

susidarančios įvairiuose procesuose, vėsinant prekybos ir duomenų centrus. Tokie miestai kaip 

Vilnius turi didžiulį likutinės šilumos panaudojimo potencialą, nes čia yra didelė prekybos ir 

komercinių patalpų koncentracija. 

Tačiau bene pagrindinis 4G tinklo diegimo tikslas yra kiek įmanoma labiau sumažinti į 

aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį ir poveikį aplinkai. 

VŠT pernai atliktas tyrimas parodė, kad sumažinus termofikato temperatūrą 50% Vilniaus 

trasų, per mėnesį į aplinką išskiriamo anglies dioksido kiekis sumažėja 321 tona. Tad žemesnė 

temperatūra leistų gerokai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sostinėje. O įdiegus 

alternatyvius energijos išteklius – visiškai atsisakyti iškastinio kuro. 

Tai ko laukiam? 

Nelaukiam, darom, tačiau čia svarbūs keli aspektai. 

Pirmiausia, pati centrinio šildymo sistema yra pakankamai sudėtinga ir inertiška, todėl 

nereikėtų tikėtis greitų pokyčių — kitaip, nei mobiliojo ryšio tinklai, CŠT į 4G pereis mažais ir 

gerai pasvertais žingsniais. Pirmiausiai tam bus pritaikytos renovuojamos ir naujai statomos tinklo 

atkarpos, o palaipsniui, per artimiausią dešimtmetį, visos Vilniaus CŠT trasos pereis prie žemos 

temperatūros. 

Be to, tam dar reikės pokyčių rinkos reguliavimo sistemoje, kuri, atvirai sakant, dar 

nepasiruošusi inovacijoms ir naujiems technologiniams standartams. 

O kas toliau? Kitas CŠT raidos etapas — 5 kartos (5G) tinklas. Jo pagrindinė ypatybė – CŠT 

tinklas atlieka balansavimo funkciją, išmani tinklo infrastruktūra, šilumą gaminantys vartotojai 

(CŠT ir tiekia, ir atgauna šilumą) ir centralizuotas vėsos tiekimas. Iš esmės, jei 4 kartos tinklus dar 

galima laikyti ankstesnių kartų evoliucija, tai 5 kartos CŠT bus nauja technologija. Planuojama, kad 

prie 5G tinklo Vilnius pereis apie 2050 m. 

Suprantu, kad data tolima, tačiau nereikia pamiršti, kad kai kuriuos elementus, ypač 

plėtojantis technologijoms, bus galima diegti kur kas anksčiau, todėl nenustebkime, jei pakeliui bus 

4.1, 4.2, 4.3 ar 4.5 kartos tinklai. 

Pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių 5 kartos elementų – vėsos tiekimas. Paprastai tariant, tas 

pats šildymo tinklas, kurį klientai tapatina su karštu radiatoriumi, gali tapti ir vėsos tiekėju tokią 

karštą vasarą kaip šiemet. 

Smagiausia tai, kad techniškai vėsos tiekimo sprendimus jau galima pradėti diegti ir VŠT 

ketina šias technologijas išbandyti Vilniaus miesto Konstitucijos prospekte. 

Kitaip tariant, visos šios šilumos tinklo modernizavimo idėjos nėra fantastika, tai mūsų 

ilgalaikės strategijos dalis. Vilniaus šilumos tinklų strategiją iki 2040 metų, kurią parengėme kartu 

su pasaulinio lygio energetikos konsultavimo įmone „Compass Lexecon“, netrukus pristatysime 

visuomenei. 

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad, nepaisant kai kurių energetikos ekspertų 

skelbiamų nekrologų, centralizuotas šildymo tiekimas šiuo metu išgyvena renesanso laikotarpį. 

CŠT bendrovės sparčiai diegia naujas technologijas, todėl savo klientams paslaugas gali teikti 

gerokai efektyviau. Vilniaus CŠT tinklas kasmet plečiasi, o kiti Europos miestai, tokie kaip 

Dublinas, įvertinę ekonominę ir aplinkosauginę CŠT naudą, centralizuoto šildymo tiekimo tinklą 

pradeda statyti nuo nulio. Žinoma, iškart 4 kartos. 
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Komentaro autorius – Paulius Martinkus, Vilniaus šilumos tinklų Strategijos ir vystymo direktorius 

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. 

________ 

 

ARŪNAS DUMALAKAS. SOSTINĖJE ŠILDYMAS BRANGSTA BEVEIK 50 PROC. – 

VILNIUS ŠĮ ŠILDYMO SEZONĄ TARP DIDMIESČIŲ BUS KAINŲ LYDERIS 

Arūnas Dumalakas „Lietuvos rytas“ 2021-09-02 www.Lrytas.lt, 

TN: tn 

 

Atrodytų, puiki naujiena: rugsėjo pabaigoje Vilniuje tvarios energetikos platforma 

„Intelligent Energy Lab“ pirmą kartą kviečia į trijų dienų hakatoną (vadinamąjį hakerių festivalį), 

skirtą skaitmeniniams ir inžineriniams ateities energetikos sprendimams.  

Vilnius šį šildymo sezoną tarp didžiųjų miestų bus kainų lyderis, nes sostinė suvartos 

daugiausiai dujų ir mažiausiai biokuro.  

Negana to, sostinėje veikiančios atviros platformos „Intelligent Energy Lab“ veiklą 

koordinuoja Vilniaus šilumos tinklai, o to hakatono metu kūrybines pajėgas suvienys centralizuoto 

šildymo, vėsinimo įmonių atstovai, startuoliai, mokslininkai, tyrėjai, inžinieriai ir IT produktų 

kūrėjai. Beje, hakatono nugalėtojams atiteks 200 tūkst. eurų vertės prizas – žemės sklypas inovacijų 

pramonės parke.  

Bet sugrįžkime į tikrovę, nes iš visų dviejų pastraipų aukščiau tikroviškas tėra žemės 

sklypas, kuris bus padovanotas pribloškiančią idėją, kaip stiprinti žaliąją energetiką, pasiūliusiems 

autoriams. O iš padebesių grimztant į tikrovę atsiveria nykus vaizdas: sostinėje, kuriai šilumą tiekia 

tie patys hakatonus rengiantys Vilniaus šilumos tinklai, šildymas brangsta beveik 50 proc., dėl 

rangovo iš Lenkijos bankroto stringa šiukšles deginsiančios kogeneracinės jėgainės statybos, 

biokurui skirtas katilas joje bus įdiegtas gal tik kitąmet, o gal ir dar vėliau.  

Taigi Vilnius šį šildymo sezoną tarp didžiųjų miestų bus kainų lyderis, nes sostinė suvartos 

daugiausiai dujų ir mažiausiai biokuro. Kodėl vilniečiai tyli, nors anksčiau triukšmaudavo, kai 

šildymas per sezoną pabrangdavo vos 5–10 proc.?  

Buvęs meras A.Zuokas paaiškino taip: triukšmą keldavo konservatoriai, o dabar Vilniuje jie 

yra tarp valdančiųjų, todėl belieka prikirptiems sėdėti.  

Buvusį sostinės vadovą reikėtų papildyti. Eilinių vilniečių balsai ištirpsta svaičiojimuose 

apie būtinybę plėtoti tvarios energetikos inovacijas, didelės vertės energetikos inžinerijos sprendimų 

siūlymuose ir panašiose padebesių idėjose.  

Tuo metu Vilnius, rengiantis konferencijas, hakatonus apie žaliosios energetikos plėtojimą, 

nesugeba užkurti biokuro katilo, kai kiti miestai tai jau seniai padarę.  
 

 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/02/news/stingant-darbuotoju-sujudo-ir-nusikalteliai-dideli-masta-igauna-prekyba-zmonemis-20621296
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IS-914/639-IV-7 priedas 

 

MARIUS VALUKYNAS. BALTARUSIŠKA BIOKURO ADATA IR TAI, KAS NĖ NERŪPI 

MELAGIENAI 

Marius Valukynas 2021-09-01 www.Lrytas.lt, 

TN: tn  

 

 Marius Valukynas, asociacijos „Litbioma“ prezidentas 

 

Kas apsuko galvą pramonininkams, kad jie negirdi, ką patys kalba? Jau ne pirmą kartą į 

„svietą“ jie laido nuomones, kad per „baltarusišką adatą“ biokuras švirkščiamas į mūsų energetikos 

įmonės. Ir kad apskritai kovai su klimato kaita strategija neva biokurą paliko kaip praeities 

atgyveną. Esą, žaliajame kurse biokurui vietos nėra. Pasak M. Valukyno, vis dar gaji gaji nuomonė, 

kad biomasės naudojimas energijai gaminti yra susijęs su pernelyg intensyviu miškų naudojimu.  

Gal neapgalvotas žmonių mulkinimas? Taip, pigaus biokuro importas iš Baltarusijos per 

kelerius metus išaugo bene dvigubai. Ir tai Lietuvos biokuro gamintojams kainavo milžiniškus 

praradimus. Tačiau tai nereiškia, kad ši energijos gamybai būtina žaliava nugyveno savo amžių.  

Pamanysit, kad tik giname savo mundurą, o faktų nėra? Anaiptol. Europos Komisijos narė 

Kadri Simson nuolat kartoja, kad biokuras yra didžiausias atsinaujinančios energijos šaltinis – greta 

vėjo, saulės ir kitų energijos šaltinių jis sudaro kone 60 proc. šio sektoriaus. Jis yra ir dar ilgai bus 

nepakeičiama Europos energetikos sistemos dalis.  

Verta priminti ir „paprastą“ biokuro privalumą. Tai daugialypė jo paskirtis, nes iš biomasės 

gaminama ir šilumos energija, ir elektros energija, ir transporto kuras. Be to, energija gaminama ten 

pat, kur ir vartojama, o Europa apskritai yra biokuro energetikos technologijų lyderė.  

Tačiau yra gaji nuomonė, kad biomasės naudojimas energijai gaminti yra susijęs su pernelyg 

intensyviu miškų naudojimu, netgi su nuolatiniu nesaikingu miškų kirtimu. Be to, biokuro sektorius 

daug kam atrodo kaip vienalytis, – kad visame pasaulyje taikomi vienodi jo gavybos metodai.  

Toks įsivaizdavimas prasilenkia su tikrove. Skirtingose valstybėse – skirtingose vietovėse ir 

žaliavų naudojimas, ir tvarumo nuostatų laikymasis, ir sąsajos su kitomis pramonės šakomis taip pat 

yra skirtingos. Skiriasi ir galutinė produkcija, ir jos apimtys. Be abejo, medienos biomasė turi būti 

gaminama ir naudojama atsakingai.  

Vis dėlto pastaruoju metu nuolat kartojamos su tiesa prasilenkiančios, skambios frazės kelia 

pavojų – priešiškos kampanijos gali turėti skaudžių pasekmių pasauliniam siekiui neutralizuoti 

anglies dvideginio išmetimą. Jų priežastį bent iš dalies galima paaiškinti dideliu „Packard“ (Davido 

ir Lucile Packardų) fondo tikslingu finansavimu. Iš jo per 10 mln. JAV dolerių jau skirta 

dotacijoms, siekiant sumažinti biokuro energijos paklausą. Be to, fondo įkūrėjai ketina per kitus 

ketverius metus šiam tikslui skirti dar apie 25 mln. JAV dolerių.  

Taigi pinigų šaltinis trykšta. Tik ką jis maitina?  

Biomasės energetika yra neatsiejama miškininkystės dalis. Biokuro gavyba yra susijusi su 

miškų tvarkymu, o kartu – pramonės procesais: biokuras naudojamas šilumai ir elektrai gaminti, 

biomasė – popieriaus bei daugybės kitų produktų gamyboje.  

Taigi galimybė parduoti miško kirtimo liekanas biokuro turi teigiamos įtakos ir pačių miškų 

tvarkymui. Juo labiau kad tvarūs miškų tvarkymo būdai, pavyzdžiui, reguliarus retinimas, pagerina 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/01/news/marius-valukynas-baltarusiska-biokuro-adata-ir-tai-kas-ne-nerupi-melagienai-20612093
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medienos kokybę ir padidina miškų atsparumą kenkėjams bei sumažina gaisrų plitimo tikimybę. O 

juk šios problemos dėl klimato kaitos tampa vis dažnesnės.  

Bet svarbiausia yra tai, kad būtent biokuras ir jo naudojimas daro esminį poveikį mažinant 

klimato kaitą, o šią tiesą bandoma nuneigti. Biokuro sektoriaus duobkasiams nerūpi tai, kad įvairios 

organizacijos – Europos Komisija, Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė, Tarptautinė energetikos 

agentūra ir kitos yra parengę šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo taupymo scenarijų, 

kuriame klimato kaitos mažinimas priklauso nuo biokuro naudojimo.  

Apskritai iki 2050 m. atsinaujinantys energijos ištekliai turi sudaryti didžiąją dalį 

suvartojamos energijos. To reikia norint pasiekti, kad anglies dvideginio į aplinką nebebūtų 

išmetama.  

Pravartu žinoti ir tai, kad prieš trejus metus įsigaliojo naujoji redakcija direktyvos „Dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją“. Pagal ją yra parengta programa – numatyti 

tokių išteklių naudojimo veiksmai 2021-2030 metams. Biomasė įtraukta į naująją direktyvos 

redakciją ne šiaip sau – ji yra biogeninės anglies ciklo dalis.  

Tai pripažįsta viso pasaulio miškų bei klimato ekspertai, ir nėra jokio mokslinio pagrindo, 

kuriuo remiantis būtų galima pakeisti šį vertinimą. Taigi biokuro sektoriaus priešininkai prieš 

kalbėdami viešame eteryje turėtų atidžiai pasverti argumentus.  
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APIE SKOLAS JĖGAINĖS STATYTOJAMS KAS MĖNESĮ VILNIEČIAMS PRIMINS 

SĄSKAITOS UŽ ŠILDYMĄ 

Arvydas Jockus 2021-08-31 www.alfa.lt, 

TN: tn  

 

„Ignitis grupės“ įmonė Vilniaus kogeneracinė jėgainė Lietuvos statybų bendrovėms liko 

nesumokėjusi apie 11 mln. Eur.  

Vilniaus apygardos teismas (VAT) antradienį nuotoliniu būdu pradėjo nagrinėti bylą, 

kurioje bendrovė „AXIS Tech“ prašo iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės priteisti 5,2 mln. Eur. 

Įmonė teigia, kad valstybės kontroliuojamos „Ignitis grupės“ įmonė Vilniaus kogeneracinė jėgainė 

(VKJ) nesumokėjo už jėgainėje jos atliktus darbus, statybines medžiagas bei pagamintą įrangą.  

Skaičiuojama, kad iš viso VKJ Lietuvos statybų bendrovėms liko nesumokėjusi apie 11 mln. 

Eur po to, kai 2020 m. spalio 6 d. skubiai nutraukė sutartį su projekto generaline rangove Lenkijos 

bendrove „Rafako“. Jėgainės biokuro bloko statybų subrangovai prašė VKJ atsiskaityti už jau 

atliktus darbus ir tęsti sustabdytas statybas, tačiau „Ignitis grupė“, nors turėjo galimybę, Lietuvos 

įmonių prašymus ignoravo.  

Nutraukusi sutartį su „Rafako“, VKJ iš Lenkijos kompanijos perėmė 15 mln. eurų dydžio 

sutarties įvykdymo garantinį fondą. Užuot atsiskaičiusi ir susitarusi su subrangovais, VKJ paskelbė 

naują viešąjį pirkimą. Dėl to jėgainės biokuro dalies statybų pabaiga nukelta į 2022 m. pabaigą.  

Tikėtina, projekto kaina išaugs dėl pabrangusių statybos medžiagų.  

„Ignitis grupė“ tvirtina, kad VKJ už visus pagal sutarties sąlygas tinkamai atliktus ir 

patvirtintus darbus yra atsiskaičiusi su Lenkijos retruktūrizuojama bendrove „Rafako“, kuri būtent 

ir yra skolinga subrangovams. Užsakovo nuomone, VKJ stačiusios ir apmokėjimo už darbus 

negausios Lietuvos įmonės turėtų kreiptis į „Rafako“, kuri ir yra skolinga subrangovams.  

Savo ruožtu subrangovai įsitikinę, kad VKJ nėra „Rafako“ sumokėjusi už jų atliktus darbus 

biokuro jėgainėje ir pristatytas statybines medžiagas. VKJ atsisako pateikti informaciją apie tokius 

atsiskaitymus, motyvuodama konfidencialumu ir šiuo metu vykstančia arbitražo byla.  

Nesuspėjus laiku šilumos gamyboje dujas pakeisti biokuru, Vilnius ateinantį sezoną pasitiks 

aukščiausiomis šildymo kainomis tarp didžiųjų miestų. Šildymas sostinėje brangs 50 proc. 

Vėluojant paleisti kogeneracinės jėgainės biokuro katilinę, sostinėje šilumai gaminti vis dar 

deginamos gamtinės dujos, jos sudaro 44 proc. viso kuro, kai vidutiniškai šalyje – apie 5 proc. 

Adnet media icon Šildymo kaina šiemet sostinės gyventojams labiausiai didėja dėl išaugusių 

gamtinių dujų kainų. Šilumos įmonių mokama dujų kaina (įskaitant infrastruktūros, tarp jų SGD 

terminalo, mokesčius) per metus pabrango beveik 1,8 karto. Prognozuojama, kad dujų kaina toliau 

kils, todėl tikėtis mažesnių šilumos kainų sostinės gyventojams artimiausiu metu neverta.  

Dėl pažeistų statybos terminų, galimai augsiančios statybų sąmatos ir tikėtino teismų 

proceso Vilniaus kogeneracinėje jėgainės projektas rizikuoja prarasti ir numatytą reikšmingą ES 

paramą.  

Prašo sumokėti už darbus  

„AXIS Tech“ atstovas byloje advokatas Jovitas Elzbergas Alfa.lt aiškino kad „AXIS Tech“ 

buvo Lenkijos bendrovės „Rafako“ subrangovas, o VKJ samdė „Rafako“ kaip rangovą atlikti 

Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro katilinės dalį. „Rafako“ samdė dešimtį Lietuvos įmonių, 

tarp jų ir mūsų atstovaujamą „AXIS Tech“. Kadangi „Rafako“ santykiai su VKJ nepavyko (abi 

bendrovės lenktyniavo, kuri greičiau nutrauks sutartį), ir galiausiai ginčas nukeliavo į arbitražą, 

VKJ nemokėjo „Rafako“ tam tikros pinigų sumos, todėl ir „Rafako“ nemokėjo savo subrangovams. 

Mūsų ieškinys sudaro dagiau kaip 5 mln. eurų“, – sakė advokatas.  

„AXIS Tech“, advokato teigimu, sprendė – paduoti į teismą „Rafako“, kuris negavo pinigų, 

ir tapti jos kreditoriumi (tarp kitų kreditorių) šios stambios įmonės restruktūrizavimo byloje 

Lenkijoje, arba teikti ieškinį VKJ, kuri už dalį darbų nesumokėjo Lenkijos bendrovei. „Manome, 

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/apie-skolas-jegaines-statytojams-kas-menesi-vilnieciams-primins-saskaitos-uz-sildyma/229793/
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kad VKJ turėtų sumokėti už tai, ką priėmė – už darbus, medžiagas, nes dėl jų atlikimo ir kokybės 

ginčo nėra. Mūsų atliktais darbais VKJ naudojasi. Dėl to ir yra ginčas. VKJ gavo iš mūsų darbus ir 

daiktus, VKJ santykiai su „Rafako“ mūsų nedomina, prašome už tuos darbus ir daiktus sumokėti, 

nes jokių pretenzijų dėl jų kokybės negavome. O jeigu nori, vėliau VKJ gali, atsižvelgdama į 

mokėjimus mums, pasitikslinti savo ieškinį „Rafako“ arbitraže“, – ieškovo poziciją dėstė advokatas.  

Primena europietišką praktiką  

Alfa.lt primena, kad reikalavimas į sutartis įtraukti nurodymą projektų užsakovams perimti 

įsipareigojimus subrangovams yra įtvirtintas ES direktyvose 2014 m., o Lietuvoje su pavėlavimu 

(turėjo būti perkeltas į nacionalinę teisę 2016 m.) taikomas nuo 2017 m. liepos, kai buvo įtrauktas į 

Viešųjų pirkimų įstatymą.  

VKJ ir projekto generalinės rangovės „Rafako“ iš Lenkijos sutartis pasirašyta anksčiau. 

Nors šis reikalavimas VKJ buvo žinomas, jis nebuvo įtrauktas į sutartį. Tačiau sutartyse tarp 

„Rafako“ ir subrangovų tokia galimybė yra numatyta. Lietuvos Civilinis kodeksas savo ruožtu 

nustato, kad užsakovas turi santykius su generaliniu rangovu, o pastarasis – su subrangovais. „Mes 

norime pakeisti lietuvišką praktiką, kad ji atitiktų europietišką (Europos Teisingumo Teismo ir kitų 

Europos šalių teismų praktiką), kad jeigu nėra ginčo tarp užsakovo ir subrangovo dėl darbų kokybės 

apimties ir dydžio (o šiuo atveju to nėra), užsakovas turėtų sumokėti subrangovui“, – sakė J. 

Elzbergas.  

Naudojasi, bet nemoka  

Advokatas atkreipė dėmesį, kad „AXIS Tech“ atliktais darbais kogeneracinėje elektrinėje 

VKJ naudojasi, tačiau už juos mokėti nenori. „Įsivaizduokime paprastą pavyzdį. Tarkime, VKJ 

pirktų ne biokuro jėgainę, o automobilius. Sutartimi su dileriu pirktų 5 mikroautobusus, 5 didelius 

autobusus ir 10 lengvųjų automobilių. Mes savo dalyje teiktume mikroautobusus, užsakovas jais 

važinėtųsi, bet sakytų: visiems mikroautobusų, autobusų ir lengvųjų automobilių pardavėjams 

Lietuvoje atstovavo dileris. Ir tas dileris nepateikė dalies lengvųjų automobilių ir 1 autobuso, todėl 

aš viso pirkinio negavau ir visko nemokėsiu. Aš sakyčiau, kad man neįdomu, kaip ir ką tu mokėjai, 

bet mano 5 mikroautobusais važinėji, tai būk malonus susimokėk už juos, o paskui aiškinkis su 

generaliniu rangovu, kokius reikalavimus jam pateiksi. Šiuo atveju viskas panašiai. Jie pasiliko 

mūsų medžiagas, mūsų darbus, jais naudojasi, bet nenori mokėti“, – dėstė advokatas.  

Statė biokuro jėgainę  

„AXIS Tech“ ieškinys VKJ susideda iš bendrovės atliktų darbų kogeneracinės jėgainės 

biokuro dalyje (pastatytų sienų ir konstrukcijų), kuriuos priėmė VKJ, į statybvietę suvežtų 

statybinių medžiagų (plokščių ir metalo dirbinių), kurias VKJ toliau naudoja, bei konstrukcijos, kuri 

yra užsakyta specialiai VKJ ir dar yra fabrike. „Iš esmės didžioji dalis Jočionių g. pastatytos 

biokuro jėgainės yra mūsų darbas. Ten kyla statinys, kuris susideda iš dviejų didelių dalių (katilo ir 

„apsiuvimo“). Vienas katilas degins šiukšles ir gamins šilumą ir elektrą. Kitas katilas degins 

biokurą ir gamins šilumą ir elektrą. Tai tas statinys, kuris susijęs su biokuru, iš esmės yra mūsų 

statinys: sienos, pamatai, plokštės ant sienų ir kiti darbai. Pats katilas viduje – ne mūsų. Bet visa 

konstrukcija, viskas, ką fiziškai matote atvykę į jėgainę, yra mūsų darbas“, – sakė ieškovo atstovas.  

Biokuro jėgainė šiuo metu neveikia, nes nebaigta, bet, kaip pabrėžė advokatas, kai VKJ 

samdys kitą generalinį rangovą, kuriam atliktų apie 80 proc. visų darbų nereikės iš naujo atlikti. 

„Mes ir siūlėme, kad kai baigėsi VKJ santykiai su „Rafako“, „Ignitis grupės“ įmonė sudarytų 

santykius su subrangovais ir baigtų statybą. Tokiu atvejų jėgainę buvo galima baigti laiku, dar 

pernai“, – mano J. Elzbergas.  

Advokatas pabrėžė, kad generalinis rangovas „Rafako“ pats darbų jėgainėje nevykdė, o 

samdė apie 10 subrangovų Lietuvos įmonių. Todėl santykiams su lenkais nutrūkus, VKJ esą galėjo 

pats samdyti šias įmones likusiems darbams ir baigti projektą. „Dabar jie nori traktuoti, kad mes 

jiems padovanojome statybos medžiagas, atliktus darbus. Užuot teigę, kad nemokės už tuos darbus 

ir medžiagas, nes jau sumokėjo „Rafako“, jie sako: nesvarbu, kad jūsų daiktus gavau, bet aš jūsų 

nepažįstu, nežinau, kas jūs tokie, aš pažįstu tik „Rafako, jį tai pažįstu, o jūsų – ne. Aš nežinau, kieno 

tas mikroautobusas, kuriuo važinėju. Ir už tą mikroautobusą nemokėsiu, nes negavau visų užsakytų 

automobilių“, – stebėjosi advokatas.  
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Teigia, kad atsiskaitė su „Rafako“  

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius Alfa.lt anksčiau teigė, kad 

VKJ už visus pagal sutarties sąlygas tinkamai atliktus ir FIDIC inžinieriaus patvirtintus darbus yra 

atsiskaičiusi su Lenkijos retruktūrizuojama bendrove „Rafako“, kuri būtent ir yra skolinga 

subrangovams. Tokios pozicijos atsakovas laikosi ir VAT pradėtoje nagrinėti byloje. Teismo 

posėdyje VKJ atstovė teigė, kad ieškovas darbus jėgainėje atliko pagal sutartinius santykius su 

generaliniu rangovu Lenkijos bendrove „Rafako“. „VKJ nėra subrangos sutarties šalis ir jokios 

įtakos sutarties šalių – ieškovo ir „Rafako“ – santykiams neturi“, – teigė ji.  

Atsakovo atstovė pridūrė, kad VKJ ir „Rafako“ tarpusavio atsiskaitymai nėra šios bylos 

nagrinėjimo dalykas, bet to, tai konfidenciali informacija.  

A. Ketlerius Alfa.lt yra teigęs, kad „Rafako“ gruodžio 10 d. paskelbė, kokiu būdu grąžins 

skolas jos kreditoriams. „Numatyta, kad bus gražinama didžioji įsiskolinimų dalis – 80 proc. Iš jų 

20 proc. bus padengta įmonės akcijomis. Detalesnę informacija apie mokėjimo detales galėtų 

pateikti įmonė, kuri ir yra skolinga savo subrangovams – t.y. „Rafako“, – teigė „Ignitis grupės“ 

atstovas.  

Neieškojo galimybių atsiskaityti  

VKJ 2020 m. spalio 6 d. skubiai nutraukusi sutartį su projekto generaline rangove „Rafako“, 

nebandė ieškoti būdų atsiskaityti su rangovais. Penkioms lietuvių įmonėms iš viso liko nesumokėta 

beveik 11 mln. eurų. Skolos joms svyruoja nuo 500 tūkst. iki 5 mln. eurų. Negalutiniais 

duomenimis, visos „Rafako“ skolos Lietuvos statybininkams siekia apie 15 mln. eurų.  

Praėjusių m. gruodžio 10 d. „Rafako“ kreditoriai pritarė įmonės restruktūrizavimo planui, 

numatančiam, kad Lietuvos rangovai turi teorinę galimybę atgauti dalį skolų.  

Nutraukusi sutartį su „Rafako“, VKJ iš Lenkijos kompanijos perėmė 15 mln. eurų dydžio 

sutarties įvykdymo garantinį fondą. VKJ viešai skelbė, jog įmonei „Rafako“ sumokėjo ženkliai 

mažiau nei yra atlikta darbų jėgainėje. Neoficialiais duomenimis, „Rafako“ siūlė VKJ perimti 

įsipareigojimus ir sutartis su Lietuvos rangovais. Tokią galimybę numato „Rafako“ ir lietuviškų 

subrangovų sutartys, o taip pat – teisinė praktika, tačiau VKJ perimti įsipareigojimus atsisakė.  

Atsiskaitymo nuo 2020 m. vasaros pradžios nesulaukusios Lietuvos bendrovės praėjusių 

metų rudenį sustabdė darbus. Memorandumą dėl nesumokėtų pinigų už atliktus darbus pasirašė 6 

projektavimo, statybos, betonavimo, energijos gamybos įrenginių bendrovės: „Tilsta“, 

„Montuotojas“, „Axis Tech“, „Kaefer“, „Ulava“ ir „Elektrėnų energetikos remontas“.  

Kaip ir prognozavo pinigų už atliktus darbus negavę subrangovai, „Ignitis grupė“ paskelbė 

naują konkursą jėgainės statyboms.  

Planuoja paleisti 2023 m.  

Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ), kurios bendra vertė apie 350 mln. eurų, 2015 m. 

Vyriausybės pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Jėgainė galės pagaminti apie 40 

proc. Vilniui centralizuotai tiekiamos šilumos.  

VKJ 2017 m. pasirašė dvi statybos sutartis, skirtas dviejų jėgainės dalių – atliekų deginimo 

ir biokuro deginimo – statyboms. VKJ atliekų deginimo ir bendrus technologinius įrenginius statyti 

įsipareigojo konsorciumas iš Vokietijos įmonės „Steinmuller Babcock Environment“, Lenkijos 

statybų grupės „Budimex“ ir Lietuvos įmonės „Kauno dujotiekio statyba“.  

Biokuro deginimo įrenginius ir tiekimo infrastruktūrą už beveik 150 mln. eurų statyti 

įsipareigojo Lenkijos įmonė „Rafako“. 2020 m. rugsėjo 7 d. „Rafako“, jėgainėje atlikusi apie 80 

proc. numatytų darbų, per Varšuvos vertybinių popierių biržą pranešė apie įmonės restruktūrizaciją.  

VKJ spalio 6 d. nutraukė sutartį su „Rafako“. Dabar „Ignitis grupė“ planuoja, kad VKJ 

atliekų dalis pradės veikti nuo šio šildymo sezono pradžios. Jėgainės biokuro dalis energiją pradės 

gaminti 2022 m. Visu pajėgumu VKJ pradės veikti 2023 m., baigus visas statybas ir atlikus 

bandymus. Maksimali atliekų jėgainės šiluminė galia siekia apie 60 MW ir gali patenkinti beveik 

penktadalį Vilniaus metinio poreikio.  
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IS-914/639-V-1 priedas 
 

AM 2021-09-02 pranešimas. Telkiamos idėjos ir iniciatyvos Klimato savaitės renginiams 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija spalio 18-24 d. jau trečius metus rengia Klimato savaitę, kuria siekiama 

atkreipti visuomenės, verslo ir kitų suinteresuotų grupių dėmesį į aktualiausius klimato kaitos 

klausimus. Kviečiame įstaigas, institucijas, įmones, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes ir 

visus norinčius aktyviai įsitraukti į dialogą apie klimato kaitos iššūkius ir patiems siūlyti Klimato 

savaitės renginių idėjas bei iniciatyvas.  

Pasaulio mokslininkų bendruomenė neabejoja, kad atmosfera, vandenynai ir Žemė šyla dėl 

žmogaus veiklos. Naujausioje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje įvardijama, 

jog pagrindinė pasaulio temperatūros riba – globalinis atšilimas iki 1,5 laipsnio – pagal visus 

klimato scenarijus bus pasiekta iki 2040 m., jeigu ne anksčiau.   

Be to, ataskaitoje pažymima, kad praėjusį dešimtmetį globali temperatūra buvo 1,09 laipsnio 

aukštesnė nei 1850-1900 m. Pasaulinis vidutinis jūros lygis nuo 1901 m. iki 2018 m. pakilo 20 cm, 

o pastaruoju metu jūros lygio kilimo tempas padidėjęs beveik trigubai, palyginti su 1901-1971 m. 

laikotarpiu. 

Visų įmanomų formatų informacinės, šviečiamosios iniciatyvos – diskusijos, dirbtuvės, vieši 

pranešimai, akcijos, konkursai ir kt. – atlieka vis svarbesnį vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos 

pokyčių. Kviečiame užduoti klausimus, tartis, ieškoti jums aktualiausių klimato kaitos švelninimo 

aspektų ir prisidėti prie Klimato savaitės renginių organizavimo savo regione ar savivaldybėje. 

Siekiame sudaryti išsamią Klimato savaitės programą, todėl prašytume iki rugsėjo 24 d. 

informuoti  el. paštu marile.kosaite@am.lt apie planuojamus  renginius spalio 18-24 d. ir reikalingą 

pagalbą jiems organizuoti ar kreiptis iškilus kitiems klausimams. 

Informaciją apie praėjusių metų Klimato savaitės renginius galite rasti čia 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/telkiamos-idejos-ir-iniciatyvos-klimato-savaites-renginiams
http://klimatokaita.lt/aktualijos/renginiu-kalendorius/aplinkos-ministerija-kviecia-i-siu-metu-klimato-savaites-renginius/
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IS-914/639-VI-1 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-08-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DARBUOTOJAI SKYNĖ PERGALES SPECIALISTŲ 

MEISTRIŠKUMO KONKURSE 

 

 
Nuotraukose: AB „Šiaulių energija“ komanda. 

Nugalėtojų medaliais pasipuošė (iš kairės): Daiva Leitonienė, Žydrūnas Ražinskas ir Sondra 

Arbatauskienė. Danutės Šinkūnienės rankose – komandinė AB „Šiaulių energijos“ darbuotojų 

laimėta taurė ir diplomas. 

 

Vieną paskutinių rugpjūčio savaitgalių Plateliuose vykusiame 17-ajame Lietuvos 

pramonės profesinių sąjungų įmonių specialistų meistriškumo konkurse prizines vietas 

iškovojo trys AB „Šiaulių energija“ darbuotojai. Komandinėje įskaitoje bendrovės komanda 

pelnė aukštą trečią vietą.  

Profesinio meistriškumo konkurse buvo varžomasi dėl įmonės, turinčios geriausius 

specialistus, vardo. Jame rungėsi 10 specialybių atstovai: elektros darbų specialistai, dispečeriai, 

buhalterinės apskaitos specialistai, saugos darbo specialistai, šaltkalviai, klientų aptarnavimo 

specialistai, chemikai–laborantai, vairuotojai, profesinių sąjungų aktyvai, vadovaujantys 

darbuotojai. Pirmą vietą tarp buhalterinės apskaitos specialistų laimėjo AB „Šiaulių energija“ 

buhalterė Daiva Leitonienė, tarp elektros darbų specialistų antras buvo bendrovės kontrolės 

matavimo prietaisų ir automatikos meistras Žydrūnas Ražinskas, antras vietas tarp chemikų-

laborantų ir vadovaujančių darbuotojų iškovojo AB „Šiaulių energija“ chemijos laboratorijos 

vyresn. inžinierė Sondra Arbatauskienė. 

Bendrovės komanda rungėsi sportinėse varžybose, „Protų mūšyje“, įveikė kūrybinę užduotį. 

Puikiai konkurse pasirodę bendrovės darbuotojai buvo ne tik apdovanoti organizatorių medaliais, 

diplomais ir taure, bet ir simbolinėmis AB „Šiaulių energija“ dovanomis. AB „Šiaulių energija“ 

džiaugiasi ir didžiuojasi aktyviais kolegomis. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-31  

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-darbuotojai-skyne-pergales-specialistu-meistriskumo-konkurse-viena-paskutiniu-rugpjucio-savaitgaliu-plateliuose-vykusiame-17-ajame-lietuvos-pramones-profesiniu-sajungu-imoniu-specialistu-meistriskumo-konkurse-prizines-vietas-iskovojo/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id175/pictures/0001_se-komanda_1630402783.jpg
https://www.senergija.lt/uploads/news/id175/pictures/0002_laimetojai_1630402794.jpg
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 AB „Šiaulių energija“ 2021-08-31 pranešimas.  

TN: tn  

 

PRADĖKIME ŠILUMĄ NAMUOSE TAUPYTI JAU ŠIANDIEN! 

 

 
 

Kodėl atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai yra patrauklesni? Ar yra 

galimybė reguliuoti šilumą savo bute? Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą? Kokia jau 

įgyvendintų daugiabučių namų atnaujinimo patirtis? Į šiuos ir kitus Jums iškilusius 

klausimus, artėjant šildymo sezonui, atsakymus išgirsite mūsų susitikime! 

 Komfortišką, sveikatai palankią patalpų oro temperatūrą palaikysite ir kuo mažesnį šilumos 

energijos suvartojimą užsitikrinsite kompleksiškai atnaujinę savo daugiabutį namą. Naujausią, 

aktualiausią ir išsamiausią informaciją apie daugiabučių namų renovaciją rugsėjo 7 d. 16 val. AB 

„Šiaulių energija“ salėje (Pramonės g. 10, Šiauliai) vyksiančiame renginyje Jums pateiks šios 

bendrovės specialistai bei atsakys į visus Jus dominančius praktinius, techninius, ekonominius ir 

kitus klausimus.   

Ypatingai laukiame daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkų, bei kitų, 

besidominčių renovacija, šiauliečių. Maloniai prašome dalyvius registruotis iš anksto el. paštu 

alina.z@senergija.lt arba mob. +370 690 23 193. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-31  

https://www.senergija.lt/naujienos/pradekime-siluma-namuose-taupyti-jau-siandien/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id176/pictures/0001_mergaite_1630416704.jpg
mailto:alina.z@senergija.lt
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 AB „Šiaulių energija“ 2021-09-01 pranešimas; 

TN: tn  

 

GYVENTOJAI SĖKMINGAI KONSULTUOJAMI ŠILUMOS ENERGIJOS TAUPYMO 

KLAUSIMAIS 

 

 
 

AB „Šiaulių energija“ jau trejus metus sėkmingai įgyvendino ir toliau įgyvendina 

priemones, kuriomis gyventojams siūlo energiją taupančias priemones ir sprendimus. Taip 

bendrovė vykdo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašytą Energijos 

vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra visas 2020 

m. bendrovės realizuotas priemones pripažino tinkamomis. 

Šiemet už 2020 metais įgyvendintas priemones Lietuvos energetikos agentūrai ir 

Energetikos ministerijai atsiskaitė 60 elektros, dujų ir šilumos tiekėjų. Džiugu, kad AB „Šiaulių 

energija“ įvykdytos priemonės atitiko aukštus teisės aktais joms keliamus reikalavimus. Tai pavyko 

tik mažiau nei pusei minėtų tiekėjų. 

Taigi, kokie tie šilumos taupymo būdai, apie kuriuos rašoma, kalbama ir rodoma bendrovės 

naudojamose vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonėse? Tai – elementarūs, gyventojų 

pastangomis jau dabar išugdomi įpročiai uždaryti laiptinės duris ar ilgam nepalikti butuose pravirų 

žiemą ir ilgalaikę šilumos taupymo naudą atnešantys daugiabučių namų renovacijos ar atsakingo 

šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimai. Žinoma, apie šiuos ir kitus šilumos 

taupymo būdus pasakojame išsamiai, pasirenkant ir apžvelgiant įvairius jų aspektus, ragindami į 

pagalbą pasitelkti pastatų šilumos praradimams nustatyti skirtus termovizorius. 

Bendrovė rinkosi tokius šios informacijos pateikimo būdus, kurie efektyviai pasiektų 

galutinį energijos vartotoją ir tausotų resursus, aplinką. 

AB „Šiaulių energija“ informaciją apie efektyvų šilumos vartojimą skelbia savo interneto 

svetainėje, specialiai tam sukurtoje rubrikoje „Kaip taupyti šilumą“ (plačiau skaitykite 

https://www.senergija.lt/kaip-taupyti-siluma/). Čia vartotojai randa jau suklasifikuotą informaciją 

apie šilumos taupymą. Gerieji energijos taupymo pavyzdžiai bei patarimai teikti vartotojams ir 

kartu su spausdintomis ir elektroninėmis sąskaitomis, bei bendrovės leidžiamame periodiniame 

leidinyje „Mūsų šiluma“. 

2020-ųjų spalį  bendrovės patalpose vyko daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų 

mokymai „Daugiabučių namų inžinierinių sistemų modernizavimas – šilumos energijos taupymas“. 

https://www.senergija.lt/naujienos/gyventojai-sekmingai-konsultuojami-silumos-energijos-taupymo-klausimais/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id177/pictures/0001_seima_1630503265.jpg
https://www.senergija.lt/kaip-taupyti-siluma/
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Pernai AB „Šiaulių energija“ darbuotojai taip pat aktyviai dalyvavo daugiabučių gyvenamųjų namų 

butų savininkų susirinkimuose, kurių metu buvo aptariama daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesų eiga, nauda, atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonės, galimi sutaupymai. Bendrovės darbuotojai konsultavo atsakingus daugiabučių namų 

asmenis dėl pastatų termovizijos atlikimo. 

2021 m. kovo 23 d. AB „Šiaulių energija“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

pasirašė naują Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, apimantį 2021–2030 

bendrovės veiklos metus. Taigi bendrovė ir toliau atsakingai sieks užsibrėžto tikslo – formuoti 

naujus vartotojų įpročius ir sprendimų priėmimo būdus, įtakojančius efektyvesnį ir taupesnį šilumos 

energijos vartojimą. O taupydami šilumos energiją ne tik jau šiandien pajusite naudą savo piniginei, 

bet ir ją dovanosite ateities kartoms, užtikrindami joms gyvenimą švaresnėje aplinkoje!  

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-01  
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IS-914/639-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO dėl viešosios/tipinės šilumos punktų nuomos arba panaudos sutarties sudarymo 

galimybių 

 

Mantai, mano atsakymas (atsižvelgiant į CK): 

Poįstatyminiai teisės aktai visi gali galioti, jei tai neprieštarauja pagrindiniams LR teisės 

aktams, jų nedubliuotų,(viršenybės principas), nebent teismas pasisako kitaip, todėl šio klausimo 

dalyje galima daryti išvada, kad galimi visi pasiūlymai teisės aktų, kurie papildytų  išplėstų tam 

tikrus dalykus.  Asmeniškai manau, kad galima sudaryti bet kokia sutartį, bet kokia (geriausia 

rašytinė) forma, kuri neprieštarautu CK.  

Šiuo konkrečiu atveju dėl panaudos ar nuomos sudarymo kyla problema, kadangi CK šie 

dalykai numatyti su visais terminais ir pakankamai smulkiai. Nelabai suprantu, o kodėl negali 

įsigalioti tam tikra sutartis, ar papildoma poįstatyminė nuostata po tam tikro laiko, jei tai numatoma 

įstatyme ? Kaip pvz: Šilumos ūko įstatymas įsigalioja su visais jame esančiais pakeitimais nuo 

2021-01-01, jei turime numatę įstatyme, kad tikslingas kažkokios formos sutartis (jos pavyzdinė 

formą) galima numatyti, kad įsigalios su tam tikru įstatymu ar tik tam tikra dalis, po tam tikro 

numatyto laiko, tačiau kaip pats ir minėjai, jei numatyti nuomos ar panaudos tik bendruosius 

principus, tai būtų visiškai beprasmiška, kadangi CK 7 -ajame skirsnyje, pastatų, statinių ar 

įrenginių nuoma, detaliai aprašytas ir numatytos daugelis atveju, tuo tarpu ir CŠT atveju. Kiek 

pamenu esame ir anksčiau kalbėję šiuo klausimu anksčiau, ir buvome priėję išvados, kad šiuo 

atveju reiktu keisti CK, o kaip žinia bet kokį rimtą įstatymą pasiūlyti keisti, retai pavyksta ir 

profesoriams. 

 
 

Nuo: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis 16:14 

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

Kopija: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Tema: KL dėl sutarties  

  

Egidijau, reikia tavo nuomones/komentaro. 

Po paskutinio LŠTA tarybos posėdžio iškilo klausimų, ar poįstatyminiame teisės akte gali 

būti viešoji/tipinė šilumos punktų nuomos arba panaudos sutartis ar jos forma. Esmė, kad ši sutartis 

įsigaliotų nuo tam tikro momento, panašiai kaip Šilumos pirkimo – perdavimo sutartis įsigalioja 

pagal bendrąsias sąlygas, jei nepasirašoma su tiekėju ir vartotoju individuali sutartis? 

Kiek suprantu, nuoma ir panauda aprašoma CK, tai ar gali būti poįstatyminiame akte kokios 

nors bendrosios sąlygos, įsigaliojančios, jei ŠP neperėmė gyventojai? 

  
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
  

 

 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-914/639-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO_Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2020 metų ūkinės veiklos apžvalga,  

TN: tn 

 

Informuojame, jog LŠTA baigė rengti Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2020 metų 

ūkinės veiklos apžvalgą. 

Kaip ir praėjusiais metais leidinys  padalintas į 2 dalis: 

• CŠT sektoriaus 2020-aisiais apžvalga. Viešai prieinamas leidinys, kuriame 

pateikiami pagrindiniai apibendrinti 2020 metų statistinių duomenų analizės rezultatai 

ir tendencijos. Identifikuojami ir aprašomi reikšmingiausi ataskaitinių metų įvykiai, 

turėję įtaką sektoriaus raidai. Apžvalga jau atspausdinta atskirame žurnalo „Šiluminė 

technika“ 2021 m. Nr. 2 (82) numeryje ir artimiausiomis dienomis bus išplatinta 

valdžios institucijoms, savivaldybėms, vartotojų organizacijoms ir kt. 

• 2020 m. techninių-ekonominių rodiklių suvestinės pagal įmones (25 lentelės). 

Šiemet AB Vilniaus šilumos tinklai savo pateiktą informaciją prašė laikyti 

konfidencialia ir naudoti tik apibendrinimams. Gautos informacijos VŠT neleido 

dalintis su asociacijos nariais ar trečiaisiais asmenimis be bendrovės sutikimo, išskyrus 

apibendrintą informaciją. Atsižvelgiant į tai LŠTA tarybos sprendimu, šiemet lentelės 

(be VŠT duomenų) yra siunčiamos tik ŠT įmonių (pateikusių duomenis) vadovams. 

Prašome informacijos neplatinti, naudoti tik įmonės viduje. Asociacijos svetainėje 

uždaroje narių zonoje suvestinės lentelės nebebus talpinamos. 

Dar kartą dėkojame visiems įmonių darbuotojams, kurie teikia informaciją kasmetinių 

statistinių duomenų surinkimui! 

 
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 

www.lsta.lt 

_________ 

 

Lietuvos šilumos tiekimo bendrovių 2020 metų ūkinės veiklos apžvalga TN: tn (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-914/639-VI-3-1 priedas 2021-09-06.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/LSTA-Silumine-technika-2021-Nr-2-82.pdf
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IS-914/639-VI-4 priedas 

 

LŠTA Info apie 210830 pasitarimą dėl biokuro kainų. 

 

Š.m. rugpjūčio 30 d. 14 val. vyko LŠTA šilumos tiekimo įmonių atstovų ir ekspertų pasitarimas 

dėl pasiruošimo 2021/2022 m. šildymo sezonui, biokuro įsigijimo, didėjančių kainų ir aptarti kiti 

klausimai. 

Dalyvavo VERT, EM atstovai, o PRANEŠIMĄ skaitė Balltpool prekybos skyriaus vadovas 

Vaidotas Jonutis. Jo pagrindiniai teiginiai ir įžvalgos: 

- Šiuo metu biokuro kaina yra apie 17,5 Eur/Mwh. 

- Ilgalaikių biokuro pirkimo sandorių sudaryta mažiau nei 10 proc. 

- Malkinė mediena pabrango apie 60 proc. 

- Intensyvėja eksportas iš LT (apie 100 tūkst. m3 rąstų išvežama). 

- Apie 1/3 į LT importuojamo kuro sunaudojama kaip biokuras. 

- Baltarusijoje biokuras pabrango nuo 11 iki 32 Eur/m3. 

- Latvijoje biokuras kainuoja 17,3 Eur/MWh, pernai – 13,60 Eur/MWh. 

- LT daugiau nei pusė kuro sunaudojama SM1 skiedra, urėdijos daugiausiai parduoda SM3 

kurą, kurį mažai kas nori pirkti, todėl urėdijos koncentruojasi tik į žaliavos pardavimus. 

- LT teisės aktai leidžia biokurą įsigyti ne per biržą, jei tai pigiau (biokuro kainos lyginamos 

sandorių sudarymo metu – nereikia skaičiuoti prognozuojamos biokuro ateities kainos). 

- VMU žaliavos kiekio padidinimas didelės įtakos biokuro kainoms nepadarys. Žaliavos ir 

taip yra. 

- Skiedros poreikį augina baldų pramonės RENESANSAS, ypač nauja Akmenės gamykla. 

- 2/3 baltarusiškos skiedros nuperka pramonė, kaip biokuras parduodama tik 1/3. 

- Kitos šalys riboja medienos išvežimą, o Lietuva ne... 

- Lietuviai praktiškai negali įsigyti biokuro Latvijoje ar Lenkijoje. 

- Pabrangus biokurui į Lietuvą grįžta Latvijos tiekėjai. 

- Kadangi visas miško atliekas sumala į SM3 , jo kokybė prasta. Jo dalis sudaro tik 10 proc.  

- Pasiūlyta įvesti nekondicinio kuro kategoriją, kad į ją patektų paskutinės atliekos, o SM3 

gamybai būtų naudojama rinktinės atliekos. 

- Rygos ŠT nupirko biokurą žiemai po 17,3 EUR/MWh, tai panaši kaina turėtų būti ir regione. 

- Talinas žiemai perka po 15,4-16,5 EUR/MWh. 

- Baltarusijoje sanitariniai kirtimai stabilizavosi. 

- Pradėjus veikti VKJ biokuras dar pabrangs. 

- Sunku bus priversti VMU gaminti biokurą, bet reikėtų – būtų naudinga. 

- Dėl biokuro kokybės Baltpool žada periodinius patikrinimus. 

- Auditoriai biokurą tikrins nuo kitų metų pagal RED II. 

- Kad tiekėjai nepiltų druskos į mašinas biokurą reikia kuo skubiau iškrauti, pvz., penktadienį, 

nelaukiant pirmadienio. 

Pasitarimo vaizdo įrašą galima rasti  ČIA. 
 

Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Baltpool-pranesimas-20210830.pdf
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQHPncdtLeZCuQOANTYjXOcBo3TWOZRagCfOnxSdoXO9nA?e=9j0MXw
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EQHPncdtLeZCuQOANTYjXOcBo3TWOZRagCfOnxSdoXO9nA?e=9j0MXw
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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_________ 

 

Baltpool pranešimas TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

914/639-VI-4-1 priedas 2021-09-06.pdf). 

__________ 

 

LŠTA INFO. 2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Kvietimas _ 2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Kviečiame š.m. rugsėjo 6 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA šilumos tiekimo įmonių 

ir ekspertų nuotoliniame pasitarime dėl Uponor siūlomų sprendimų CŠT sistemoms. 
 

Darbotvarkė: 

 

1. Uponor Ecoflex – lanksčių izoliuotų vamzdynų šilumos, karšto vandens tiekimui 

panaudojimo galimybės, pagrindiniai argumentai, rekomendacijos; 

2. Decentralizuotas karšto vandens (KV) ruošimas nuo CŠ perkeliant prie pat vartotojo per 

individualius KV ruošimo mazgus – esminiai privalumai (centralizuoto KV tiekimo 

problemos). 
 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  
________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/08/Baltpool-pranesimas-20210830.pdf
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
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-914/639-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_ketvirtadienis_15 val. 

 

Rugsėjo 2 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. kviečiame ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį 

pasitarimą aktualių savaitės klausimų aptarimui. 

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
________ 

 

LŠTA narių pasitarimo 2021-09-02 temos 

 

1. Rugpjūčio 26 d. vykęs LŠTA tarybos posėdis, kuriame aptartos aktualijos ir suformuotos 

LŠTA nuostatos klausimais, kuriais išsakomos skirtingos nuomonės: dėl dvinarės šilumos 

kainos taikymo, dėl CŠT įmonių aktyvesnio dalyvavimo prižiūrint šilumos punktus, dėl 

dalyvavimo “mažojoje” renovacijoje, dėl informacijos platinimo. Aptarti kiti aktualūs 

klausimai.    

2. Siūloma tiek CŠT įmonėms, tiek LŠTA asocijuotiems nariams aktyviau pristatinėti geros 

ar blogos praktikos pavyzdžius, pasidalinti informacija apie inovatyvius investicinius 

projektus. AB Kauno energija siūlo įvairias paslaugas, tame tarpe atlieka investicinių 

projektų techninius – ekonominius skaičiavimus, atsipirkimo vertinimą ir t.t. 

3. Pirmadienį (rugpjūčio 30d.) Baltpool (Vaidotas Jonutis) pasidalino įžvalgomis apie biokuro 

rinką – informacijos santrauka ir vaizdo įrašas išplatinti kaip aktualija LŠTA nariams. 

Aptarti pasiūlymai dėl paprastesnių ir didesnės apimties biokuro nusipirkimo 

tiesioginiais sandoriais galimybių, dėl nekondicinio biokuro (SM4) kategorijos įvedimo į 

prekybą ir pan.   

4. VMU atsakė, kad stabiliai tieks daugiau žaliavos biokuro gamybai, tačiau gaminti ir 

parduoti daugiau biokuro kol kas nežada.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc2ZDYyYzMtNTc0NS00MzJhLWFmNTYtYTNkNTkzMTZkZDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%2263976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=63976483-6c7e-4367-97b7-4951da7f2fb9&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_Nzc2ZDYyYzMtNTc0NS00MzJhLWFmNTYtYTNkNTkzMTZkZDIw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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5. Su EM vyksta diskusijos dėl dujų vartojimo pajėgumų galios kainodaros. Įmonių pateikti 

skaičiavimai perduoti EM -jai.  

6. Išsiųstas LŠTA raštas į EM su prašymu sudaryti prielaidas biokogeneracinėse jėgainėse 

generuojamą elektrą naudoti nuosavuose įrenginiuose (iki 5 MW) - kaip gaminantys 

vartotojai.  Yra pasiūlymų nuosavą elektrą panaudoti plačiau (savivaldybių poreikiams). 

Kyla problemų su BKJ investiciniais projektais – nėra patikimų rangovų, rizika nesuspėti 

įgyvendinti ir t.t.  

7. LŠTA 2021-08-27 raštas į EM Nr. 78 Dėl draudimo panaikinimo didiesiems miestams 

užsiimti vidaus sistemų priežiūra. Nelaukti ŠŪĮ paketo. 

8. EŠ aiškinasi dėl CŠT įmonių veiklos pokyčių, susijusių su galimybių paso naudojimu 

nuo rugsėjo 13 dienos. Informacija ruošiama. 

9. Išplatintas Šiluminės technikos žurnalas su 2020 veiklos apžvalga. Detalūs duomenys tik 

vadovų konfidencialiam naudojimui.   

10. Lazdijų šiluma paskelbė įdomius duomenis apie šilumos suvartojimą atskiruose namuose. 

Įdomu kokia reakcija?    

11. Kitą pirmadienį UPONOR informacija apie KV sistemų modernizavimą. Gali būti aktualu 

įmonėms, kurios dalyvauja “mažosios” ar “didžiosios” renovacijos projektuose?  

12. AM pasirašė įsakymą dėl paramos prijungiant vartotojus prie CŠT sistemų. Aktualūs 

aspektai – MP informacija. Diskusijoje kviečiame pasisakyti KE, MŠT ir kitų įmonių 

atstovus. 

13.     NŠG nori bendros pozicijos: 

I ALTERNATYVA: 

Siūlyti pakeisti aprašo nuostatas, kad šilumos aukcionai būtų organizuojami kas 

mėnesį vienam mėnesiui ir jie vyktų nebe antrajam mėnesiui po einamojo, o 

pirmam mėnesiui po einamojo mėnesio.  

Šis pakeitimas reikštų, kad šilumos gamyba vyktų po praktiškai savaitės (7-10 

dienų) nuo šilumos gamybos aukciono momento, o ne kaip dabar – po 5 ar 6 

savaičių. Manytina, kad mažesnis laiko tarpas tarp aukciono ir faktinės šilumos 

gamybos leistų aukcionuose siūlyti objektyvesnes šilumos kainas, kadangi būtų 

žinomos kuro kainos ir pan. 

II ALTERNATYVA: 

Siūlyti pakeisti aprašo nuostatas, kad šilumos aukcionai būtų organizuojami kas 

antrą savaitę dviem savaitėm ir jie vyks nebe antrajam mėnesiui po einamojo, o 

antrajai savaitei po einamosios savaitės. 

Šis pakeitimas reikštų, kad šilumos gamybos aukcionai vyktų kas antrą savaitė, o 

gamyba prasidėtų daugiau nei po savaitės po įvykusio aukciono momento.  

14. Pozicijų derinimas rengiant Daugiabučių namų renovacijos strategijos įgyvendinimo planą. 

_______ 

 

LŠTA 2021-09-02 dienos pasitarimo apibendrinimas 

 

1. Informacija: rugpjūčio 26 d. vyko LŠTA tarybos posėdis, kuriame aptartos aktualijos ir 

suformuotos LŠTA nuostatos klausimais, kuriais išsakomos skirtingos nuomonės: dėl 

dvinarės šilumos kainos taikymo, dėl CŠT įmonių aktyvesnio dalyvavimo prižiūrint šilumos 

punktus, dėl dalyvavimo “mažojoje” renovacijoje, dėl informacijos platinimo. Aptarti kiti 

aktualūs klausimai.  

   

2. Siūloma tiek CŠT įmonėms, tiek LŠTA asocijuotiems nariams aktyviau pristatinėti geros 

ar blogos praktikos pavyzdžius, pasidalinti informacija apie inovatyvius investicinius 

projektus. AB Kauno energija siūlo įvairias paslaugas, tame tarpe atlieka investicinių 

projektų techninius – ekonominius skaičiavimus, atsipirkimo vertinimą ir t.t. 
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3. Pirmadienį (rugpjūčio 30d.) Baltpool (Vaidotas Jonutis) pasidalino įžvalgomis apie biokuro 

rinką – informacijos santrauka ir vaizdo įrašas išplatinti e-paštu ir patalpinta, kaip aktualija 

LŠTA nariams tinklapio uždaroje skiltyje.  Aptarti pasiūlymai dėl paprastesnių ir didesnės 

apimties biokuro nusipirkimo tiesioginiais sandoriais galimybių, dėl nekondicinio 

biokuro (SM4) kategorijos įvedimo į prekybą ir pan. 

 

4. VMU atsakė raštu, kad stabiliai tieks daugiau žaliavos biokuro gamybai, tačiau gaminti ir 

parduoti daugiau biokuro kol kas nežada.  

 

5. Su EM vyksta diskusijos dėl dujų vartojimo pajėgumų galios kainodaros. Įmonių pateikti 

skaičiavimai perduoti EM -jai.  

 

6. Išsiųstas LŠTA raštas į EM su prašymu sudaryti prielaidas biokogeneracinėse jėgainėse 

generuojamą elektrą naudoti nuosavuose įrenginiuose (iki 5 MW) - kaip gaminantys 

vartotojai.  Yra pasiūlymų nuosavą elektrą panaudoti plačiau (savivaldybių poreikiams).  

 

7. Kyla problemų su biokogeneracinių jėgainių investiciniais projektais – nėra patikimų 

rangovų, rizika nesuspėti įgyvendinti ir t.t.  

 

8. LŠTA 2021-08-27 raštas į EM Nr. 78 Dėl draudimo panaikinimo didiesiems miestams 

užsiimti vidaus sistemų priežiūra. Nelaukti ŠŪĮ paketo. 

 

9. SAM 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1952 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 285 

„DĖL VALSTYBINĖS RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ir RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS 

REGLAMENTAS, TN: tn 

Ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai 

jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant šią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį 

šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų dažnumas 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

Planinių 

patikrinimų 

dažnumas 

Planinių 

patikrinimų 

atlikimo būdas 

2. Šilumos ir (ar) elektros gamyba, kurios metu 

susidaro pelenai, kai kiekvienoje eksploatuojamoje 

ūkio subjekto katilinėje ar elektrinėje esančių kurą 

deginančių įrenginių suminė vardinė šiluminė galia 

kūrenant medienos ar durpių kuru yra: 

  

2.1. ≥ 2,5 MW, bet < 20 MW 1 kartą per 4 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

2.2. ≥ 20 MW 1 kartą per 2 metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

3. Kurui skirtos medienos ir durpių importas iš trečiųjų 

valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir 

Rusijos Federacijos (tik Kalugos, Tulos, Briansko ir 

Oriolo sritys)) ir sandėliavimas 

2 kartus per metus ūkio subjekto 

veiklos vietoje 

 

 

10. LŠTA aiškinasi dėl CŠT įmonių veiklos pokyčių, susijusių su galimybių paso naudojimu 

nuo rugsėjo 13 dienos. Informacija ruošiama. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34b9edc1076e11ecb4af84e751d2e0c9?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=70ede4ab-e319-4c9f-b27e-efeb25314630
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11. Išplatintas Šiluminės technikos žurnalas su 2020 veiklos apžvalga. Detalūs duomenys tik 

vadovų konfidencialiam naudojimui. 

 

12. „Lazdijų šiluma“ paskelbė duomenis apie šilumos suvartojimą atskiruose pastatuose. 

Šilumos suvartojimas nuo 48 iki 163 (200) kWh/m2 

 

13. Kitą pirmadienį (rugsęjo 6 d.) 14 val. UPONOR informacija apie KV sistemų 

modernizavimą. Gali būti aktualu įmonėms, kurios dalyvauja “mažosios” ar “didžiosios” 

renovacijos projektuose?  

 

14.  NŠG nori bendros pozicijos. Ar priimtina?  

A. Aukcionas įvyksta 20 d., o jau nuo sekančio mėnesio 1 dienos šiluma visą mėnesį 

gaminama pagal šio aukciono rezultatus – t.y. po 7-10 dienų.  

B. Aukcionas vyktų kas dvi savaitės. 

 

15. Kauno energija ruošia ir netrukus išplatins savo pasiūlymus dėl konkurencijos su NŠG.  

NŠG tema stabdo ŠŪĮ rengimą. 

 

16. Rengiamas Daugiabučių namų renovacijos strategijos įgyvendinimo planas. Kas 

dabartiniame procese netinkama ir keistina, prašome informuoti LŠTA atstovą darbo 

grupėje Mantą.  

 

17. Aplinkos ministras pasirašė aprašą Dėl paramos prijungiant vartotojus prie CŠT 

sistemų. Aktualūs aspektai – AM atsakymai (toliau) į LŠTA klausimus.  

 

AM atsakymai į LŠTA klausimus: 

 

1. Galiojančiame apraše nėra 18.2. punkto (tuščia?). Projekte buvo 18.2. įvardinta kaip 

tinkama finansuoti priemonė vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir 

pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų 

viduje). Dabar praktiškai pagal aprašą bus finansuojamas tik šilumos punkto įrengimas. 

Ar čia tikrai toks tikslas? 

Taip, po diskusijų buvo nuspręsta finansuoti tik šilumos punktų įrengimą - kadangi 

papildomi darbai, susiję su vidaus šildymų įrengimu yra neapibrėžti savo apimtimi ir 

finansais, kas gali išbranginti  projektus. Taip pat, manome, kad šilumos tiekėjui būtų 

sudėtinga prisiimti atsakomybę už vidaus remonto darbus, jų kokybę ir apmokėjimus. Šias 

veiklas gali atlikti patys gyventojai per kitas paramos priemones. 

2. Kaip turėtų atrodyti sutartis, kurią tarpusavyje pasirašytų šilumos tiekėjas ir paramos 

gavėjas? Ar bus paskelbta tipinė, ar įmonės savo nuožiūrą turėtų pasirengti? 

Siūlome pasirengti pačioms įmonėms, susiderinus su APVA. Pridedu kontaktą (CC) 

3. Ar vadovaujantis Aprašo 3.2. namas, kuriame įgyvendinamas projektas, šilumos gamybai 

turi naudoti iškastinio kuro technologijas ir (ar)  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro duomenų banko išraše nurodytas šildymo būdą ne iš centralizuotai 

tiekiamos šilumos sistemos. Įgyvendinus projektą, turi būti užtikrinama, kad iškastinį kurą 

naudojantys įrenginiai bus atjungti ir išmontuojami iki mokėjimo prašymo Agentūrai 

pateikimo dienos galima suprasti, kad prijungti su paramą galima ir malkinius, granulinius 

katilus naudojančius vartotojus? Esmė, kad registruose gali būti nurodytas malkinis katilas, 

tačiau faktiškai tokie katilai gali būti naudojami su akmens anglimi ir pan. 

4. Agentūra nepatikrins, ką faktiškai naudoja gyventojai kurui. Tačiau teikiant įrodymo 

dokumentus, turi būti  nurodytas iškastinio kuro įrenginys, todėl malkiniai katilai 

netinka. 
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18. Kilo aktyvi diskusija dėl kai kurių prekybos centrų NORFA atsijungimo nuo CŠT 

sistemų, įsirengiant nuosavus šilumos siurblius. Svarstytos įvairios galimybės ir pasiūlymai: 

a. Pasiūlyti tokiems vartotojams diferencijuotą šilumos kainą, kad būtų abiem pusėms 

ekonomiškai naudinga. 

b. Nelaikyti šilumos siurblių atsinaujinančiais energijos šaltiniais, jeigu naudoja ne „žalią“ 

elektrą. Neskirti ES paramos. 

c. Sutartyse prijungiant naujus vartotojus įrašyti sąlygą nekeisti šildymo būdo nustatytą 

laiką. 

d. Pasiūlyti pigiai šilumą: kaip šilumos šaltinį naudoti vandenį iš grįžtamojo vamzdžio. 

Būtų labai aukštas COP. 

e. Supirkti perteklinę šilumą vasarą iš tokių objektų abiem pusėms naudingais pagrindais. 

f. Surasti tokio objekto pavyzdį ir parengti dviejų krypčių šilumos pirkimo/pardavimo 

technologinį-ekonominį modelį. Kreiptis į VERT dėl pritarimo tokio modelio ir 

kainodaros įteisinimui. 

g. Kita...          
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IS-914/639-VI-6 priedas 

 

STRUKTUM 2021 M. NR. 8 I ŽURNALAS  

TN: tn  

 

 
________ 

 

STRUKTUM 2021 M. NR. 8 I ŽURNALAS TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-914/639-VI-6-1 priedas 2021-09-06.pdf). 

https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
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IS-914/639-VI-7 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-02 pranešimas 

TN: tn  

 

UOSTAMIESTIS RUOŠIAMAS ŠILDYMO SEZONUI 

 

 
  

Vasarą tai šen, tai ten Klaipėdoje dingsta karštas vanduo. Gyventojai nerimsta, klausia ar tai 

ne avarija. Atsakymas – ne. Kur pusdieniui ar kelioms dienoms atjungiami pavieniai namai, ten 

energetikai tęsia kasmetinius šilumos trasų atnaujinimo darbus. Iki naujo šildymo sezono 

„Klaipėdos energija“ uostamiestyje yra suplanavusi atnaujinti per 10 kilometrų šilumos trasų. 

Pavyko sutaupyti milijonus   

Sistemingai atlikdama trasų rekonstrukciją ir modernizuodama gamybą per dešimtmetį AB 

„Klaipėdos energija“  technologinius nuostolius sumažino 18 tūkst. MWh, t. y. 14 proc., ir dėl to 

bendrovės  vartotojams sąnaudos už kurą sumažėjo 4,3 mln. eurų. 

Pernai energetikai planavo Klaipėdoje pakeisti 5,23 kilometrų senų trasų ir nutiesti 1 

kilometrą į naujai prie centralizuoto šildymo besijungiančius objektus, bet pavyko nuveikti daugiau: 

mieste atnaujinta ir įrengta 8,79 kilometro vamzdynų. 

„Dvejiems metams suplanuotus trasų keitimo darbus spėjom atlikti dar pernai, tad šiemet 

liko tik sutvarkyti popierinius formalumus. Stebint, koks kainų šuolis įvyko per metus, kai metalas, 

vamzdžiai pabrango kone 50 procentų, bendrovė sutaupė ženklias sumas, kurias bus galima 

nukreipti į kitas energetinio ūkio atnaujinimo sritis“, – sakė Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 

energija“ generalinis direktorius. 

Sėkmingai įvykdžiusi viešųjų pirkimų procedūras AB „Klaipėdos energija“ sutaupė 2,53 

milijono eurų. Vadovas pabrėžė, kad į trasų rekonstrukcijos konkursus Klaipėdoje pavyko pritraukti 

arti 15 įmonių ir jų konkurencija lėmė mažiausias tokių darbų kainas šalyje. 

Šiemet trasų keitimo planai dar ambicingesni – iki naujo šildymo sezono bendrovė 

Klaipėdoje yra numačiusi atnaujinti 9,8 kilometrų šilumos trasų bei nutiesti įvadus naujiems 

vartotojams. 

Sparčiau atnaujinti šilumos tinklus skatina ir Europos Sąjunga – pernai vykdytiems 

vamzdynų rekonstrukcijos projektams AB „Klaipėdos energija“ išleido 4,94 mln. eurų, o iš 

europinių fondų gavo 1,64 mln. eurų paramos. Šiais metais analogiškiems projektams iš ES fondų 

skirta 825,3 tūkst. eurų. 

Nepatogumai – laikini, nauda – dešimtmečiams 

https://www.klenergija.lt/uostamiestis-ruosiamas-sildymo-sezonui/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/3-kaminai-scaled.jpg
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Apie planuojamus atjungimus AB „Klaipėdos energija“ iš anksto informuoja namo 

administratorius, šildymo sistemų prižiūrėtojus, kurie šią žinią turi perduoti gyventojams. Taip pat 

atjungimų grafikus energetikai skelbia savo svetainėje www.klenergija.lt. 

„Mūsų klientai vis klausia, ar negalime trasų keitimo vykdyti nestabdydami šilumos 

tiekimo, kad nereikėtų gyventi be karšto vandens. Gaila, bet kol kas ne visur yra techninės 

galimybės atlikti darbus be tiekimo nutraukimo. Ten, kur įmanoma, per kelias valandas atliekame 

perjungimą į kitą vamzdyną. O jei to padaryti neįmanoma, tenka vartotojams atjungti šilumos 

tiekimą karšto vandens ruošimui  ilgesniam laikui. Nesmagu, bet reiktų suprasti, kad nepatogumai 

laikini – pakeitus vamzdyną jie tarnaus 40-50 metų“, – aiškino Darius Zakarauskas, AB „Klaipėdos 

energija“ Šilumos tinklų tarnybos vadovas. 

Iš 220 kilometrų šilumos trasų, esančių Klaipėdos mieste, AB „Klaipėdos energija“ yra 

atnaujinusi per 130 kilometrų. Nauji vamzdynai teikia visokeriopą naudą: dėl geresnės izoliacijos 

mažėja šilumos nuostoliai, sudeginama mažiau kuro, tad mieste švarėja oras. Efektyvesnis šilumos 

tiekimas mažina ir vartotojų išlaidas šildymo paslaugoms, be to nauji vamzdynai yra patikimesni ir 

saugesni – sandariame apšiltinimo sluoksnyje įmontuoti davikliai leidžia greičiau aptikti tinklų 

avarijos vietą. 

Investuojama dėl palankesnių kainų klientams 

Pagal patvirtintą investicijų planą 2021 metais AB „Klaipėdos energija“ yra numačiusi į 

šilumos gamybą, perdavimo sektorių bei mažmeninio aptarnavimo patobulinimus investuoti 7,81 

mln. eurų. Daugiausia lėšų bus skirta rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus. O kitas prioritetas – 

didinti šilumos gamybos efektyvumą. 

„Ant bendrovės padalinių stogų statome dar 2 saulės elektrines ir savo reikmėms gaminsime 

elektros energiją. Jau baigiame absorbcinio šilumos siurblio montavimo darbus – šis įrenginys 

padės iš biokuro katilų išeinančių dūmų atgauti per kaminą dykai išmetamą šilumos energiją. 

Klaipėdos rajoninėje katilinėje projektuojame 3000 m³ šilumos akumuliacinę talpą, kuri leis 

optimaliau naudoti pigesnį kurą“, – apie technologines naujoves pasakojo A. Katinas. 

Pasak energetikų, pasaulinė kuro kainų dinamika gerų žinių nežada. Kelerius 

paskutiniuosius metus džiaugęsi žemomis kuro kainomis ir tuo pačiu mažesnėmis šilumos kainomis 

klientams, dabar energetikai su nerimu laukia artėjančio šildymo sezono. Kad dėl smarkiai 

padidėjusių dujų ir biokuro kainų artėjantis šildymo sezonas gali būti maždaug ketvirtadaliu 

brangesnis, prognozuoja ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

Kaip jau skelbta, gamtinės dujos Lietuvoje buitiniams vartotojams šią vasarą brango iki 50 

proc. Gamtinės dujos yra viena iš pagrindinių kuro rūšių, naudojamų šilumos gamybai „Klaipėdos 

energijoje“. O pagrindinio bendrovės kuro –  biokuro – kainos, kurios vasarą įprastai krisdavo, yra 

panašios kaip praėjusią žiemą. 

„Pasaulinių kuro kainų įtakoti negalime. Bet kas tikrai priklauso nuo mūsų pačių – tai kuo 

efektyviau dirbti, pasitelkti technines naujoves ir taip siekti kuo palankesnės kainos klientams“, – 

sakė Antanas Katinas. 

http://www.klenergija.lt/
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 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-02 pranešimas. 

TN: tn  

 

KLAIPĖDOS ENERGETIKAI INVESTUOJA Į ORO TARŠOS MAŽINIMĄ 

 

 
  

AB „Klaipėdos energija“ dar vienam ekologiniam projektui gavo valstybės paramą – kietųjų 

dalelių išmetimų mažinimui Šilutės plento katilinėje Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 

skyrė 200 tūkst. eurų, o bendrovė prie modernizavimo darbų ir įrangos įsigijimo papildomai 

prisidės apie 330 tūkst. eurų. 

Už šias lėšas pagrindinėje uostamiesčio katilinėje bus įsigytas ir sumontuotas dviem biokuro 

katilams skirtas elektrostatinis filtras, trigubai sumažinsiantis į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekį. 

„Švaresnis oras – tai pagrindinis šio projekto privalumas miestui. Bet ne mažiau svarbu, kad 

elektrostatinis filtras apsaugos mūsų katilų įrangą nuo greito susidėvėjimo, leis išvengti prastovų 

atliekant jų profilaktiką ir be sustojimų gaminti šilumą iš biokuro, o ne iš brangių gamtinių dujų. 

Finansinė nauda kasmet sieks apie 135 tūkst. eurų. Tad ši investicija aktuali visiems mūsų 

klientams – ji turės įtakos skaičiuojant šilumos kainą“, – pasakojo Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 

energija“ generalinis direktorius. 

Dabartinėje katilinės sistemoje biokuro katilų dūmai pirmiausia iki 95 procentų yra išvalomi 

multiciklonuose, po to patenka į kondensacinį ekonomaizerį, kur drėkinami ir kietųjų dalelių kiekis 

išeinančiuose dūmuose sumažinamas iki 30 mg/Nm³. Įrengus ir pradėjus naudoti elektrostatinį filtrą 

į orą išmetamų kietųjų dalelių kiekis sumažės iki 10 mg/Nm³. 

Įvykdžius šį ekologinį patobulinimą visi keturi Šilutės plento katilinėje esantys biokuro 

katilai bus maksimaliai netaršūs –  dviem iš jų elektrostatinis filtras jau buvo įrengtas anksčiau. 

Skaičiuojama, kad pastaroji investicija atsipirks per kiek daugiau nei dvejus metus. 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dėl aplinkos oro užterštumo šimtui tūkstančių 

Lietuvos gyventojų vidutiniškai vis dar tenka 1,5 prarastų sveiko gyvenimo metų. Šis rodiklis du 

kartus viršija Europos Sąjungos vidurkį. Siekdama mažinti oro taršą Klaipėdos miesto savivaldybės 

taryba yra patvirtinusi „Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 

metų programos ir priemonių planą“, kuriame vienu iš tikslų įvardintas ir kietųjų dalelių mažinimas 

ore.  

https://www.klenergija.lt/klaipedos-energetikai-investuoja-i-oro-tarsos-mazinima/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/IMG_5761-scaled.jpg
https://www.klaipeda.lt/lt/tarybos-sprendimai/2021-m.-tarybos-sprendimai/2021-02-25/8539
https://www.klaipeda.lt/lt/tarybos-sprendimai/2021-m.-tarybos-sprendimai/2021-02-25/8539
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„Stengiamės pasitelkti ES fondų ir Lietuvos valstybės teikiamą paramą ekologiniams 

projektams. Iš esmės visos mūsų vykdomos investicijos – trasų rekonstrukcijos, katilinių 

atnaujinimas, saulės elektrinių įrengimas ir kitos priemonės – susijusios su oro taršos, šiltnamio 

efekto mažinimu“, – aiškino A. Katinas. 

Pasak Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, AB „Klaipėdos energija“ rodo sektiną 

pavyzdį. ”Galime tik pasidžiaugti, kad bendros valstybės bei mūsų bendrovės investicijos į gamtą 

saugančios bei tausojančius projektus ženkliai pagerins oro kokybę mieste ir tikiuosi, kad tai 

pajusime visi. Tuo pačiu tai ir puikus bei sektinas pavyzdys ir kitoms pramonės įmonėms bei 

bendrovėms, kad gamtosauginės iniciatyvos bei konkrečios tai užtikrinančios priemonės – tai 

nenutrūkstamas ir būtinas procesas”. 

AB „Klaipėdos energija“ gamina ir tiekia šilumą centralizuotais šilumos tinklais Klaipėdoje 

ir Gargžduose. Bendrovės tiekiama šilumos energija atitinka ekologišką A++ standartą, daugiau nei 

70 procentų šilumos pagaminama iš atsinaujinančių išteklių. 

___________ 
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 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-03 pranešimas.  

TN: tn  

 

GAUKITE IKI 10 000 EURŲ PARAMĄ ŠILDYMO SISTEMOS PAKEITIMUI! 

 

 
 

AB „Klaipėdos energija“ kviečia Klaipėdos ir Gargždų m. individualių ir daugiabučių 

namų gyventojus kreiptis į bendrovę ir gauti finansinę paramą keičiant esamą iškastinio kuro 

(dujos, anglys, skalūnai, durpės) šildymo sistemą į centralizuotai tiekiamos šilumos sistemą. 

Vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. D1-492 Aplinkos ministro įsakymu dėl klimato 

kaitos programos subsidijų, Jūs galite atsisakyti iškastinio kuro ir prisijungti prie ekologišką 

energiją tiekiančių AB „Klaipėdos energija“ centralizuotų šilumos tinklų. 

Siūlome pasinaudoti Valstybine subsidija ir išnaudoti puikią progą atsinaujinti savo šilumos 

ūkį, turėti naują, modernų bei energiją taupantį šilumos punktą su galimybe reguliuoti naudojamos 

šilumos kiekį. 

Maksimalus subsidijos dydis vieno ar dviejų butų namui – 2 500 Eur, daugiabučiui namui – 

10 000 Eur. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. 

Prijungiami ne naujesni kaip 5 metų ir iškastinį kurą naudojantys pastatai. 

Tinkamomis finansuoti išlaidos yra automatizuotų šilumos punktų įrengimas ir energetinio 

naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. Bendrovė, įvertinus technines galimybes, įsipareigoja 

nutiesti šilumos tiekimo vamzdyno atšaką iki gyvenamojo namo savomis lėšomis. 

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pritarė projekto įgyvendinimui. 

Programa yra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų 

planu 2021-2030 m. Atsisakant iškastinio kuro siekiama 40% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, padidinti 

atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje iki 32 proc. 

Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti 

savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose arba 

konkurencinėse zonose. 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu ar el. paštu:  

Klientų aptarnavimo centro vadovas Virginijus Zutkis, (8 46) 39 27 50, 

virginijus.zutkis@klenergija.lt 

Veiklos aptarnavimo centro vadovas Egidijus Preibys, (8 46) 39 22 12,  

egidijus.preibys@klenergija.lt 
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IS-914/639-VI-8 priedas 

 

 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2021-09-03 pranešimas. 

TN: tn  

 

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS 

AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO 

 

Artėjant 2021/2022 m. šildymo sezonui UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ primena: 

Šildymo sezono pradžią, reglamentuoja šie teisės aktai:  

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas. 

• Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. 

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. 

• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.  

Teisės aktais nustatyta, kad:  

• Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato 

savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms. 

• Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti 

šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia 

galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.  

• Privalu turėti Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą. (iki 2021-

09-15 kopija pristatyti šilumos tiekėjui, adresu Montuotojų g. 7, II a. Mažeikiai, tel. 

67160, 66278. 

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą prieš kiekvieno šildymo sezono 

pradžią turi pasirašyti pastato savininkas ar  valdytojas (administratoriaus) ir  namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos Prižiūrėtojas. .Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297;  76 p.  

Teisės aktų taip pat nustatyta, kad:  

• Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą 

vartotojams iki pastatų įvadų. 

• Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir 

karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų 

šildymą ir karšto vandens tiekimą. 

  

UAB „ Mažeikių šilumos tinklai“ 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba 2021-09-01 

Paskutinį kartą redaguota: 2021 - 09 – 03 
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ŠILUMOS PASKIRSTYMAS ŠILDYMO SEZONO METU 

 

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jeigu pastate 

yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas 

vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar 

kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) 

rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus, kurių yra 10.  

Kiekviename daugiabučiame name suvartotą šilumą matuoja namo šilumos punkte įrengtas 

šilumos apskaitos prietaisas. Namo butų ir kitų patalpų savininkams paskirstomas tik šiuo prietaisu 

suskaičiuotas šilumos kiekis. Iš namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuoto šilumos kiekio, 

atimami šilumos kiekiai karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai, o likusi dalis priskiriama 

šildymui ir proporcingai paskirstoma butų plotui (metodas Nr.4.).  

Vadovaujantis  nauja šilumos paskirstymo metodo Nr.4 redakcija( vieno iš metodų), name 

sunaudotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui suskaičiuojamas pagal šilumos punkte prieš 

karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklio  rodmenis. Šį  vandens 

kiekį, padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos vandens vienam kubiniam metrui  

pašildyti (51 kWh/m3), gaunamas  visas name tą mėnesį sunaudotas šilumos kiekis karštam 

vandeniui ruošti. Tada bute sunaudotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui suskaičiuojamas 

pagal bute įrengtus karšto vandens skaitiklio  rodmenis, kuriuos padauginame iš Komisijos 

nustatytos šilumos normos vandens vienam kubiniam metrui  pašildyti (51 kWh/m3  ) Įš  name 

sunaudoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui atėmus  butuose sunaudotą šilumos kiekį karšto 

vandens ruošimui gaunasi  šilumos kiekio skirtumas, kuris  Komisijos sprendimu yra pavadintas 

nepaskirstyto karšto vandens šiluma. Šis skirtumas  yra  proporcingai padalinamas buto (patalpų) 

plotui. Sąskaitose už šilumą ir karštą vandenį atsiranda atskira eilutė pavadinimu „Nepaskirstyto 

karšto vandens šiluma“.     

Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučiam namui šilumos kiekis karšto vandens  

cirkuliacijai(„gyvatukui“) nustatomas suskaičiuojant ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono 

(pvz.: vasaros) mėnesių vidutinę šilumos galią cirkuliacijai (kW). Ši šilumos galia cirkuliacijai 

konkrečiam namui taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį ją dauginant iš mėnesio 

valandų skaičiaus, iki kiekvieno šildymo sezono pabaigos. Taigi, šildymo sezono  metu mokestis už 

cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienam daugiabučiam namui yra skirtingas. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021 - 09 - 03  

 
 

 


