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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-915/640 

2021-09-09/2021-09-13 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-915/640-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-09-08 pranešimas. Studentai galės rečiau testuotis, visi piliečiai – laisvai keliauti 

viešuoju transportu, TN: tn. 

• LRV 2021-09-09 informacija. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo 

priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021-09-09 pranešimas. Duomenų apžvalga: stebimas naujas koronaviruso atvejų 

šuolis, TN: tn, 

• DĖL GALIMYBIŲ PASO TAIKYMO PERSPEKTYVA IR PROBLEMATIKA, LŠTA 

teisininko parengta informacija, 

• LRV 2021-09-08 nutarimas Nr. 714 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

• LRV 2021-09-08 nutarimas Nr. 715 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 651 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

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

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ 

PAKEITIMO, TN: tn. 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO Suvestinė redakcija nuo 2021-09-13 iki 2021-10-15 TN: tn,. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2021-09-10 pranešimas. VERT: diferencijuojama energetikos įrenginių techninės 

būklės patikrinimo ir pažymų išdavimo paslaugų kaina, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-09-06 teikimas LRV Nr.(1.20-05 E)3-20-11742(7) dėl Lietuvos Respublikos 

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

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

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

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

30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, 

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

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 

68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektų teikimo, TN: tn, 

https://lrv.lt/lt/naujienos/studentai-gales-reciau-testuotis-visi-pilieciai-laisvai-keliauti-viesuoju-transportu
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-stebimas-naujas-koronaviruso-atveju-suolis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c5b4cf2411fa11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=w55wvauq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2680ee1111fb11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=w55wvauq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/gDmIcRMxuX?jfwid=-jf22dtcw5
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-10/vert-diferencijuojama-energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a520fcc00efd11ecb4af84e751d2e0c9
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o Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys 

dokumentai TN: tn. 

• LRV 2021-09-08 pranešimas. Vyriausybė pritarė Švarios energijos paketo elektros rinkos 

modeliui, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-09-10 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-09-10 posėdžio: „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir 

pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir 

mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.“; „2. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro 

energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos 

darbuotojų mokymo programų derinimo.“; medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-09-13 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-09-13 posėdžio „1. Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir 

paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo.“ Medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-4 priede pateikiama:  

• EIM 2021-09-09 teikimas Nr. (4.5-82 E)-3-21-29570 EM, LMI, LEI, UAB 

„ŠILUMOMATIS“ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ 

MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. 

GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO 

KIEKIO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU 

GALIOS“ PROJEKTO, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO ĮSAKYMO 

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO KIEKIO 

APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 

PROJEKTAS. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-5 priede pateikiama:  

• EM 2021-09-09 teikimas Nr. 3-1544 dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo 

Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, TN: tn, 

o EM teikimo dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl 

atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto priedai TN: tn. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a520fcc00efd11ecb4af84e751d2e0c9
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-svarios-energijos-paketo-elektros-rinkos-modeliui
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-13/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-13/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b
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• Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos projektas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-II-6 priede pateikiama:  

• LRS 2021 m. rugsėjo 10 d. pranešimas žiniasklaidai. Pristatyta Seimo rudens sesijos darbų 

programa, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-1 priede pateikiama  

• VERT 2021-09-06 pranešimas. VERT: rugsėjo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-09-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-3 priede pateikiama  

• LEA 2021-09-08 pranešimas. PARENGTA PAŽYMA APIE ATLIKTĄ GALUTINĖS 

ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS DOKUMENTŲ TIKRINIMĄ, TN: tn, 

o LEA PAŽYMA APIE ATLIKTĄ GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ 

ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

2020 METAIS DOKUMENTŲ TIKRINIMĄ TN: tn. 

• LEA 2021-09-09 pranešimas. IT RINKOS DALYVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 

KONSULTACIJOSE, SKIRTOSE TAIKOMAJAI PROGRAMAI „ASMENS 

SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR SUKURIAMO CO2 PĖDSAKO MATAVIMO 

SPRENDIMAS“ SUKURTI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-4 priede pateikiama  

• 2021 m. rugsėjo 8 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn, 
o KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 55 % 

tikslas – pasiekiamas. ES 2030 m. klimato tikslo įgyvendinimas siekiant neutralizuoti poveikį 

klimatui TN: tn. 

• LRS AAK 2021 m. rugsėjo 8 d. pranešimas žiniasklaidai, APLINKOS APSAUGOS 

KOMITETE PRISTATYTA TARPVYRIAUSYBINĖ KLIMATO KAITOS ATASKAITA, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-5 priede pateikiama  

• LRS 2021 m. rugsėjo 15 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu 

būdu) darbotvarkė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-6 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-09-07 raštas EM Nr. 80 DĖL ATSAKYMŲ Į ASOCIACIJOS RAŠTUS 

(PRAŠYMUS) 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-7 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277883
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/pp-apie-gev-dokotikra/
https://www.ena.lt/Naujiena/pp-apie-gev-dokotikra/
https://www.ena.lt/Naujiena/it-rinkos-dalyviai-kvieciami-dalyvauti-konsultacijose-skirtose-taikomajai-programai-asmens-sutaupytos-energijos-ir-sukuriamo-co2-pedsako-matavimo-sprendimas-sukruti/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17186
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17186
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38440&p_k=1&p_t=277850
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17212
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• LŠTA INFO. Renovacijos darbo grupės dokumentai 2021-09-09. (šie dokumentai taip pat 

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

į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-915/640-III-7-1 priedas 2021-09-13.zip). 

 

Šio skyriaus IS-915/640-III-8 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-09-09 raštas Nr. 82 EM, AM, SAM DĖL LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ 

ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ 

TEMPERATŪRŲ TAIKYMO PRAKTIKOS, 

• LŠTA 2021-06-15 raštas Nr. 58 EM, AM, SAM DĖL LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ 

ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ 

TEMPERATŪRŲ, 

• SAM 2021-09-10 atsakymo raštas Nr, (10.2.1.2Mr-411)10-4929 DĖL LAUKO ŠILUMOS 

TINKLŲ ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ 

TEMPERATŪRŲ TAIKYMO PRAKTIKOS. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2021 09 06 pranešimas. Energetikos ministerija laukia pasiūlymų dėl Ilgojo žaliavų 

sąrašo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2021-09-06 pranešimas. Gyventojai, norintys jungtis prie centralizuotos šilumos 

sistemos, jau gali pasinaudoti subsidijomis, TN: tn, 

• APVA INFO. Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui 

prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius 

šilumos įrenginius 2021-09 Nr. KK-AM-CST01, TN: tn, 

• NORINTIEJI JUNGTIS PRIE CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS SISTEMOS JAU GALI 

PASINAUDOTI SUBSIDIJOMIS, ELTA, 2021 m. rugsėjo 6 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021 09 06 pranešimas. Kviečiame savivaldybes išsakyti nuomonę apie infrastruktūros 

pertvarką, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-4 priede pateikiama 

• EIM 2021-09-08 pranešimas. Kita stotelė – žalioji ateitis: renkamos geriausios ir 

inovatyviausios aplinką tausojančios iniciatyvos, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-5 priede pateikiama 

• EUROPA SUSIDURIA SU ENERGIJOS KAINŲ ŠOKU: DUJOS IR ELEKTRA MUŠA 

REKORDUS, Vanessa Dezem, Rachel Morison ir William Mathis, Bloomberg 2021 m. 

rugsėjo 9 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

• VISUR KYLANČIOS KAINOS: EUROPAI GRESIA ELEKTROS IR DUJŲ BRANGIMO 

ŠUOLIS, www.tv3.lt, 2021.09.04, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-6 priede pateikiama 

• LIETUVIŠKAS PARADOKSAS: KUO SENESNIS BŪSTAS, TUO BRANGIAU JAME 

GYVENTI, Rytė Jarmoškaitė, Euroblogas.lt 2021.09.05 www.lrt.lt, TN: tn, 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-laukia-pasiulymu-del-ilgojo-zaliavu-saraso
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/gyventojai-norintys-jungtis-prie-centralizuotos-silumos-sistemos-jau-gali-pasinaudoti-subsidijomis
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/klimato-kaitos-programos-subsidiju-skirtu-gyvenamuju-namu-prijungimui-prie-centralizuotai-tiekiamos-silumos-sistemos-pakeiciant-iskastini-kura-naudojancius-silumos-irenginius-2021-09
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/norintieji-jungtis-prie-centralizuotos-silumos-sistemos-jau-gali-pasinaudoti-subsidijomis.d?id=88121247
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-savivaldybes-issakyti-nuomone-apie-infrastrukturos-pertvarka
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/kita-stotele-zalioji-ateitis-renkamos-geriausios-ir-inovatyviausios-aplinka-tausojancios-iniciatyvos
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/europa-susiduria-su-energijos-kainu-soku-dujos-ir-elektra-musa-rekordus.d?id=88133903
http://www.tv3.lt/
https://www.tv3.lt/naujiena/uzsienis/visur-kylancios-kainos-europai-gresia-elektros-ir-duju-brangimo-suolis-n1112255
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1478017/lietuviskas-paradoksas-kuo-senesnis-bustas-tuo-brangiau-jame-gyventi
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• MODERNIOS ŠILDYMO SISTEMOS SENUOSE DAUGIABUČIUOSE, 

PADĖSIANČIOS SUTAUPYTI: KOKIĄ IŠSIRINKTI? www.DELFI.lt, 2021 m. rugsėjo 6 

d. TN: tn. 

• BETA 2021-09-10 pranešimas. DAUGIABUČIŲ MODERNIZAVIMAS – KOKIĄ 

ŠILDYMO SISTEMĄ PASIRINKTI?, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-IV-7 priede pateikiama 

• „IGNITIS GRUPĖ“ DĖL ES TEISMO SPRENDIMO GALĖTŲ NETEKTI IKI 10 MLN. 

EURŲ, BNS, 2021 m. rugsėjo 9 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-915/640-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl Latvijos delegacijos vizito į Lietuvą. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Tarptautinis seminaras_UpgradeDH projektas_ 2021-09-15 d_Towards 

efficient district heating and cooling in Europe. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-915/640-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021-09-03 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ ATNAUJINA 

BENDROVĖS ŽENKLĄ IR PLEČIA PASLAUGŲ SPEKTRĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Šiaulių energija“ 2021-09-08 pranešimas. AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TEISININKĖ 

ĮVERTINTA GARBINGU „PROFESIJOS RITERIO“ APDOVANOJIMU, TN: tn. 

• AB ,,Šiaulių energija“ 2021-09-09 pranešimas. „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TOLIAU RAGINA 

VARTOTOJUS TAUPIAI IR EFEKTYVIAI VARTOTI ŠILUMĄ, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-915/640-VI-3 priede pateikiama 

• INFO_2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

o 2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaro_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

medžiaga (Tiesioginės nuorodos tekste). 

• LŠTA INFO. LŠTA spalio 18 d. pirmadienio webinaras_Šilumos ūkio specialiųjų planų 

rengimo reglamentavimo tobulinimas, 

• LŠTA INFO. LŠTA spalio 25 d. pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Šio skyriaus IS-915/640-VI-4 priede pateikiama 

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

o ŠT įmonių vadovų nuotolinio pasitarimo 2021-09-09 medžiaga (Tiesioginės nuorodos 

tekste). 

• LŠTA narių vadovų pasitarimui 2021-09-09 AKTUALIJOS, 

• AB Šiaulių energija INFO. RENOVACIJA. PROBLEMOS, PASIŪLYMAI. 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/statyba/modernios-sildymo-sistemos-senuose-daugiabuciuose-padesiancios-sutaupyti-kokia-issirinkti.d?id=88062863
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/daugiabuciu-modernizavimas-kokia-sildymo-sistema-pasirinkti:111
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ignitis-grupe-del-es-teismo-sprendimo-galetu-netekti-iki-10-mln-euru.d?id=88147127
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra
https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-teisininke-ivertinta-garbingu-profesijos-riterio-apdovanojimu/
https://www.senergija.lt/naujienos/siauliu-energija-toliau-ragina-vartotojus-taupiai-ir-efektyviai-vartoti-siluma/
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IS-915/640-I-1 priedas 
 

LRV 2021-09-08 pranešimas. Studentai galės rečiau testuotis, visi piliečiai – laisvai keliauti 

viešuoju transportu 

TN: tn  

 

Galimybių paso neturintys mokiniai galės naudotis visu viešuoju transportu, o studentai – 

rečiau testuotis. Tokius pakeitimus šiandien priėmė Ministrų kabinetas. 

Nuo rugsėjo 13 d. turėjo įsigalioti reikalavimas viešajame transporte turėti Galimybių pasą, 

tačiau  padaryta išimtis – bus galima ir be Galimybių paso naudotis visomis transporto paslaugomis. 

Tai ypač aktualu mokiniams nuo 16 metų, ypač vykstantiems į švietimo įstaigas, pavyzdžiui, 

neformaliojo švietimo mokyklas, kitose gyvenamosiose vietovėse. 

Nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, 

besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas, norėdami dalyvauti kontaktiniuose 

mokymo užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. 

Toks palengvinimas galios iki spalio 15 d. Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos 

kontaktiniu būdu vyksta tik turintiesiems Galimybių pasą – kitu atveju studentai gali dalyvauti tik 

nuotolinėse paskaitose ir užsiėmimuose. 

Taip pat nustatytas dar vienas testavimo būdas Galimybių pasui gauti – greitasis SARS-

CoV-2 antigeno testas COVID-19 ligai nustatyti. 

______ 
 

LRV 2021-09-09 informacija. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Reikalavimai veikloms iki rugsėjo 13 d. 

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

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

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

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

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

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

valdymas ir kt.) – privalomos. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/studentai-gales-reciau-testuotis-visi-pilieciai-laisvai-keliauti-viesuoju-transportu
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2


 

 

 
Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, 



 

 

tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams 

bus atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

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

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

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

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

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

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

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

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

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

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

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

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

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

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

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

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

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

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

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

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

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

veiksmų planą; 



 

 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

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

priskirta ši funkcija; 

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

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

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

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

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

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

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

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

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

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

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Galimybių pasas ir testavimas  

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

PRIVAČIOSE gydymo įstaigose ir laboratorijose, paslauga bus mokama. Mobiliuose 

punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.    

o Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:   

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

alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;  

• nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.   

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

nemokamas ir atliekamas mobiliuose punktuose.   

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

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

antikūnų.  

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

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

• Atnaujinti Galimybių pasą reikia, jei pasikeitė faktinė informacija:  

o pasiskiepijote antrąja vakcinos doze, 

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

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

Taip pat nustatytas dar vienas testavimo būdas Galimybių pasui gauti – greitasis SARS-CoV-2 

antigeno testas COVID-19 ligai nustatyti. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

Nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar ja nepersirgę aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, 

besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas, norėdami dalyvauti kontaktiniuose 

mokymo užsiėmimuose, galės testuotis kas 7–10 dienų, t. y. nebūtinai kas 48 valandas, kaip iki šiol. 

Toks palengvinimas galios iki spalio 15 d. 

Verslo įmonės jau nuo rugpjūčio 16 d. galės pasirinkti ar aptarnauti visus, ar tik Galimybių pasą 

turinčius klientus nelaukiant rugsėjo 13 d., kai šis reikalavimas taps privalomas. 

Įmonės, nutarusios nelaukiant rugsėjo 13 d. pradėti aptarnauti tik Galimybių pasą turinčius klientus, 

apie tai privalo pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, kad apie tai žinotų verslą ir 

Galimybių paso taikymą kontroliuojančios institucijos.   

Nuo rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos bus teikiamos ir ūkinės veiklos bus vykdomos bei 

renginiai bus organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių 

http://www.gpasas.lt 


 

 

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

atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, 

epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – 

privalomos. 

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

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

Galimybių pasas 

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

  

Galimybių pasas galioja: 

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:  

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

o  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

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

o praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

o praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai 

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

• kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:  

o diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet 

ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

o asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

(įsigalioja nuo š.m. rugpjūčio 16 d.). 

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

prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Kultūrinė veikla ir renginiai 

Apsauginės veido kaukės 

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

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

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

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

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

Darbo organizavimas ir būtinieji profilaktiniai tyrimai 

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

Uždarose bendro naudojimo patalpose, taip pat organizuojant susirinkimus išlieka reikalavimas 

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

taisyklėse. 

Būtinieji profilaktiniai tyrimai: 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus 

Ugdymas  

http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
https://gpasas.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-karantino-priemones/privalomi-profilaktiniai-tyrimai
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7


 

 

Gali būti atnaujinamas kontaktinis ugdymas. Visa informacija apie ugdymą mokyklose kontaktiniu 

būdu www.mokyklabecovid.lt.  

Neformalaus vaikų švietimo veiklos uždarose erdvėse ir vaikų vasaros stovyklos: 

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

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. 

Sveikatos sritis 

Draudžiama lankyti gydymo įstaigų pacientus, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės 

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

pasą. 

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

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

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

taisyklės. 

Nuteistųjų lankymas 

Teisingumo ministerijos sprendimu, lankytojai į pasimatymus su nuteistaisiais ir suimtaisiais 

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

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

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

pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti kaukes. 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

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

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

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

tvarką. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-09 

http://www.mokyklabecovid.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://gp.esveikata.lt/
https://gp.esveikata.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://gp.esveikata.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-10
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
http://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1


 

 

 

LRV 2021-09-09 pranešimas. Duomenų apžvalga: stebimas naujas koronaviruso atvejų šuolis 

TN: tn  

 

Lietuvoje nuo praeitos savaitės vidurio stebimas naujų koronaviruso atvejų šuolis – jų 

skaičius auga daugumoje Lietuvos savivaldybių. Tarp naujų atvejų toliau daugėja vyresnio amžiaus 

asmenų ir tai lemia spartų ligoninių užimtumo augimą – tiek stacionaro, tiek reanimacijos lovų 

apkrova artėja prie ribos, nuo kurios bus atsisakoma dalies planinių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo, rodo naujausi duomenys. 

• Sparčiausiai hospitalizacijų daugėja Klaipėdos ir Šiaulių COVID-19 klasteriuose. 

• Didžiausios hospitalizacijos ir mirties nuo COVID-19 rizikos grupėse imunitetą nuo 

skiepo ar persirgimo turi apie 80 % žmonių. 

• Tačiau daugumą pandemijos mirčių ir hospitalizacijų nuo COVID-19 sukėlė užsikrėtę 

apie 10 % rizikos grupės žmonių, tad, infekcijai plintant nevaldomai, nuo didelio mirčių 

skaičiaus ir sveikatos sistemos perkrovos šis skiepijimosi lygmuo, tikėtina, neapsaugos. 

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

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-stebimas-naujas-koronaviruso-atveju-suolis
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20210909%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
https://koronastop.lrv.lt/


 

 

 

 



 

 

 
 

________ 

 

DĖL GALIMYBIŲ PASO TAIKYMO PERSPEKTYVA IR PROBLEMATIKA 

LŠTA teisininko parengta informacija 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – asociacija) mato narių didelį susidomėjimą dėl 

galimybių paso įsigaliojimo po š. m. rugsėjo 13 d., o tai liečia visas gamybines įmones, kurios 

pradės šildymo sezoną. Esama situacija kelia papildomą įtampą visiems CŠT nariams. Asociacija 

savo iniciatyva papildomai kreipėsi į Lietuvos Respublikos statistikos departamentą dėl išaiškinimo 

kas laikytina gamybos įmonėmis, taip pat kaip reikia elgtis įvairiose situacijose pandemijos metu, 

pvz.: darbuotojui atsisakius skiepytis, bet jam norint toliau dirbti ir kt. Nesulaukus atsakymo iš 

statistikos departamento, savo iniciatyva asociacijos teisininkas mato šiuos galimus scenarijus po 

rugsėjo 13 d.: 

 

❖ Jei darbuotojas po rusėjo 13 d. atsisako skiepytis ar testuotis tik dėl jam žinomų priežasčių, 

tuomet galima: 

 

Pasikalbėti kokios to priežastys, nušalinti nuo darbo ir už tai nemokėti jokio darbo 

užmokesčio, galimas ir tokio asmens atleidimas iš darbo. Šiuo metu neturime jokios teisinės 

praktikos dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, jeigu jis nepasiskiepijo nuo Covid - 19, tačiau 

asociacijos teisininko nuomone, tai neabejotinai nutiks. CŠT darbuotojo nesiskiepijimas ar 

atsisakymas testuotis, ateityje iššauks teisminių ginčų, o darbo ginčų komisija galimai negebės rasti 

tinkamo sprendimo abiem pusėms, todėl tikslinga pasirengti šioms situacijoms iš anksto. 

 

❖ Kai darbuotojas apskritai atsisako skiepytis ir nežada to daryti, galima svarstyti tokio 

darbuotojo atleidimą iš darbo, kadangi Vyriausybė yra patvirtinusi tvarką, pagal kurią 

dirbant tam tikrą darbą (pvz., gamybos įmonės) asmuo turi pasitikrinti ar neserga 



 

 

užkrečiamomis ligomis, įskaitant ir koronavirusą, dėl kurio šalyje šiuo metu paskelbta 

ekstremali situacija. Taigi jei tokių sričių darbuotojai nesiskiepija, darbdavys turi ne tik 

teisę, bet ir pareigą reikalauti periodiškai testuotis, o darbuotojams to nepadarius – neleisti 

jiems dirbti, kaip šiuo metu po rugsėjo 13 d. numato Vyriausybė, nutarimu. Šiuo metu dar 

nėra ginčų dėl atsisakymo testuotis ar nesergama koronavirusu, tačiau galima prognozuoti, 

kad nagrinėjant tokį atvejį turėtų būti vertinama, kokios galimybės buvo sudarytos 

darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, ar jis galėjo dirbti nekontaktuodamas ar minimaliai 

kontaktuodamas su kolegomis ir klientais, taip pat atsisakymo testuotis priežastys ir 

pasekmės ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Teismų praktikoje žinomas ne vienas atvejis, kai 

atsisakęs tikrintis sveikatą darbuotojas buvo atleistas iš darbo, todėl atsižvelgiant į 

ankstesnius precedentus,  galima tikėtis, kad atleidus darbuotoją dėl nenoro testuotis ar 

skiepytis nuo koronaviruso, teismų sprendimai bus palankūs darbdaviui. 

 

❖ Taip pat galimas atvejis, kai darbuotojas nesiskiepys, tačiau sutiks testuotis, tai tokiu atveju 

toks darbuotojas už asmenines lėšas privalo testuotis kas 10 kalendorinių dienų.  Anksčiau 

aptartas atvejis skiltyje “Aktualijos nariams”, „Karantinas“, kuriame asociacija išplatino 

informaciją, kad nereikalingas galimybių pasas jei nėra kontakto su klientais yra netikslus, o 

šią mintį suponavo gauta interpretacija iš statistikos departamento. Tačiau aiškinantis 

situaciją ir vis atsirandant papildomos informacijos bei reikalavimų iš Vyriausybės, 

ministerijos darbuotojai, kartais ir patys painiojasi, nežino kaip reiktų interpretuoti ir ką 

laikyti gamybos įmone, kokiais atvejais galima atleisti asmenį be galimybių paso, kuriam 

laikui galima nušalinti tokį darbuotoją ir pan. Aukščiau išdėstyta informaciją leidžia 

suprasti, kad situacija dėl galimybių paso keisis iki rugsėjo 13 d., ir galimai ne kartą, todėl 

siekiant surinkti ir pateikti apibendrintą informaciją, kuria būtų galima vadovautis vykdant 

veiklą CŠT nariams, pateiksime rugsėjo 10 d. 
_________ 

 

Youtube platformoje vykusio nuotolinio „Verslo žinių“ organizuoto vebinaro „Galimybių 

pasas nuo rugsėjo 13 d. Gairės darbdaviams“ įrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą - 

https://www.youtube.com/watch?v=tv9WTsHgERk. 

https://www.youtube.com/watch?v=tv9WTsHgERk
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO 

NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 

PAKEITIMO 

2021-09-08 Nr. 714 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“: 

1.1. Pakeisti 3.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų 

švietimas vykdomi, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir 

kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.2.4.1-

3.1.2.4.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba asmenys, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio 

mokymo programą ar aukštosiose mokyklose ir kuriems profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 

10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo, arba nuotoliniu būdu;“. 

1.2. Pakeisti 3.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų 

švietimas vykdomi, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir 

kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo  3.1.1.1–

3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba asmenys, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio 

mokymo programą ar aukštosiose mokyklose ir kuriems profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 

10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo, arba nuotoliniu būdu;“. 

1.3. Pakeisti 3.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų 

švietimas vykdomi, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir 

kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo  3.1.1.1–

3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu;“. 

2. Šio nutarimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d. 

3. Šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2021 m. spalio 16 d. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c5b4cf2411fa11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=w55wvauq
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. RUGPJŪČIO 11 D. 

NUTARIMO NR. 651 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. 

VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO 

2021-09-08 Nr. 715 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimą Nr. 651 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“: 

1. Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„1.4. Pakeisti 3.1.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„3.1.2.4. uždarose ir atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir 

(ar) dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų, žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, tačiau 

juose gali dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų: 

3.1.2.4.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

3.1.2.4.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.2.4.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės 

suleidimo; 

3.1.2.4.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

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

3.1.2.4.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos 

vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 

diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

3.1.2.4.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios 

dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – 

„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

3.1.2.4.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

3.1.2.4.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar 

antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne 

anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

3.1.2.4.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-

S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

3.1.2.4.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – 

ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-

2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

3.1.2.4.4. yra vaikas iki 16 metų;“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2680ee1111fb11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=w55wvauq


 

 

2. Pakeisti 1.13 papunktį išdėstyti taip: 

„1.13. Papildyti 31 punktu: 

„31. Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, 

kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis ir kitus šiame nutarime nurodytus reikalavimus, tik kai teikiamos šios paslaugos ir 

vykdomos šios ūkinės veiklos: 

31.1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, 

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

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

pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą 

neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, 

sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1 500 kv. m, arba esančiose prekybos centre, kurio bendras 

prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams 

aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas 

administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių 

patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra 

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

31.2. nuotolinė prekyba (vykdoma internetu ar kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo 

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

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir 

paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

31.4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

31.5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

31.6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų 

paslaugos; 

31.7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

31.8. socialinės paslaugos; 

31.9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;  

31.10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių 

terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

31.11. veterinarijos paslaugos; 

31.12. keleivių vežimo transportu paslaugos; 

31.13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos;  

31.14. teisinės paslaugos (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių 

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

ir teismų veikla; 

31.15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

31.16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų 

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

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 

31.17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės 

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

veiksmų planą; 

31.18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos 

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

kurioms priskirta ši funkcija; 



 

 

31.19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato 

savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai; 

31.20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

31.21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

31.22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

31.23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir 

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

trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai dalyvauja 

ne daugiau kaip 500 asmenų; 

31.24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės 

išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp 

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

paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis; 

31.25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis 

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.“ 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 

________ 

 

LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-13 iki 2021-10-15 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-915/640-I-1-1 priedas 2021-09-13.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/gDmIcRMxuX?jfwid=-jf22dtcw5


 

 

 

IS-915/640-I-2 priedas 

 

VERT 2021-09-10 pranešimas. VERT: diferencijuojama energetikos įrenginių techninės 

būklės patikrinimo ir pažymų išdavimo paslaugų kaina  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė naują energetikos įrenginių 

techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo 

paslaugos kainą ir įmokos dydį už VERT teikiamą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio 

statytojo ar jo įgalioto atstovo pateiktų dokumentų įvertinimą, kai prašymas atmetamas. 

Numatyta nauja paslaugos kaina – 13 eurų, paslaugos kaina, skubos tvarka – 26 eurai.  

Skaičiavimuose įvertintos VERT darbuotojų, atliekančių energetikos įrenginių techninės 

būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą, faktiškai 

patiriamos paslaugos teikimo sąnaudos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-10 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-10/vert-diferencijuojama-energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
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DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos 

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

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

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

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

ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos 

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

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

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

2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos geležinkelių 

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

projektai) paketą. 

 

I. Sprendžiama 

problema 

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

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

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

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

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

2020 m. gruodžio 31 d. 

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

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

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

sausio 1 d. 

Įstatymų projektais siekiama visa apimtimi perkelti į Lietuvos 

Respublikos nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas, kad jos būtų tinkamai 

įgyvendintos, ir užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės atitiktį 

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

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

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

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

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

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

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a520fcc00efd11ecb4af84e751d2e0c9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt


 

 

taikymą ir įgyvendinimą. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dauguma Reglamento (ES) 2019/943 ir 

Tinklo kodeksų nuostatų ES valstybėse narėse yra tiesiogiai taikomos ir jų 

papildomas perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę nėra būtinas. 

Šie ES reglamentai Lietuvos Respublikoje turi įstatymo galią ir elektros 

energetikos sektoriaus veiklos valdymo srities institucijos ir elektros energijos 

rinkos dalyviai jų nuostatomis savo veikloje privalo vadovautis tiesiogiai. 

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

tikro nacionalinio turinio, kad būtų užtikrintas tinkamas jų taikymas ir 

įgyvendinimas, ar bent atitinkamų nuorodų, kad būtų užtikrintas teisinio 

reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas. 

Perkeliant Direktyvos nuostatas siekiama įtvirtinti Lietuvoje visoje ES 

numatytą modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris pritaikytas rinkos 

naujovėms, lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu, sudarantis sąlygas 

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

sąlygas integruoti didesnę dalį atsinaujinančių išteklių. Nacionalinėje teisėje 

esančių nuostatų nepakanka, kad būtų pasiekti pirmiau įvardyti tikslai.  
II. Siūlomos 

priemonės 

Kad būtų sudarytos teisinės prielaidos įgyvendinti įvardytus tikslus, 

Įstatymų projektais siūloma: 

- sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pritaikius paskirstytosios 

energijos gamybos technologijas ir įsisavinant naujas technologijas ir vartojimo 

modelius, įskaitant išmaniuosius skirstomuosius tinklus ir vartojimo valdymą, 

vystyti bendruomeninę energetiką, kaip veiksmingą ir ekonomiškai efektyvią 

priemonę, kuria gali būti patenkinami vartotojų elektros energijos poreikiai ir 

pateisinami lūkesčiai dėl energijos šaltinių, paslaugų ir vietos lygmens 

dalyvavimo, taip pat sudaryti teisines prielaidas ir sąlygas pavieniams 

vartotojams ar vartotojų grupėms (piliečių energetikos bendruomenėms, 

atsinaujinančių išteklių bendrijoms) savarankiškai ar per nepriklausomus 

paklausos telkėjus įsitraukti į elektros energijos rinką ir joje veikti; 

- nustatyti sąlygas diegti elektros energijos išmaniąsias energijos 

apskaitos sistemas, įtvirtinti nuostatas dėl jų funkcijų ir sąveikumo reikalavimų, 

įtvirtinti vartotojų teisę naudotis išmaniuoju elektros energijos apskaitos 

prietaisu, taip pat įtvirtinti nuostatas dėl duomenų tvarkymo pareigų; 

- įtvirtinti nuostatas dėl elektros energijos paklausos telkimo veiklos 

sąlygų ir vartotojų teisių dalyvaujant paklausos telkime; 

- įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilių įkrovimo prieigų integravimo į 

elektros energijos tinklą, taip pat nustatyti draudimą skirstomųjų tinklų 

operatoriui turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti šias 

įkrovimo prieigas; 

- įtvirtinti nuostatas, sudarančias prielaidas ir paskatas skirstomuosiuose 

tinkluose naudoti lankstumo priemones; 

- įtvirtinti bendrą nuostatą, draudžiančią tinklų operatoriams turėti 

nuosavybės teisę į energijos kaupimo įrenginius, taip pat išimtines nuostatas dėl 

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

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

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

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

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

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

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

avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt


 

 

sąlygų, numatančių operatorių teisę į energijos kaupimo įrenginius; įtvirtinti 

nuostatas dėl kaupimo įrenginių prijungimo; 

- įtvirtinti nuostatas, susijusias su tiesioginėmis linijomis, 

skatinančias jų plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros kontekste; 

- nustatyti aiškų energijos kaupimo įrenginių, taip pat vartotojo 

elektros įrenginių, kuriems elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutarties sudarymo momentu leidimas statyti naują statinį nėra 

privalomas, prijungimo prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų teisinį 

reguliavimą dėl prijungimo sąnaudų paskirstymo tarp šių asmenų ir skirstomųjų 

tinklų operatoriaus; 

- įtvirtinti naujas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 

Taryba) funkcijas, susijusias su iš Direktyvos perkeliamų naujų teisinio 

reguliavimo sričių įgyvendinimu, reguliavimu, priežiūra ar kontrole. 

Taip pat Įstatymų projektais siūloma nacionaliniuose teisės aktuose 

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

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

pagrindiniame nacionaliniame teisės akte – Elektros energetikos įstatyme – būtų 

aiškiai išdėstyti visi pagrindiniai elektros energetikos sektoriaus, elektros 

energijos rinkos veikimo principai.  
III. Priemonių 

kaštai 

ES dokumentų nuostatoms ir atitinkamai Įstatymų projektų nuostatoms 

įgyvendinti bei numatytoms naujoms Tarybos funkcijoms (Įstatymų projektais 

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

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimu ir skaičiavimais, Tarybai 

reikėtų papildomai steigti bent 6 papildomus etatus (kartu įsigyti naujiems 

darbuotojams reikiamos kompiuterinės technikos, sukurti darbo vietas, vystyti ir 

palaikyti informacines sistemas, taikyti duomenų apsaugos užtikrinimo 

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

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

pajamas – Tarybai priskiriamą elektros energijos perdavimo ir skirstymo 

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

procento.  
IV. Nauda 

visuomenei 

Įsigaliojus priimtiems Įstatymų projektams ir užtikrinus jų tinkamą 

įgyvendinimą, vadovaujantis įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų 

reikalavimais, bus pasiektos šios naudos: 

- užtikrinta Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitiktis 

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

kodeksų reikalavimams, privalomai taikomiems visose ES valstybėse narėse; 

- nuoseklus Direktyvos perkėlimas į Lietuvos Respublikos 

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

įgyvendinimas užtikrins elektros energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo 

aiškumą, nuoseklumą ir jo taikymo efektyvumą sektoriaus valdymo srityje 

veikiančių valstybės institucijų, tinklų operatorių ir rinkos dalyvių veikloje bei 

jų tarpusavio santykiuose; 

- suderintas ir integralus ES elektros energijos vidaus rinkos 

taisyklių nustatymas, taikymas ir įgyvendinimas sudarys vienodas ir ES lygiu 

bendrai žinomas veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygas, užtikrins 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus teisinės aplinkos 

suprantamumą ir investicinį patikimumą; tai yra itin svarbu siekiant pritraukti 

investicijų į besivystančias ir naujas sektoriaus veiklas, pažangiųjų technologijų 

diegimą ir ypač į naujas atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo sritis; 

- nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms 

veikloms elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties balansavimo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt


 

 

paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros energijos telkimui ir vartotojų 

paklausos pokyčio valdymui, kurios lems didesnį Lietuvos Respublikos elektros 

energijos rinkos konkurencingumą ir likvidumą ir neabejotinai darys teigiamą 

įtaką vartotojų gaunamų paslaugų kokybei ir jų kainoms, lemiamoms skaidrių ir 

aiškių rinkos procesų; 

- besivystančios ir naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje 

lems naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą, didinančią Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, 

skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą, tai taps vienu iš esminių 

skatinančių veiksnių valstybės energetikos sektoriaus vystymuisi tvarių ir 

aplinkai nekenksmingų sistemų pagrindu ir galimai nuosekliam perėjimui į 

nulinės emisijos ekonomiką, tuo įgyvendinant Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos tikslus; 

- didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne 

tik pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos 

gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje sudarys sąlygas visiems – 

nebuitiniams ir buitiniams – vartotojams įsitraukti į rinkos procesus, efektyviai 

ir sąmoningai valdyti savo energijos vartojimą, siekti maksimalaus efektyvumo 

ir turėti ekonominės naudos, tiek sutaupant energijos vartojimo kaštų, tiek ir 

gaunant pajamų iš rinkoje realizuotos elektros energijos ir (ar) suteiktų 

paslaugų; 

- nuoseklus teisinis pagrindas perdavimo sistemos operatoriaus 

dalyvavimui tarpsisteminėse platformose ir regioniniuose elektros energijos 

rinkos integravimo procesuose sudarys sąlygas geriau pasirengti Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos 

elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu ir, įvykus tokiam sujungimui 2025 

metais, užtikrinti visapusį sistemos integralumą ES sistemose, taip užbaigiant 

valstybės energetinės nepriklausomybės kūrimo procesą; 

- aiškus ir skaidrus energijos kaupimo įrenginių, elektromobilių 

įkrovimo prieigų ir vartotojo kitų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų 

tinklų operatorių elektros tinklų teisinis reguliavimas; 

- užtikrintas pažangiausių ir efektyviausių ES teisinio reguliavimo 

principų, priemonių ir metodų praktinis realizavimas Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sektoriuje, užtikrinant ne tik elektros energetikos sistemų 

suderintą darbą, bet ir teisinės sistemos visapusę integraciją ES teisinėje ir 

vertybinėje erdvėje.  
 

Detaliau Įstatymų projektais siūlomos nuostatos aptariamos Įstatymų projektų 

aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektais perkeliamos ir įgyvendinamos Direktyvos nuostatos, taip pat 

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

Įstatymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, taip pat 

neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams. 

Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio metodikos, patvirtintos Lietuvos 

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

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

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt


 

 

Įstatymų projektai (TAIS Nr. 20-11738(5)) apsvarstyti 2021 m. liepos 20 d. 

tarpinstituciniame pasitarime ((TAP-20-2109(3) (20-11738(5)), kuriame buvo pateiktos žodinės 

pastabos. Šios pastabos aptartos darbiniame susitikime, Įstatymų projektuose (TAIS Nr. 20-

11738(6)) į jas atsižvelgta. Dėl Įstatymų projektų (TAIS Nr. 20-11738(6)) pastabų pateikė Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė (2021-08-31 išvada Nr. NV-2083). Šios 

pastabos aptartos ir suderintos darbiniame susitikime. Pastaba, į kurią buvo atsižvelgta iš dalies 

įvertinta derinimo pažymoje. 

Įstatymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

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

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

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

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

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

elektros energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo atitikties Europos Sąjungos elektros energijos 

vidaus rinkos bendrosioms taisyklėms vertinimo ir rekomendacijų dėl nacionalinio teisinio 

reguliavimo tobulinimo teikimo paslaugos, kurias teikia konkursą laimėjusi ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusi Advokatų profesinė bendrija WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir 

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

Rengiant Įstatymų projektus taip pat konsultuotasi su Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo 

tarpinstitucinės darbo grupės ir Tarybos ekspertais. 

Įstatymų projektai ir jų lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

PRIDEDAMA:  

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros 

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

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

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

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

skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo  

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

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

49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 ir 22 straipsnių 

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

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

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

projektas, 58 lapai. 

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

projekto lyginamasis variantas, 73 lapai. 

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

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

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

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

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

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

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, 9 lapai. 

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

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

pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas, 11 lapų. 

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

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas, 6 lapai. 

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

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

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

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

11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

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

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

11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

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

įstatymo projektas, 1 lapas. 

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

įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, 29 lapai. 

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

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

lentelė, 124 lapai. 

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

lentelė, 3 lapai. 

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

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

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

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

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

galios įstatymo projekto atitikties lentelė, 382  lapai. 

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

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

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

21. Derinimo pažyma, 1 lapas. 

 

Energetikos ministras     Dainius Kreivys 

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

 

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

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

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

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

pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos 

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

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

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

2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3943R2019&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:3942R2019&locale=lt
mailto:elena.maciulaityte@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a520fcc00efd11ecb4af84e751d2e0c9


 

 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-915/640-II-1-1 priedas 2021-09-13.zip). 

 

LRV 2021-09-08 pranešimas. Vyriausybė pritarė Švarios energijos paketo elektros rinkos 

modeliui 

TN: tn  

 

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos pateiktam Elektros energetikos įstatymo ir 

lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektų paketui, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliamos Europos 

Sąjungos (ES) Švarios energijos paketo nuostatos. 

Europos Sąjungos „Švarios energijos paketo“ elektros energijos rinkos modelis yra laikomas 

moderniausiu ir labiausiai ateities rinkos poreikiams pritaikytu elektros rinkos teisiniu reguliavimu 

pasaulyje, nes įgalina elektros vartotojus tapti vis aktyvesniais elektros rinkos dalyviais, veikti tiek 

pavieniui, tiek ir bendruomeninės energetikos būdais. 

„Švarios energijos paketo elektros rinkos modelis yra svarbi Lietuvos elektros energetikos 

sektoriaus žaliosios transformacijos dalis. Pakeitimais siekiame pasiruošti svarbiausiems ateinančių 

dešimties metų elektros energetikos rinkos pokyčiams, kuomet elektros vartotojams atsiras vis 

daugiau naujų galimybių aktyviai dalyvauti elektros rinkoje – gaminti, kaupti, parduoti savo 

pasigamintą elektros energiją, burtis į energetikos bendrijas, savo namų įrenginiais (baterijomis, 

šilumos siurbliais) teikti lankstumo paslaugas elektros tinklams, realiuoju metu reaguoti elektros 

energijos rinkos kainų pokyčius ir elektros tinklo poreikius“, - sako energetikos viceministrė Inga 

Žilienė. 

Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektų paketu siūloma 

įtvirtinti modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris bus pritaikytas rinkos naujovėms, 

lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu bei sudarantis sąlygas į rinką labiau integruoti 

atsinaujinančių išteklių energetiką. Tai pritrauktų naujų investuotojų, kurie šalyje diegtų pažangias 

technologijas ir didintų elektros energijos rinkos konkurencingumą, lemiantį kokybiškesnes 

paslaugas vartotojams. 

Įstatymų pakeitimai nustato teisinį pagrindą besivystančioms ir naujoms veikloms elektros 

energetikos sektoriuje: tai – platesnės apimties balansavimo paslaugų teikimas, energijos kaupimas, 

elektros energijos telkimas ir vartotojų paklausos pokyčio valdymas. Tokiu būdu ketinama skatinti 

vartotojus ne tik vartoti elektros energiją, bet ir aktyviai dalyvauti ją gaminant, kaupiant, telkiant ir 

realizuojant rinkoje. 

Taip pat numatoma, kad Lietuvoje bus vystomos ir kuriamos naujos paslaugos elektros 

energetikos sektoriuje, kurios ne tik skatins naujų rinkos produktų ir paslaugų plėtrą, bet ir didins 

šalies elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, skaitmenizavimą ir pažangiųjų 

technologijų diegimą. 

Kartu su šiais pakeitimais, numatytos ir kitos vartotojams svarbios nuostatos, tai – 

elektromobilumo integravimas į elektros energijos tinklą ir lankstumo priemonių naudojimo 

skatinimas skirstymo tinkluose. 

 
 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-svarios-energijos-paketo-elektros-rinkos-modeliui


 

 

 

IS-915/640-II-2 priedas 

 
Tarybos 2021-09-10 posėdis (nuotoliniu būdu) 14:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir 

mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė Loreta Misevičienė 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl VšĮ Energetikų mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: VšĮ Energetikų mokymo centro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2018‒2020 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 

AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Kirtimų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė 

Dalyvauja: AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Kirtimų katilinė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl 2021 m. sausio 18 d. įvykių AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekse priežasčių tyrimo akto 

patvirtinimo. 

Pranešėja – Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. specialistė Vitalija Vanagienė 

Dalyvauja: AB „Ignitis gamyba“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

6. Dėl ginčo tarp Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijos ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo 

operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Butkutė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

7. Kiti klausimai. 

 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

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

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

rengėjus (pranešėjus). 

 

VERT 2021-09-10 posėdžio: „1. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. 

rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę 

būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.“; „2. Dėl VšĮ 

Energetikų mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių 

energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo.“; medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-915/640-II-2-1 priedas 2021-09-13.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/technines-bukles-patikrinimo-kainos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/mokymo-programos-emc.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/klaipedos_vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/kirtimu-katiline.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/ignitis-gamyba-tyrimas-pazyma_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-10/ignitis-gamyba-tyrimas-nut_proj_viesas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-10/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx


 

 

 

IS-915/640-II-3 priedas 

 
Tarybos 2021-09-13 posėdis skubos tvarka (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn 

 

II dalis 

1. Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos 

tvirtinimo. 

Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, A. En 

Slovensko s.r.o., AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Ignitis grupė“, AB 

„INTER RAO Lietuva“, AB „Lifosa“, AB „Litgrid“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, AJ POWER, ALPIQ 

ENERGY SE, Augstsprieguma tikls, AXPO Nordic, ČEZ, a. s., Eesti Energia AS, Elering AS, Estonian 

Competition Authority, Public Utilities Commission of Latvia, „System Operator of the United Power 

System“, Joint-stock Company, SPECTRUM BALTIC, SIA, UAB „AIVEKS“, UAB „Elektrum Lietuva“, 

UAB „Enefit“, UAB „Energijos kodas“, UAB „Energridas“, UAB „ENERTY“, UAB „Ignitis“, UAB 

„Imlitex“, UAB „Scener“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

2. Kiti klausimai. 

 

VERT 2021-09-13 posėdžio „1. Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo 

su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo.“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-915/640-II-3-1 priedas 2021-09-13.zip). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-13/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-13/pralaidumo-metodika.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-13/pralaidumo-metodika.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-13/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx


 

 

 

IS-915/640-II-4 priedas 
 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA 
 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, 

el. p. kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919 
 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos metrologijos inspekcijai, 

Lietuvos energetikos institutui, 

UAB „ŠILUMOMATIS“ 

 2021-09-09 Nr. (4.5-82 E)-3-21-29570 

 
  

    

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 

ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 21 

D. ĮSAKYMO NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO KIEKIO 

APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 

PROJEKTO 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio 

apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą (toliau – Įsakymo 

projektas). 

Įsakymo projektas parengtas atsižvelgiant, į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintos Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio 

apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) neatitinka metrologijos srities teisės aktuose nustatytų 

matavimo priemonėms skirtų reikalavimų, o didžioji dalis nurodytų dokumentų, kurių pagrindu 

parengtos Taisyklės, yra negaliojantys. Pažymėtina, kad Įsakymu reguliuojami visuomeniniai 

santykiai nepatenka į ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritį. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86, 7.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.2.3 papunkčiu, 

Energetikos ministerija pagal kompetenciją atsakinga už šilumos politikos formavimą ir jos 

įgyvendinimo užtikrinimą, todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė Įsakymo projektą, o 

Energetikos ministerija parengs teisės aktus, reglamentuojančius šilumos energijos ir šilumnešio 

kiekio apskaitos reikalavimus. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2016 metais parengė Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 

21 d. įsakymo Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ projektą ir 2016 m. kovo 29 d. raštu Nr. (4.2-11)-3-1367 teikė 

Energetikos ministerijai išvadoms gauti. Energetikos ministerija, atsakydama dėl teikto išvadoms 

gauti įsakymo projekto, 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nr. (19.3-19)3-807 informavo Ūkio 

ministeriją apie planuojamą Taisyklių teisinio reglamentavimo peržiūrą ir atitinkamų teisės aktų 

projektų rengimą. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b


 

 

Lietuvos energetikos institutas 2021 m. vasario 1 d. raštu Nr. D2-57-12 informavo Lietuvos 

metrologijos inspekciją, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir Energetikos ministeriją, kad negali 

rengti bendrosios patikros metodikos BPM 887101-45:2001 „Šilumos energijos skaitikliai“ 

pakeitimo projekto, kol nepakeistos Taisyklės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

2021 m. kovo 5 d. raštu Nr. 3-1054 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklių“, kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama skubos tvarka pagal kompetenciją parengti 

šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir informuoti apie 

planuojamų teisės aktų parengimo terminą. Energetikos ministerija 2021 m. kovo 16 d. raštu 

Nr. (21.2-25 Mr)3-497 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ (toliau – 

Raštas Nr. (21.2- 25 Mr)3-497) informavo, kad šiais metais numato peržiūrėti Taisyklių nuostatas. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Įsakymas turi būti pripažintas netekusiu galios. Įvertinus 

Energetikos ministerijos Rašte Nr. (21.2-25 Mr)3-497 pateiktą informaciją, Įsakymo projekte 

numatyta įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d.  

Įsakymo projektą parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės 

departamento (direktorius – Ričardas Valančiauskas, tel. 8 658 88 472, el. p. 

Ricardas.Valanciauskas@eimin.lt) Pramonė 4.0 politikos skyriaus (vedėja – Ilona Golovačiova, 

tel. 8 659 41 575, el. p. Ilona.Golovačiova@eimin.lt) vyr. specialistė Inga Buzienė, tel. 

8 659 57 297, el. p. Inga.Buziene@eimin.lt.  

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). Prašome pastabų ir pasiūlymų pateikti per 10 darbo dienų 

nuo jo paskelbimo TAIS dienos. Nepateikus pastabų ar pasiūlymų per nustatytą laiką, laikysime, 

kad jų neturite. 

Visuomenė susipažinti su Įsakymo projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus gali TAIS per 10 

darbo dienų nuo Įsakymo projekto paskelbimo TAIS.  

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 1 lapas. 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė   Eglė Markevičiūtė 

 

Inga Buzienė, tel. 8 659 57 297, el. p. inga.buziene@eimin.lt 

__________ 

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. 424 „DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO KIEKIO 

APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

2021 m.                          d. Nr.  

Vilnius 
 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 

21 d. įsakymą Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.  

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras     

 

Parengė 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

Inovacijų ir pramonės departamento 

Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyr. specialistė Inga Buzienė 

mailto:inga.buziene@eimin.lt
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TN: tn 
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,  
 

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

 
Pagal adresatų sąrašą  2021-09-09 Nr. 3-1544 

   

 

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO TEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. 

įsakymo Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).   

Projekto pagrindinis tikslas – perkelti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2018/2001/ES dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (toliau – Direktyva) 2, 3, 7, 

25, 26 ir 27 straipsnių bei II, III ir VII, IX priedų nuostatas bei nustatyti biodegalų, pagamintų iš maistinių ar 

pašarinių augalų suvartojimo lygį Lietuvos Respublikoje 2020 m.  

Priėmus Projektą būtų perkeltos Direktyvos nuostatos reglamentuojančios atsinaujinančių energijos 

išteklių dalies apskaičiavimą bendrajame galutiniame energijos suvartojime, elektros energetikos, transporto 

ir šildymo ir vėdinimo sektoriuose, taip pat įtvirtintos degalų iš perdirbtų neatsinaujinančių išteklių atliekų ir 

maistiniai ir pašariniai augalų sąvokos.  

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje 

(toliau – TAIS). 

Projektą parengė Energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės (vadovė Jūratė 

Pravalackaitė (tel. (8 5) 203 1667, papild. 1, jurate.pravalackaite@enmin.lt)) vyriausiasis specialistas 

Aurimas Salapėta (tel. (8 5) 203 4667, papild. 3, aurimas.salapeta@enmin.lt) ir vyresnioji patarėja Lina 

Sveklaitė (tel. (8 5) 203 4667, papild 2, lina.sveklaite@enmin.lt ir.  

Prašome pateikti išvadas dėl Projekto per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS sistemoje.  

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 12 lapų; 

2. Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.   

3. Atitikties lentelė, 17 lapų 

 

Energetikos viceministrė   Daiva Garbaliauskaitė 

________ 

 

EM teikimo dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių energijos 

išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto priedai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-915/640-II-5-1 priedas 2021-09-13.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&locale=lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b


 

 

 
TN: tn  
 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 28 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-170 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIES, 

PALYGINTI SU BENDRUOJU GALUTINIU ENERGIJOS SUVARTOJIMU, 

APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m.         d. Nr.  

Vilnius 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą  

Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:  

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS  

 

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIES, PALYGINTI SU 

BENDRUOJU GALUTINIU ENERGIJOS SUVARTOJIMU, APSKAIČIAVIMO 

METODIKOS PATVIRTINIMO 

 

Įgyvendindamas 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2018/2001/ES dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2, 3, 7, 25, 26 ir 27 straipsnių 

bei II, III ir VII, IX priedų nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų 

įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, 

t v i r t i n u, Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką (pridedama).  

 

 

 

Energetikos ministras                                  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/acc58e40116511ecad9fbbf5f006237b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&locale=lt
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m.              d. įsakymo Nr. 1-170       

redakcija) 

 

 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIES, PALYGINTI SU BENDRUOJU 

GALUTINIU ENERGIJOS SUVARTOJIMU, APSKAIČIAVIMO METODIKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagal Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika) apskaičiuojama: 

1.1. atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu; 

1.2. pažanga siekiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2018/2001/ES dėl 

skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nustatyto 14 procentų atsinaujinančių energijos 

išteklių dalies tikslo transporto sektoriuje (toliau – Pažanga siekiant tikslo).  

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, ir Pažanga siekiant tikslo apskaičiuojama vadovaujantis 2008 m. spalio 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2008 dėl energijos statistikos (OL 2008 L 304, 

p. 1) pateikta metodika ir apibrėžtimis.  

2. Metodikoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Degalai iš perdirbtų neatsinaujinančių išteklių atliekų – skystieji ar dujiniai degalai, 

gaminami iš toliau naudoti netinkamų skystųjų arba kietųjų atliekų, susidarančių iš 

neatsinaujinančių išteklių, arba iš apdorojant atliekas gaunamų dujų ir išmetamųjų dujų, kurios to 

nesiekiant neišvengiamai susidaro iš neatsinaujinančių išteklių vykstant gamybos procesui. 

2.2. Iš nedidelę netiesioginę žemės paskirties keitimo riziką keliančių augalų pagaminti 

biodegalai, skystieji bioproduktai ir biomasės kuras – biodegalai, skystieji bioproduktai ir 

biomasės kuras pagaminti taikant schemas, kuriomis mažinamas maistinių ir pašarinių augalų 

auginimo kitais nei biodegalų gamybos tikslais atsisakymas, ir laikantis Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnyje nurodytų biodegalų ir skystųjų 

bioproduktų tvarumo kriterijų. 

2.3. Krakmolingieji augalai – daug krakmolo turintys augalai, prie kurių priskiriami javai 

(neatsižvelgiant į tai, ar naudojami tik grūdai, ar visas augalas), gumbavaisiai, šakniavaisiai ir 

gumbasvogūniai. 

2.4. Lignoceliuliozė – medžiaga, sudaryta iš lignino, celiuliozės ir hemiceliuliozės. 

2.5. Maistiniai ir pašariniai augalai – žemės ūkio paskirties žemėje kaip pagrindiniai 

augalai užauginti krakmolingi augalai, cukringi augalai arba aliejiniai augalai, išskyrus perdirbimo 

liekanas, atliekas ir lignoceliuliozės medžiagas, ir tarpiniai pasėliai, kaip antai ir antsėliai, su sąlyga, 

kad tokių tarpinių pasėlių naudojimas nesukuria papildomos žemės paklausos.  

2.6. Nemaistinė celiuliozė – medžiaga, kuri sudaryta daugiausia iš celiuliozės ir 

hemiceliuliozės ir kurioje lignino yra mažiau nei lignoceliuliozėje. Nemaistinę celiuliozę sudaro 

maistinių ir pašarinių augalų liekanos, žoliniai energiniai augalai, kuriuose yra mažai krakmolo, 

perdirbimo liekanos (įskaitant maistinių ir pašarinių augalų liekanas išgavus augalinį aliejų, cukrų, 

krakmolą ir proteiną) ir iš biologinių atliekų gautos medžiagos. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32018L2001&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008R1099&locale=lt
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2.7. Žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės veiklos liekanos – 

liekanos, gaunamos vykdant žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir miškininkystės veiklą, 

išskyrus susijusių pramonės šakų ir perdirbimo liekanas. 

2.8. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustatyta Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme. Metodikos taikymo tikslais Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatyme numatytas atliekų sąvokos apibrėžimas neapima medžiagų, kurios buvo 

tikslingai pakeistos (modifikuotos) ar užterštos, kad atitiktų atliekų sąvokos apibrėžimą.   

 

II SKYRIUS 

APSKAIČIAVIMAI PAGAL METODIKĄ 

 

3. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis apskaičiuojama bendrąjį galutinį atsinaujinančių 

išteklių energijos suvartojimą padalijus iš bendrojo galutinio visų energijos išteklių suvartojimo 

apimties (išreiškiama procentais). 

Tuo tikslu pagal Metodikos 4 punktą apskaičiuota bendrojo galutinio atsinaujinančių 

energijos išteklių suvartojimo suma tikslinama atsižvelgiant į statistinį perdavimą tarp Lietuvos 

Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, bendrų projektų su kitomis valstybėmis 

narėmis ir trečiosiomis šalims įgyvendinimo rezultatus ir bendras su kitomis valstybėmis narėmis 

paramos schemas. 

4. Bendrasis galutinis visų energijos išteklių suvartojimas apskaičiuojamas sudedant: 

4.1. energijos kiekį, suvartotą pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų (įskaitant viešąsias 

paslaugas), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektorių; 

4.2. elektros ir šilumos energijos kiekį, kurį elektros ir šilumos energijos gamybai sunaudoja 

energetikos sektorius; 

4.3. elektros ir šilumos energijos nuostolius, susidariusius elektros ir šilumos energijos 

skirstymo ir perdavimo metu. 

5. Apskaičiuojant atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, siekiant nustatyti, ar ji atitinka planinį 2030 metų rodiklį ir orientacinę 

trajektoriją, ir atsižvelgiant į prognozuojamą vidutinę atsinaujinančių energijos išteklių dalį, 

laikoma, kad aviacijos sektorius sunaudoja ne daugiau kaip 6,18 procento, palyginanti su šalies 

bendruoju galutiniu energijos suvartojimu. 

6. Bendrasis galutinis atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimas apskaičiuojamas 

sudedant šiuos rodiklius: 

6.1. bendrąjį galutinį elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

suvartojimą; 

6.2. bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą šildymui ir vėsinimui;  

6.3. bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą transporto sektoriuje. 

7. Apskaičiuojant atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, į dujas, elektros energiją ir vandenilį, pagamintus iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, atsižvelgiama tik vieną kartą pagal Metodikos 6.1, 6.2 arba 6.3 papunkčius; apskaičiuojant 

atsižvelgiama tik į tuos biodegalus, skystuosius bioproduktus ir biomasės kurą, kurie atitinka 

nustatytus jų tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus 

ir taikymo sąlygas. 

8. Apskaičiuojant bendrąjį galutinį elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimą: 

8.1. įskaitoma elektros energija, kurią iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamino vartotojai ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijos; 

8.2. neįskaitoma elektros energija, pagaminama hidroakumuliacinių įrenginių, naudojančių 

prieš tai į aukštutinį baseiną pakeltą vandenį; 
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8.3. įvairų kurą deginančių jėgainių, kurios naudoja atsinaujinančius ir tradicinius išteklius, 

skaičiuojama tik iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta elektros energija; atliekant šį 

skaičiavimą, kiekvieno energijos ištekliaus indėlis apskaičiuojamas pagal jo energinę vertę; 

8.4. iš hidroenergijos, vėjo energijos sausumos teritorijoje ir vėjo energijos jūrinėje teritorijoje 

pagaminta elektros energija skaičiuojama laikantis normalizavimo taisyklių: 

8.4.1. elektros energijos kiekio, pagaminto iš hidroenergijos, normalizavimo taisyklė: 

 

, kur: 

 

N – ataskaitiniai metai; 

QN(norm) – apskaičiuoti elektros energijai, pagamintai iš hidroenergijos, naudojamas 

normalizuotas elektros energijos kiekis, pagamintas visose hidroelektrinėse N-aisiais metais; 

Qi – elektros energijos kiekis, faktiškai pagamintas visose hidroelektrinėse i-aisiais metais, 

matuojamas GWh, neįskaitant elektros energijos kiekio, pagaminto hidroakumuliacinių įrenginių, 

naudojančių prieš tai pakeltą vandenį; 

Ci – visų, neįskaitant hidroakumuliacinių, hidroelektrinių bendra įrengtoji galia i-ųjų metų 

pabaigoje, matuojama MW. 

8.4.2. elektros energijos kiekio, pagaminto iš vėjo energijos sausumos teritorijoje, 

normalizavimo taisyklė: 

 

, kur: 

 

N – ataskaitiniai metai; 

 – apskaičiuoti iš vėjo energijos sausumos teritorijoje pagamintai elektros energijai 

naudojamas normalizuotas elektros energijos kiekis, pagamintas visų vėjo jėgainių sausumos 

teritorijoje N-aisiais metais; 

Qi – elektros energijos kiekis, faktiškai pagamintas visų vėjo jėgainių sausumos teritorijoje i-

aisiais metais, matuojamas GWh; 

Cj – visų vėjo jėgainių sausumos teritorijoje bendra įrengtoji galia j metų pabaigoje, 

matuojama MW; 

n – 4 arba metų skaičius prieš N metus, už kuriuos turima galios ir gamybos duomenų, 

atsižvelgiant į tai, kuris iš jų mažesnis. 

8.4.3. elektros energijos kiekio, pagaminto iš vėjo energijos jūrinėje teritorijoje, 

normalizavimo taisyklė: 

, kur: 

 – apskaičiuoti iš vėjo energijos jūrinėje teritorijoje pagamintai elektros energijai 

naudojamas normalizuotas elektros energijos kiekis, pagamintas visų vėjo jėgainių jūrinėje 

teritorijoje N-aisiais metais; 

Qi – elektros energijos kiekis, faktiškai pagamintas visų vėjo jėgainių jūrinėje teritorijoje i-

aisiais metais, matuojamas GWh; 

Cj – visų vėjo jėgainių jūrinėje teritorijoje bendra įrengtoji galia j metų pabaigoje, matuojama 

MW; 

n – 4 arba metų skaičius prieš N metus, už kuriuos turima galios ir gamybos duomenų, 

atsižvelgiant į tai, kuris iš jų mažesnis. 
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9. Bendrasis galutinis atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimas šildymui ir vėsinimui 

apskaičiuojamas: 

9.1. kaip iš atsinaujinančių išteklių pagamintas centralizuotai tiekiamos šilumos ir vėsumos 

kiekis, kitų atsinaujinančių energijos išteklių pramonės, namų ūkių, paslaugų sektoriaus, žemės 

ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės šildymo, vėsinimo ir technologinio proceso tikslais suvartotas 

kiekis; 

9.2. įvairų kurą deginančių jėgainių, kuriose naudojami atsinaujinantys ir tradiciniai energijos 

ištekliai, atsižvelgiama tik į šildymo ir vėsinimo, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

dalį; atliekant šį skaičiavimą, kiekvieno energijos ištekliaus indėlis apskaičiuojamas pagal jo 

energinę vertę; 

9.3. į aplinkos ir geoterminę šilumos ir vėsumos energiją, išgautą šilumos siurbliais ir 

centralizuoto vėsumos tiekimo sistemose, apskaičiuojant atsižvelgiama su sąlyga, kad galutinė 

energijos išeiga smarkiai viršija pradines energijos sąnaudas, reikalingas šilumos siurblių veiklai; 

šilumos kiekis, priskiriamas atsinaujinančių išteklių energijai, apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

 

, kur: 

 

ERES – aeroterminės, geoterminės ar hidroterminės energijos, kurią sunaudoja šilumos 

siurbliai, kiekis; 

Qusable – įvertinta visa panaudojama šiluma, kurią tiekia šilumos siurbliai; atsižvelgiama tik į 

šilumos siurblius, kurių vidutinis sezoninis naudingumo koeficientas – SPF > 1,15 * 1/ η ;  

SPF – įvertintas tų šilumos siurblių vidutinis sezoninis naudingumo koeficientas;  

η  – visas pagamintos elektros energijos ir pirminės elektros energijos, sunaudotos elektros 

energijos gamybai, kiekių santykis, apskaičiuojamas kaip Europos Sąjungos vidurkis, pagrįstas 

Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis; 

9.4. į bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą šildymui ir vėsinimui 

neįskaičiuojama šilumos energija, gauta pasyviose energetikos sistemose, kuriose mažesnis 

energijos suvartojimas pasiekiamas pasyviai per pastato konstrukcijas arba iš šilumos, kuri 

gaunama naudojant neatsinaujinančius energijos išteklius; 

9.5. į bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą šildymui ir vėsinimui 

įskaičiuojama atliekinė šiluma ir vėsuma, bet ne daugiau kaip 40 % vidutinio metinio padidėjimo, 

kuris sudaro ne mažiau kaip 1,3 procentinio punkto, apskaičiuojamo 2021–2025 m. ir 2026–

2030 m. laikotarpiams, pradedant nuo 2020 m. bendrojo galutinio atsinaujinančių energijos išteklių 

suvartojimo šildymui ir vėsinimui. 

10. Bendrasis galutinis atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimas transporto sektoriuje 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į biodegalų, biomasės kuro ir nebiologinių skystųjų ir dujinių degalų 

iš atsinaujinančių energijos išteklių, suvartotų transporto sektoriuje, sumą, neįtraukiant nebiologinių 

skystųjų ir dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių, pagamintų naudojant elektros 

energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.  

11. Apskaičiuojant Pažangą siekiant tikslo taikomos šios nuostatos: 

11.1. apskaičiuojant vardiklį, t. y. bendrąjį galutinį energijos suvartojimą transporto 

sektoriuje, įskaičiuojamas tik benzinas, dyzelinas, gamtinės dujos, biodegalai, biodujos, elektros 

energija ir nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių sunaudoti 

kelių ir geležinkelių transporto, bei degalai iš perdirbtų neatsinaujinančių išteklių atliekų; 

11.2. apskaičiuojant skaitiklį, t. y. galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą 

transporto sektoriuje, įskaičiuojama visų rūšių atsinaujinančių išteklių energija, sunaudojama visų 

rūšių transporto ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminta elektros energija, patiekta kelių ir 

geležinkelių transporto sektoriams; 

11.3. apskaičiuojant skaitiklį, biodegalų ir biodujų, pagamintų iš Metodikos 14 punkte 

nurodytų pradinių žaliavų, procentinė dalis turi būti ne didesnė nei 1,7 % transporto kuro, suvartoto 

kelių ir geležinkelių transporto, energinės vertės.  
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11.4. apskaičiuojant elektros energijos, kuri gaminama iš atsinaujinančių išteklių ir 

naudojama kelių ir geležinkelių transporto priemonių, procentinę dalį, naudojama šalyje pagamintos 

elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, nustatyta prieš dvejus metus iki 

nagrinėjamų metų. Jeigu elektros energija gaunama tiesiogiai prisijungus prie įrenginio, gaminančio 

elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir tiekiama kelių transporto priemonėms, 

visa ta elektros energija laikoma energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.  

11.5. Kai elektros energija naudojama nebiologiniams skystiesiems ir dujiniams degalams iš 

atsinaujinančių energijos išteklių gaminti (tiesiogiai arba tarpinių produktų gamybai), 

atsinaujinančių energijos išteklių procentinė dalis elektros energijoje apskaičiuojama naudojant 

vidutinę per dvejus metus iki nagrinėjamų metų apskaičiuotą elektros energijos iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių procentinę dalį. Jeigu elektros energija naudojama nebiologiniams skystiesiems ir 

dujiniams degalams iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti yra gaunama tiesiogiai iš gamybos 

įrenginio, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, ta elektros energija laikoma 

elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, jeigu tas įrenginys: 

11.5.1. pradėjo veikti vėliau arba tuo pačiu metu kaip įrenginys, gaminantis nebiologinius 

skystuosius ir dujinius degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių; 

11.5.2.  nėra prijungtas prie tinklo arba yra prijungtas prie tinklo, bet galima pateikti įrodymų, 

kad atitinkama elektros energija buvo tiekiama nenaudojant elektros energijos iš tinklo.  

11.6. Iš elektros energijos tinklo imama elektros energija gali būti laikoma elektros energija iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, jeigu ji pagaminama tik iš atsinaujinančių energijos išteklių ir 

buvo įrodytos atsinaujinančių energijos išteklių savybės ir kiti atitinkami kriterijai, užtikrinant, kad 

tos elektros energijos atsinaujinančių išteklių savybės yra deklaruojamos tik kartą ir tik viename 

galutinio suvartojimo sektoriuje. 

11.7. apskaičiuojant elektrifikuoto geležinkelio transporto priemonių sunaudotos elektros 

energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis yra 1,5 karto 

didesnis už faktines elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudas. Apskaičiuojant 

elektrinių kelių transporto priemonių suvartotos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių kiekį, kaip nurodyta Metodikos 10.2 papunktyje, laikoma, kad tas suvartotas kiekis yra 4 

kartus didesnis nei faktinės elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių sąnaudos; 

11.8. apskaičiuojant aviacijos ir jūrų transporto sektoriuose sunaudotų biodegalų, išskyrus 

biodegalus, pagamintus iš maistinių ir pašarinių augalų, kiekį, laikoma, kad tas sunaudotas kiekis 

yra 1,2 karto didesnis už faktiškai sunaudotą biodegalų kiekį; 

11.9. biodegalų, pagamintų iš žaliavų, nurodytų Metodikos 12 ir 13 punktuose, dalis laikoma 

du kartus didesne už jų energinę vertę; 

11.10. apskaičiuojant biodegalų, pagamintų iš žaliavų, nurodytų Metodikos 12 ir 13 

punktuose, ir kitų žaliavų, kurių dalis nėra laikoma du kartus didesne už jų energinę vertę, energijos 

dalį taikomas proporcingumo principas ir energijos dalis apskaičiuojama proporcingai sunaudotų 

žaliavų kiekiams. 

12. Apskaičiuojant bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimą transporto 

sektoriuje, kaip numatyta Metodikos 10 punkte ir apskaičiuojant Pažangą siekiant tikslo, kaip 

numatyta Metodikos 11 punkte, biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, energijos 

dalis negali, daugiau kaip vienu procentiniu punktu, viršyti Metodikos 1 priedo 3 punkte nurodytos 

biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, suvartojimo Lietuvos Respublikos kelių ir 

geležinkelių transporto sektoriuose 2020 metais procentinės dalies.    

13. Biodegalai, pagaminti iš Metodikos 17 ir 18 punktuose išvardintų žaliavų, kitų atliekų, 

perdirbimo liekanų ir (ar) šalutinių produktų neįskaitomi į Metodikos 12 punkte nustatytą ribą. 

14. Biodegalai, pagaminti iš žemės ūkio paskirties žemėje energijos gamybos tikslais kaip 

pagrindinis pasėlis auginamų augalų, išskyrus krakmolinguosius augalus, cukrus ir aliejinius 

augalus, įskaitomi į Metodikos 12 punkte nustatytą ribą. 

15. Apskaičiuojant Metodikos 6 punkte nurodytą bendrąjį galutinį atsinaujinančių energijos 

išteklių suvartojimą neatsižvelgiama į  degalų iš perdirbtų neatsinaujinančių išteklių atliekų 

suvartojimą.  
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16. Atliekant Metodikos 10 ir 11 punktuose nurodytus skaičiavimus, kiekvieno energijos 

ištekliaus indėlis apskaičiuojamas pagal jo energinę vertę, nurodytą Metodikos 2 priede. Transporto 

degalų energinė vertė, kuri nėra nurodyta Metodikos 2 priede, apskaičiuojama vadovaujantis 

atitinkamais Europos standartų organizacijos (ESO) standartais, siekiant nustatyti įvairių rūšių 

degalų šilumingumą. Jei tam tikslui nėra priimto ESO standarto, valstybės narės naudojasi 

atitinkamais Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartais. Transporto kuro energinė 

vertė nustatoma pagal Metodikos 2 priede nurodytus duomenis.  

17. Pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš atsinaujinančių 

energijos išteklių gamybai tinkamos naudoti žaliavos ir degalai, kurių dalis siekiant Alternatyviųjų 

degalų įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų įpareigojimų laikoma du kartus didesne už jų 

pradinę energinę vertę: 

17.1. dumbliai, jeigu jie auginami sausumoje esančiuose vandens telkiniuose ar 

fotobioreaktoriuose; 

17.2. nerūšiuotų komunalinių atliekų (išskyrus rūšiuotas namų ūkių atliekas, kurioms taikomi 

perdirbimo planiniai rodikliai 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB dėl atliekų, panaikinančios kai kurias direktyvas, 11 straipsnio 2 dalies a punktą (OL 

2008, L 312, p. 3) (toliau – Direktyva 2008/98/EB), biomasės dalis; 

17.3. Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 4 punkte apibrėžtos biologinės atliekos iš privačių 

namų ūkių, kurioms turi būti taikomas atskiras surinkimas, kaip apibrėžta šios Direktyvos 3 

straipsnio 11 punkte; 

17.4. maisto ar pašarų tiekimo grandinėje netinkama naudoti pramoninių atliekų (pavyzdžiui, 

mėsos, žuvies, pieno, vaisių ir daržovių, grūdų, duonos, konditerijos, alkoholinių gėrimų pramonės 

atliekų), įskaitant mažmeninės bei didmeninės prekybos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

žuvies bei akvakultūros pramonės medžiagas, išskyrus Metodikos 13 punkte nurodytas žaliavas, 

biomasės dalis; 

17.5. šiaudai; 

17.6. gyvulių mėšlas ir nuotekų šlamas (dumblas); 

17.7. alyvpalmių aliejaus gamyklų nuotekos ir tuščios alyvpalmių vaisių kekės; 

17.8. talo alyvos derva. 

17.9. neapdorotas glicerinas; 

17.10. cukranendrių išspaudos; 

17.11. vynuogių išspaudos ir vyno nuosėdos; 

17.12. riešutų kevalai; 

17.13. išaižos; 

17.14. burbuolių kotai, nuo kurių pašalintos kukurūzų sėklos; 

17.15. miškininkystės ir miškininkystės pramonės atliekų ir liekanų, t. y. žievių, šakų, 

nekomercinio retinimo kirtimų medienos, lapų, spyglių, medžių viršūnių, pjuvenų, medienos 

drožlių, juodųjų nuovirų, rudųjų nuovirų, pluošto atliekų, lignino ir talo alyvos, biomasės dalis; 

17.16. kita nemaistinė celiuliozė, kaip apibrėžta Metodikos 2.5 papunktyje;  

17.17. kita lignoceliuliozė, kaip apibrėžta Metodikos 2.3 papunktyje, išskyrus pjaustytinus 

rąstus ir fanermedį;  

17.18. iš atsinaujinančių išteklių pagaminti nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai; 

17.19. anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas transporto tikslais, jei energijos išteklius 

yra atsinaujinantis pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį; 

17.20. bakterijos, jei energijos išteklius yra atsinaujinantis pagal Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį. 

18. Biodegalų gamybai tinkamos naudoti žaliavos, kurių dalis siekiant Alternatyviųjų degalų 

įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų įpareigojimų, tačiau neįskaičiuojant į Alternatyviųjų 

degalų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytą pažangiųjų biodegalų ir (ar) nebiologinių skystųjų 

ir dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių įpareigojimą, laikoma du kartus didesne už jų 

pradinę energinę vertę: 

18.1. naudotas kepimo aliejus; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32008L0098&locale=lt
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18.2. 1 ir 2 kategorijų gyvūniniai riebalai pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių 

gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 

1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL 2009, L 300, p. 1). 

19. Biodegalai, pagaminti iš Metodikos 17 ir 18 punktuose nurodytų žaliavų, turi atitikti 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Pasikeitus teisės aktams, minimiems Metodikos 1 ir 2 punktuose, Metodika gali būti 

peržiūrima ir keičiama.  

 

_________________ 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

dalies, 

palyginti su bendruoju galutiniu 

energijos suvartojimu, apskaičiavimo 

metodikos  

1 priedas 

 

BIODEGALŲ, PAGAMINTŲ IŠ MAISTINIŲ IR PAŠARINIŲ AUGALŲ, PROCENTINĖS 

DALIES PALYGINTI SU BENDRUOJU GALUTINIU ENERGIJOS SUVARTOJIMU 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO SEKTORIUOSE 

2020 METAIS NUSTATYMAS 

 

1. Biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, procentinė dalis palyginti su 

bendruoju galutiniu energijos suvartojimu Lietuvos Respublikos kelių ir geležinkelių transporto 

sektoriuose 2020 metais apskaičiuojama pagal formulę: 

 

x 100 

kur: 

BDMPA % – biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, procentinė dalis 

palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu Lietuvos Respublikos kelių ir geležinkelių 

transporto sektoriuose 2020 metais; 

Biodegalai iš MPA – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas 

biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų kiekis, teradžauliais.  

Biodegalai – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas visų skystųjų 

biodegalų, įskaitant ir biodegalus, pagamintus iš maistinių ir pašarinių augalų, kiekis, teradžauliais.  

Biodujos – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas biodujų kiekis, 

teradžauliais. 

Benz – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas benzino kiekis, 

teradžauliais.  

Dyz – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas dyzelino kiekis, 

teradžauliais.  

GD – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas gamtinių dujų kiekis, 

teradžauliais. 

EE – 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas elektros energijos 

kiekis, teradžauliais.  

2. Skaičiavimui naudojami įvesties duomenys: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32009R1069&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32002R1774&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32002R1774&locale=lt
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2.1.  2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas biodegalų, pagamintų iš 

maistinių ir pašarinių augalų kiekis – 3774 teradžauliai (Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra); 

2.2. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas visų skystųjų biodegalų 

kiekis – 4207,1 teradžauliai (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas); 

2.3. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas biodujų kiekis – 0 

teradžaulių (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas); 

2.4. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas benzino kiekis – 

10331,9 teradžauliai (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas); 

2.5. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas dyzelino kiekis – 

67236 teradžauliai (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas); 

2.6. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas gamtinių dujų kiekis – 

350,9 teradžauliai (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas); 

2.7. 2020 m. kelių ir geležinkelių transporto sektoriuose suvartotas elektros energijos kiekis –

145,8 teradžauliai (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).  

3. Remiantis šio priedo 1 punkte nurodyta formule ir šio priedo 2 punkte nurodytais įvesties 

duomenimis, apskaičiuota biodegalų, pagamintų iš maistinių ir pašarinių augalų, procentinė dalis 

palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu Lietuvos Respublikos kelių ir geležinkelių 

transporto sektoriuose 2020 metais sudarė 4,59 procentą.  

________ 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, 

palyginti su bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, apskaičiavimo metodikos  

2 priedas 

 

TRANSPORTO SEKTORIUJE NAUDOJAMŲ DEGALŲ ENERGINĖS VERTĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Kuras 

Energinė vertė 

pagal masę 

(žemutinė kuro 

degimo šiluma, 

MJ/kg) 

Energinė vertė 

pagal tūrį (žemutinė 

kuro degimo 

šiluma, MJ/l) 

IŠ BIOMASĖS IR (ARBA) JĄ PERDIRBANT PAGAMINTI DEGALAI 

1.  Biopropanas 46 24 

2. Grynas augalinis aliejus (aliejus, pagamintas iš 

aliejinių augalų taikant spaudimo, ekstrahavimo 

ar kitas palyginamas procedūras; žalias arba 

valytas, bet chemiškai nemodifikuotas) 

37 34 

3. Biodyzelinas – riebalų rūgščių metilesteris 

(metilesteris, pagamintas iš biomasės aliejaus) 

37 33 

4. Biodyzelinas – riebalų rūgščių etilesteris 

(etilesteris, pagamintas iš biomasės aliejaus) 

38 34 

5. Biodujos (iš biomasės ir (arba) biologiškai 

skaidžios atliekų dalies pagamintas dujinis 

kuras, kuris gali būti išvalytas iki gamtinių dujų 

kokybės, naudotinas kaip biodegalai) 

50 - 

6. Hidrinimu valytas (termocheminiu būdu 

apdorotas vandeniliu) biomasės aliejus, 

naudojamas kaip dyzelino pakaitalas 

44 34 

7. Hidrinimu valytas (termocheminiu būdu 

apdorotas vandeniliu) biomasės aliejus, 

naudojamas kaip benzino pakaitalas 

45 30 
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8. Hidrinimu valytas (termocheminiu būdu 

apdorotas vandeniliu) biomasės aliejus, 

naudojamas kaip reaktyvinių degalų pakaitalas 

44 34 

9. Hidrinimu valytas (termocheminiu būdu 

apdorotas vandeniliu) biomasės aliejus, 

naudojamas kaip suskystintų naftos dujų 

pakaitalas 

46 24 

10. Bendrai (kartu su iškastiniu kuru) perdirbimo 

gamykloje apdorotas biomasės arba 

pirolizuotosios biomasės aliejus, naudojamas 

kaip dyzelino pakaitalas 

43 36 

11. Bendrai (kartu su iškastiniu kuru) perdirbimo 

gamykloje apdorotas biomasės arba 

pirolizuotosios biomasės aliejus, naudojamas 

kaip benzino pakaitalas 

44 32 

12. Bendrai (kartu su iškastiniu kuru) perdirbimo 

gamykloje apdorotas biomasės arba 

pirolizuotosios biomasės aliejus, naudojamas 

kaip reaktyvinių degalų pakaitalas 

43 33 

13. Bendrai (kartu su iškastiniu kuru) perdirbimo 

gamykloje apdorotas biomasės arba 

pirolizuotosios biomasės aliejus, naudojamas 

kaip suskystintų naftos dujų pakaitalas 

46 23 

IŠ ĮVAIRIŲ ATSINAUJINANČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PAGAMINTI DEGALAI, 

ĮSKAITANT BIOMASĘ 

14. Iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamas etanolis 27 21 

15. Iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamas metanolis 20 16 

16 Iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamas 

propanolis 

31 25 

17. Iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamas butanolis  33 27 

18 Bio-DME (iš biomasės pagamintas 

dimetileteris) 

28 19 

19. ETBE (etil-tret-butileteris, pagamintas etanolio 

pagrindu) 

36 (iš kurių 

37 procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

27 (iš kurių 

37 procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

20. MTBE (metil-tret-butileteris, pagamintas  

metanolio pagrindu) 

35 (iš kurių 22 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

26 (iš kurių 22 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

21. TAEE (tret-amiletileteris, pagamintas etanolio 

pagrindu) 

38 (iš kurių 29 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

29 (iš kurių 29 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

22. TAME (tret-amil-metilo eteris, pagamintas 

metanolio pagrindu)  

36 (iš kurių 18 

procentų iš 

atsinaujinančių 

išteklių)  

28 (iš kurių 18 

procentų iš 

atsinaujinančių 

išteklių)  

23. THxEE (tret-heksil-etilo eteris, pagamintas 

etanolio pagrindu) 

38 (iš kurių 25 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

30 (iš kurių 25 

procentai iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 
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24. THxME (tret-heksil-metilo eteris, pagamintas 

metanolio pagrindu) 

38 (iš kurių 14 

procentų iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

30 (iš kurių 14 

procentų iš 

atsinaujinančių 

išteklių) 

25. Fišerio-Tropšo biodyzelinas (sintetinis 

angliavandenilis arba sintetinių angliavandenilių 

mišinys, naudojamas kaip dyzelino pakaitalas) 

44 34 

26. Fišerio ir Tropšo benzinas (sintetinis 

angliavandenilis arba sintetinių angliavandenilių 

mišinys, naudojamas kaip benzino pakaitalas)  

44 33 

27. Fišerio ir Tropšo reaktyviniai degalai (sintetinis 

angliavandenilis arba sintetinių angliavandenilių 

mišinys, naudojamas kaip reaktyvinių degalų 

pakaitalas)  

44 33 

28. Fišerio ir Tropšo suskystintos naftos dujos 

(sintetinis angliavandenilis arba sintetinių 

angliavandenilių mišinys, naudojamas kaip 

suskystintų naftos dujų pakaitalas)  

46 24 

29. Iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamas 

vandenilis 

120 - 

NAFTOS DEGALAI 

30. Benzinas 43 32 

31. Dyzelinas 43 36 
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IS-915/640-II-6 priedas 

 

Pristatyta Seimo rudens sesijos darbų programa 

2021 m. rugsėjo 10 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

 
 

Šiandien, rugsėjo 10 d., prasidėjusioje rudens sesijos pirmajame posėdyje svarbiausius 

sesijos darbus apžvelgė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Vyriausybės teikiamus 

įstatymų projektus pristatė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, savo teikiamus projektus – 

Seimo frakcijų atstovai. 

Pasak Seimo vadovės, nors situacija visais atžvilgiais nepaprasta, Seimo darbų programą vis 

dėlto galima vadinti gana ambicinga, ją sudaro per 400 projektų, kuriuos siūlo Seimo nariai, 

Prezidentas, Vyriausybė. „Vertinant šiuos skaičius svarbu priminti, kad vis dėlto teisėkūros kokybė, 

o ne kiekybė išlieka mūsų pagrindinis tikslas ir prioritetas“, − pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen. 

Seimo Pirmininkės nuomone, be abejonės, svarbiausias šios sesijos uždavinys yra 

apsvarstyti ir patvirtinti 2022 m. valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus. „Su šiais įstatymais siejasi ir daugelis Prezidento, 

Seimo narių, Vyriausybės pateiktų arba planuojamų mokesčių įstatymų pakeitimų. Juos privalėsime 

atidžiai išnagrinėti, vertindami realias šalies galimybes ir nepažeisdami pusiausvyros bei skirtingų 

visuomenės narių interesų: nuo stipriausių, kuriančių gerovę, iki pažeidžiamiausių visuomenės 

narių“, − akcentavo parlamento vadovė. 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen taip pat išskyrė į rudens sesijos darbotvarkę įtrauktus 

Konstitucijos pakeitimo projektus: „Yra pasiūlymas iki 21 metų mažinti Seimo nariams rinkimuose 

taikomą amžiaus cenzą, projektas, įgyvendinantis Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą 

vadinamoje R. Pakso byloje, ir neabejotinai viena svarbiausių Konstitucijos pataisų, kuri leis 

išsaugoti tiesioginius merų rinkimus.“ 

Kaip pažymėjo parlamento vadovė, sesijos darbotvarkėje daug dėmesio skirta socialinei 

sričiai. „Siūlomi projektai, kuriais numatoma didinti mažiausiai uždirbančių darbuotojų darbo 

užmokestį, globos išmokas ir valstybės paramą jaunoms šeimoms būstui įsigyti, numatomos 

lankstesnės darbo sąlygos ir palankesnės sąlygos vaikus auginantiems tėvams. Numatoma keisti 

socialinio draudimo pensijų indeksavimo bei vienišo asmens išmokos indeksavimo tvarką, sparčiau 

kelti socialinio draudimo pensijas“, − vardijo siūlymus darbų programai V. Čmilytė-Nielsen. 

Seimo Pirmininkė akcentavo, kad Seimo rudens sesijoje bus svarstoma keliolika Prezidento, 

Vyriausybės ir Seimų narių pateiktų teisėkūros iniciatyvų, kuriomis bus pradėtas įgyvendinti 

rugsėjo 1-ąją dieną pasirašytas nacionalinis švietimo susitarimas. Taip pat, pasak jos, numatoma 

priimti ekonomikos plėtros, energetikos, inovacijų ir verslo skatinimo srities įstatymų pataisas, 

kurios didintų viešojo sektoriaus skaidrumą ir gerintų verslo aplinką. 

„Seimo rudens sesijoje numatyti ir kiti įstatymų projektai, susiję su žmogaus ir pilietinėmis 

teisėmis. Tai yra savotiška skola, kurią turime grąžinti piliečiams: Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje, Žvalgybos ombudsmeno, Partnerystės, Tautinių mažumų, Vardų ir pavardžių, taip pat 

konstitucinis Referendumo įstatymai“, − sakė parlamento vadovė. 

Pasak Seimo Pirmininkės, laukia ir svarbūs aplinkosaugos projektai, kurie padės efektyviai 

stiprinti gamtos išteklių apsaugą, tvarkyti atliekas, atsižvelgti į klimato kaitą. Tarp kitų šios sesijos 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277883
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/46f704e011fb11ecad9fbbf5f006237b
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prioritetų taip pat ji išskyrė perteklinių bausmių, draudimų bei apribojimų naikinimo iniciatyvas, 

valstybės tarnybos ir teismų reformas bei įstatymines vietos savivaldos nepriklausomumo ir 

savarankiškumo stiprinimo iniciatyvas. 

Kalbėdama apie Vyriausybės teikiamus projektus Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė išskyrė 

inovacijų reformą įgyvendinančius įstatymo projektus. Pasak jos, dalį projektų rengia Ekonomikos 

ir inovacijų ministerija, o kitą dalį – Švietimo ir mokslo ministerija tam, kad būtų labai aiškiai 

sudėliotos ir atskirtos institucijų, kurios veikia mokslo tyrimų ir inovacijų srityje funkcijos ir 

atsakomybės, taip pat būtų pasiektas geriausias bendradarbiavimas su verslu, skatinant inovacijas 

versle, privačiame sektoriuje ir atitinkamai kuriant didžiausią pridėtinę vertę. 

„Vyriausybė taip pat mano, kad labai svarbus klausimas, kuris labai aiškiai išryškėjo per šį 

pusmetį, per tas dvi krizes, kurias turime, − valstybės tarnybos kompetencijų, ypač vadovų lygmens 

ir tinkamų žmonių buvimo vadovų korpuse svarba. Todėl bus teikiami Valstybės tarnybos 

reguliavimo pakeitimai, kurie leistų lanksčiau pasitelkti reikiamas kompetencijas ir įgūdžius 

turinčius darbuotojus ir atitinkamai pagrįsčiau reikalauti iš valstybės institucijų ar valstybinio 

sektoriaus, jog būtų laiku įgyvendinti jam patikėti uždaviniai“, − kalbėjo Ministrė Pirmininkė. 

Po pristatymo už Seimo nutarimo projektą (Nr. XIVP-810(2) balsavo 92 Seimo nariai, 

susilaikė 17 parlamentarų. Po sesijos darbų programos pateikimo projekto svarstymas vyks Seimo 

komitetuose ir frakcijose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rugsėjo 

16 d. 

Daugiau informacijos apie Seimo rudens sesijos darbų programą galima rasti čia. 

  

Rudens darbų programoje – 430 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Dalis projektų perkelta 

iš praėjusių parlamento sesijų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127, 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda – 8, Seimo nariai (frakcijos) – 270 teisės aktų projektų. 

  

Parengė 

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas 

Rimas Rudaitis 

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt 

   Naujausi pakeitimai - 2021-09-10 13:23 

   Rimas Rudaitis 

 
 

 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-810*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=277842
mailto:rimas.rudaitis@lrs.lt
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IS-915/640-III-1 priedas 

 

VERT 2021-09-06 pranešimas. VERT: rugsėjo mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje  

TN: tn  

 

Vidutinė šilumos kaina 

Rugsėjo mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,61 ct/kWh 

(be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su rugpjūčio 

mėn., kilovatvalandės kaina didėja 7,21 proc., per metus (2021 m. rugsėjis / 2020 m. rugsėjis) – 

kilovatvalandės kaina didėjo 35,59 proc. 

 

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos ir kuro kainos 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos 

šilumos kainos.  

Kuro kainos 

Skaičiuojant 2021 m. rugsėjo mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. liepos mėn. 

kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose 

įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) 

kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.  

Į 2021 m. rugsėjo  mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. liepos mėn. biokuro 

(žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 11,65 Eur/MWh – 10,29 proc. didesnė nei į 2021 m. 

rugpjūčio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. birželio mėn. biokuro kaina 

(10,56 Eur/MWh).  

Per metus (2021 m. liepa / 2020 m. liepa) biokuro kaina didėjo 24,78 proc., gamtinių 

dujų kaina didėjo 122,20 proc.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%20Lietuvoje%202021-09.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Vidutin%c4%97%20%c5%a1ilumos%20kaina%20Lietuvoje%202021-09.png
https://www.vert.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx
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2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite) 

 
 

Pirktos šilumos kainos 

2021 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

(NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 29,41 proc.: nuo 1,19 ct/kWh rugpjūčio mėn. iki 1,54 

ct/kWh rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina 

negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT 

nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų 

kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose. 

 

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose 

Tarp penkių didžiųjų miestų rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai 

– Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. rugpjūčio mėn. ir rugsėjo mėn. šilumos kainų 

palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau 

tekste nurodoma su 9 proc. PVM. 

• Vilniaus vartotojams rugsėjo mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir 

biokuro bei padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos. 

• Klaipėdoje šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos 

bei liepos mėn. brangiau pirktų gamtinių dujų. 

• Kaune ir Šiauliuose šilumos kainą didina liepos mėn. brangusios gamtinės dujos ir 

biokuras. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Duj%c5%b3%20ir%20biokuro%20kainos%202019-2021%20MWh.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Duj%c5%b3%20ir%20biokuro%20kainos%202019-2021%20MWh.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Aukcionai%20rugsejis.jpg
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Aukcionai%20rugsejis.jpg
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• Panevėžio vartotojams šilumos kaina nežymiai didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir 

padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.  

 

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM 

(atsisiųskite) 

 
 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse 

Visoje Lietuvoje rugsėjo mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ 

aptarnaujami vartotojai (3,26 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko“ filialo „Biržų 

šiluma“ aptarnaujami vartotojai (9,01 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo 

kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo 

biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos 

šilumos kiekio. 

Rugsėjo mėn. šilumos kainos, palyginus su rugpjūčio mėn., atskirose savivaldybėse 

labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių: 

• UAB „Birštono šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 16,70 proc. 

(0,95 ct/kWh su PVM). Birštono rajono savivaldybės tarybai nustatančius bendrovei 

šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, buvo įvertintos 

didesnės darbo užmokesčio ir remonto sąnaudos, bendrovės ankstesniais laikotarpiais 

nesusigrąžintos sąnaudos dėl kuro sąnaudų skirtumo. Bendrovės tiekiamos šilumos kainą 

rugsėjo mėn. taip pat didina liepos mėn. brangiau įsigytas biokuras ir gamtinės dujos. 

• Dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos aptarnaujami 

vartotojai rugsėjo mėn. už šilumą moka 12,41 proc. (0,85 ct/kWh su PVM) daugiau. 

• UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 

11,51 proc. (0,84 ct/kWh su PVM) – daugiausia dėl liepos mėn. brangusio biokuro, taip pat 

dėl VERT bendrovei nustatytoje naujoje bazinėje kainoje įvertintų didesnių pastoviųjų 

sąnaudų bei sumažėjusio realizuotinos šilumos kiekio.  

• UAB „Kaišiadorių šiluma“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,56 proc. 

(0,64 ct/kWh su PVM) brangiau – Kaišiadorių rajono savivaldybė nustatė bendrovei šilumos 

kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kuriuose 

įskaičiuota daugiau pastoviųjų sąnaudų. Kaišiadorių vartotojams šilumą taip pat brangina 

padidėjusios gamtinių dujų ir biokuro kainos. 

• Dėl brangusio biokuro AB „Prienų šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai rugsėjo mėn. už 

šilumą moka 8,88 proc. (0,53 ct/kWh su PVM) brangiau. 

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, 

atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai 

pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per 

metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per 

metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. 

MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per 

metus. 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/5%20miest%c5%b3%20kainos%202021-09.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/5%20miest%c5%b3%20kainos%202021-09.png
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5 pav. 2021 m. rugsėjo mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro 

struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), 

(atsisiųskite) 

 
* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.  

 

Kuro struktūra 

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 

2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų 

dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 

1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. rugsėjo mėn.. šilumos gamybai 

naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,24 proc., gamtinės dujos – 27,30 proc. 

 

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite) 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/%c5%a0ilumos%20kainos%20ir%20kuro%20strukt%c5%abra%2021-09%20LT.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/%c5%a0ilumos%20kainos%20ir%20kuro%20strukt%c5%abra%2021-09%20LT.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Kuro%20strukt%c5%abra%202021-III%20ketv.png
https://www.vert.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-06/vert-rugsejo-menesio-silumos-kainu-statistika-lietuvoje/Kuro%20strukt%c5%abra%202021-III%20ketv.png
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IS-915/640-III-2 priedas 

 

Baltpool 2021-09-07 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-09-07 

 
 

Vėliausio 2021-09-07 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 
40 950 15.38 0.00 %  19 040 15.24 18.65 6 790 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
14 560 15.93 0.00 %  64 960 15.40 15.95 7 840 

M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  47 040 15.71 19.00 1 400 

https://www.baltpool.eu/lt/
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Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
50 050 17.88 0.00 %  200 970 15.88 20.00 38 500 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
4 550 19.00 0.00 %  127 400 17.15 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
18 480 16.95 0.00 %  322 560 15.91 20.90 104 160 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
610 25.69 0.00 %  350 23.00 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 

 

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 
47 320 15.39 +0.19 %  6 720 15.73 0.00 0 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
3 080 17.75 +10.25 %  30 800 15.68 0.00 0 

M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  36 960 15.35 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
33 110 19.91 +10.20 %  125 510 16.80 22.00 23 100 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
72 800 20.48 +7.23 %  27 300 16.67 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  203 280 16.29 21.10 75 600 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
1 280 28.63 +10.83 %  0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
960 33.00 0.00 %  240 23.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 10.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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IS-915/640-III-3 priedas 

 

 LEA 2021-09-08 pranešimas. 

TN: tn  

 

PARENGTA PAŽYMA APIE ATLIKTĄ GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ 

ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 

METAIS DOKUMENTŲ TIKRINIMĄ 

 

 
 

Su energijos vartojimo efektyvumu susijusiam vartotojo elgesiui daugiausia įtakos turi 

vartotojo žinios ar jų trūkumas. Siekiama didinti vartotojų sąmoningumą taikant švietimo ir 

konsultavimo priemones. Svarbu, kad vartotojas atkreiptų dėmesį į švietimo ir konsultavimo 

priemones, nes tai formuoja vartojimo įpročius ir įtakoja vartotojo elgsenos pokyčius. Pasikeitus 

vartotojų įpročiams ir imantis energijos taupymo individualių veiksmų, pastebimas energijos 

vartojimo sumažėjimas, kas lemia mažesnes išlaidas energijai, globaliu mastu mažina aplinkos 

taršą.  Vartotojų įpročių ir pasirinkimų įtaka energijos suvartojimui gali svyruoti 0,25% iki 7%, 

nevertinant įrenginių energijos vartojimo efektyvumo. 

Švietimo ir konsultavimo priemonių duomenų kaupimas, sisteminimas bei 

apibendrinimas 

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – LEA) pavesta vykdyti įgaliotosios 

įstaigos funkcijas ir vykdyti energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) teikiamų ataskaitų analizę, 

duomenų kaupimą ir sisteminimą bei apibendrinimą. LEA parengė pažymą apie atliktą galutinės 

energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių (toliau – priemonės) 

įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimą  (toliau – Pažyma). Atliktas tikrinimas yra 

sudėtinės galutinių energijos vartotojų elgsenos keitimo priemonės, skirtos didinti energijos 

vartojimo efektyvumą, proceso įgyvendinimo dalis. 

Pagrindiniai tikrinimo metu naudoti informacijos šaltiniai buvo susitarimai sudaryti tarp 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo 

įmonių, tiekėjų Energetikos ministerijai pateiktos metinės ataskaitos ir iš tiekėjų gauta medžiaga. 

Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir 

konsultavimo susitarimų, sudarytų tarp Energetikos ministerijas ir energijos tiekėjų energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimo (toliau 

– tikrinimas) rezultatus. 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/pp-apie-gev-dokotikra/
https://www.ena.lt/uploads/news/id200/pictures/0001_7-titul_1631164734.png
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-SKP-igyvendinimas-2020-m.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-SKP-igyvendinimas-2020-m.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-EVE/Pazyma-SKP-igyvendinimas-2020-m.pdf
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Principinė susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema atvaizduota paveiksle: 

 
 

2020 m. įgyvendintų švietimo ir konsultavimo priemonių rezultatai 

Tikrinimas atliktas vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų 

sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tikrinimo metu buvo patikrinti 45 iš 64 energijos tiekėjų (70,3 proc.) 

2020 m. įgyvendintų priemonių  dokumentai. Tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos 

sutaupymai 2020 m. – 270,3 GWh. Po patikrinimo pripažinti tinkamais 191,9 GWh. 

Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti Pažymos priede. Atsižvelgiant į Nacionaliniame 

energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. (NEKS VP)  numatytus tikslus, iki 2030 

metų, pasitelkiant galutinių energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemone siekiama 

sutaupyti iki 3 TWh energijos (suminių sutaupymų). Dėl šios priežasties LEA atkreipia tiekėjų 

dėmesį į susiklosčiusią ydingą praktiką, lemiančia didelį atotrūkį tarp energijos tiekėjų 

deklaruojamų ir užskaityti tinkamais pripažįstamų sutaupymų. 

Apibendrinus bendrus įmonių įsipareigojimus, deklaruotus sutaupymus ir atlikus pateiktos 

įgyvendinimą pagrindžiančios informacijos patikrą, LEA identifikavo, kad atotrūkis tarp deklaruotų 

ir tinkamais pripažįstamų sutaupymų siekia 29%. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/95f761a09c4a11e78bd78a8ea3cd0744
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/95f761a09c4a11e78bd78a8ea3cd0744
https://www.ena.lt/uploads/Failai-NEKS-VP/NEKS-VP-2021-2030.pdf
https://www.ena.lt/uploads/Failai-NEKS-VP/NEKS-VP-2021-2030.pdf
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Pagrindinės tiekėjų daromos klaidos 

Tikrinant tiekėjų pateiktus galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių 

įgyvendinimą 2020 metais pagrindžiančius dokumentus, išryškėjo pagrindinės tiekėjų daromos 

klaidos, dėl kurių tiekėjo deklaruotas sutaupytas energijos kiekis nepripažįstamas tinkamu: 

1. Vykdant priemonę „Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose” pateikiama tik 

nuoroda į internetinį puslapį. Spaudinyje pateiktos nuorodos į internetinį puslapį vietoje 

energijos taupymo patarimų. 

2. Priemonei „Konsultacijos atvykus pas vartotoją“ nepateikiami konsultavimo faktą 

pagrindžiantys dokumentai, nepateikiamas konsultacijų metu suteiktos informacijos 

turinys. 

3. Dažnai tiekėjams nepavyko pagrįsti priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, 

tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimo, nepateiktas 

vartotojo prašymas, trūksta išsamesnio konsultacijų aprašymo, konsultuoti vartotojai 

neregistruojami, nenurodomi jų kontaktiniai duomenys. 

4. Priemonės „Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo 

patarimais teikimas spaudinyje“ įgyvendinimas yra nepakankamai informatyvus 

vartotojui, analizė neišsami ir be paaiškinimų, nepateikti konkretūs energijos taupymo 

patarimų. 

5. Įgyvendinant priemonę „Šildymo sistemų ir šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo 

mokymai“ neteisingai nurodoma tikslinė vartotojų grupė, įtraukiami ne tik galutinės 

energijos vartotojai. 

6. Pateikiamas neteisingas vartotojų tikslines grupės dydis: tiekėjai priemonės 

įgyvendinimo metinėje ataskaitoje pateikia vieną vartotojų tikslinės grupės dydį ir jos 

metinį energijos suvartojimą, tačiau pagrindžiančiuose dokumentuose pateikiamas kitas 

vartotojų tikslinės grupės dydis, o pasikeitusio šios grupės energijos suvartojimo 

nepateikiama. Dėl šios priežasties LEA specialistai neturi galimybių apskaičiuoti 

energijos sutaupymo, nors priemonė yra įgyvendinta ir galėtų būti pripažinta tinkama. 

 

LEA PAŽYMA APIE ATLIKTĄ GALUTINĖS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR 

KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS 

DOKUMENTŲ TIKRINIMĄ TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

915/640-III-3-1 priedas 2021-09-13.pdf). 

https://www.ena.lt/Naujiena/pp-apie-gev-dokotikra/
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LEA 2021-09-09 pranešimas. 

TN: tn  

 

IT RINKOS DALYVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI KONSULTACIJOSE, SKIRTOSE 

TAIKOMAJAI PROGRAMAI „ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR SUKURIAMO 

CO2 PĖDSAKO MATAVIMO SPRENDIMAS“ SUKURTI 

 

 
 

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra planuoja pirkti „Asmens sutaupytos energijos 

ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimo“ sukūrimo produktą. Tai bus IT sprendimas, kuris 

suteiks galimybę kiekvienam vartotojui įvertinti suvartotos energijos efektyvumą. 

Agentūra kviečia IT rinkos dalyvius, institucijas ir kitus suinteresuotus ekspertus pateikti 

įžvalgas  dėl šiam sprendimui keliamų reikalavimų. Atsižvelgdama į suteiktas konsultacijas, 

Agentūra CVP IS priemonėmis planuoja „Microsoft Teams“ platformoje organizuoti susitikimą su 

potencialiais tiekėjais. 

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę dėl pirkimo techninės specifikacijos ir 

kitų pirkimo dokumentų turinio aiškumo, sudaryti sąlygas dalyviams pateikti pastabų ir pasiūlymų. 

Reikalingas sprendimas turės panaudoti gyventojo turimų išmaniųjų įrenginių, būsimų 

išmaniųjų elektros skaitiklių, kitų įrenginių teikiamą informaciją ir įvertinti sutaupytos energijos 

kiekį per gyventojo vykdomas arba nevykdomas energijos vartojimo veiklas. 

Taip pat sprendimas turės rodyti asmens paliekamą CO2 pėdsaką kasdieniame gyvenime ir 

aiškiai pademonstruoti, kaip vieni ar kiti sprendimai jį mažina arba didina. CO2 pėdsako matavimo 

sprendimas turi būti integruotas kartu su energijos taupymo informacija, kadangi didžioji dalis 

energijos vis dar yra gaunama iš iškastinio kuro. Panašių iniciatyvų rinkoje yra, tačiau jos matuoja 

tik atskiras veiklas, pavyzdžiui, keliones automobiliu arba elektros vartojimą. Būtinas šiuolaikinis 

sprendimas, kuris sujungtų skirtingas veiklas ir vienoje vietoje pademonstruotų tiek CO2 pėdsako 

dydį, tiek ir sunaudotą bei sutaupytą energijos kiekį. 

Kviečiame nepriklausomus ekspertus, institucijas ir kitus IT rinkos dalyvius teikti 

konsultacijas dėl sprendimo sukūrimo paslaugų per CVP IS (Pirkimo Nr. 563880) iki 2021-09-16. 

 
 

 

https://www.ena.lt/Naujiena/it-rinkos-dalyviai-kvieciami-dalyvauti-konsultacijose-skirtose-taikomajai-programai-asmens-sutaupytos-energijos-ir-sukuriamo-co2-pedsako-matavimo-sprendimas-sukruti/
https://www.ena.lt/uploads/news/id201/pictures/0001_3-pav_1631198215.png
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-666102
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IS-915/640-III-4 priedas 
 

2021 m. rugsėjo 8 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas, 

vieta 

Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis 

ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-09-08 

10.00–

10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-09-08 

10.05–

10.35 

I r. 404 k. 

ES-2021-49, 

COM/2021/550  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS 

PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ 

REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ 

KOMITETUI 55 % tikslas – pasiekiamas. 

ES 2030 m. klimato tikslo įgyvendinimas 

siekiant neutralizuoti poveikį klimatui 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

L. Girskienė 

A. Valinskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

3. 

2021-09-08 

10.35–

11.15 

I r. 404 k. 

 Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 

(IPCC) ataskaitos pristatymas  
 

A. Gedvilienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

4. 

2021-09-08 

11.15–

11.25 

I r. 404 k. 

 Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. 

pavasario sesijos darbų ataskaita 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

5. 

2021-09-08 

11.25–

11.30 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-03 10:56 

 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR 

SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 55 % tikslas – pasiekiamas. ES 2030 

m. klimato tikslo įgyvendinimas siekiant neutralizuoti poveikį klimatui TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-915/640-III-4-1 priedas 2021-09-13.pdf). 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17186
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)550&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)550&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17186
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LRS AAK 2021 m. rugsėjo 8 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

APLINKOS APSAUGOS KOMITETE PRISTATYTA TARPVYRIAUSYBINĖ KLIMATO 

KAITOS ATASKAITA 

 

 
  

Visą pirmąjį rudens sesijos komiteto posėdį Seimo Aplinkos apsaugos komitetas skyrė 

aktualiems klimato kaitos klausimams. 

2021 metų rugpjūtį pristatytą Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitą 

Komitetas pakvietė pristatyti mokslininką, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos 

katedros vedėją profesorių Egidijų Rimkų. 

IPCC ataskaita apibendrina mokslo, technikos, socialines ir ekonomines studijas apie 

klimato kaitos būklę, jos poveikį ir būsimą riziką, taip pat apie klimato kaitos greitį. 

Šis dokumentas paremtas 14 000 mokslinių publikacijų ir 66 šalių mokslininkų išvadomis. 

Jis buvo paskelbtas likus mažiau kaip trims mėnesiams iki Glazge (Jungtinė Karalystė) lapkričio 

mėnesį vyksiančių klimato derybų COP26, laikomų itin svarbiomis žmonijos pastangoms apriboti 

blogiausius pasaulio šiltėjimo padarinius. Glazgo Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos 

konvencijos kasmetinėje konferencijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas 

Nausėda, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, taip pat, jei nesutrukdys pandemija, planuoja vykti 

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto atstovai. 

Nors IPCC ataskaitos pagrindas yra išskirtinai mokslinis, jos svarbi dalis yra Santrauka 

politikos formuotojams, kuri yra ypatingai svarbi politikams, priimantiems sprendimus ir 

balsuojantiems už teisės aktus. 

Komiteto posėdyje taip pat buvo pristatytas Europos Komisijos komunikatas – skėtinis 

Europos Sąjungos teisės aktų rinkinio „55 proc. tikslas – pasiekiamas“ (angl. fit for 55) 

dokumentas. Vėliau rugsėjo ir spalio mėnesiais Komitetas nuodugniai apsvarstys visus šio rinkinio 

dokumentus, įvertindamas ir Vyriausybės, dalyvaujančios derybose dėl šių europinių teisėkūros 

dokumentų, pozicijas. 

Šiais dokumentais bus sudarytos sąlygos per ateinantį dešimtmetį sparčiau mažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Juose derinami šie elementai: ES apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemos taikymas naujiems sektoriams ir sugriežtinimas; didesnis atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimas; energijos vartojimo efektyvumo didinimas; spartesnė mažataršių 

transporto rūšių ir joms reikalingos infrastruktūros bei degalų pasiūlos plėtra; mokesčių politikos 

suderinimas su Europos žaliojo kurso tikslais; anglies dioksido nutekėjimo prevencijos priemonės; 

priemonės natūraliems anglies absorbentams išsaugoti ir stiprinti. 

Komiteto posėdžio vaizdo įrašas 

  
Daugiau informacijos 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Rasa Liucija Matusevičiūtė 

Tel.: (8 5)  239 6190, mob. 8 699 04 260  

El. p. Rasa.Matuseviciute@lrs.lt 

   Naujausi pakeitimai – 2021-09-08 12:12 

   Jolanta Anskaitienė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38440&p_k=1&p_t=277850
https://www.youtube.com/watch?v=ZiOhzx2CVR0
mailto:Rasa.Matuseviciute@lrs
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IS-915/640-III-5 priedas 
 

LRS 2021 m. rugsėjo 15 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos 

išvados rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-09-15 

13.00–13.05 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 J. Urbanavičius 

2. 

2021-09-15 

13.05–13.25 

III r. 220 k. 

 

Dėl LR Seimo valdybos 

pavedimo pateikti pasiūlymus 

dėl didžiausio leistino 

Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 

administracijos valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigybių skaičiaus 

nustatymo 

 J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2021-09-15 

13.25–13.40 

III r. 220 k. 

XIVP-

542 

Branduolinės energijos 

įstatymo Nr. I-1613 2, 15, 34 

ir 36 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 
J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2021-09-15 

13.40–14.25 

III r. 220 k. 

 

2021-06-16 valstybinio audito 

atskaita Nr. VAE-4 „Ignalinos 

atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo 

procesas“ 

 J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

5. 

2021-09-15 

14.25–14.30 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-07 16:13 
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17212
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-542
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-542
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IS-915/640-III-6 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) nuolatos aktyviai 

konsultuojasi ir teikia siūlymus teisės aktų tobulinimui šilumos ūkio sektoriuje. Norėtume atkreipti 

Energetikos ministerijos dėmesį į tai, kad Asociacija į ministeriją kreipėsi ir prašė nuomonės, 

konsultacijos ar kitokios reakcijos šiais raštais, tačiau į juos iki šiol nebuvo atsakyta arba nebuvo 

inicijuoti prašomi teisės aktų projektai: 

1. Asociacijos 2021-07-12 raštas Nr. 64 „Dėl buitinių šilumos vartotojų atsiskaitymo 

dokumentų formos“; 

2. Asociacijos 2021-07-21 raštas Nr. 70 „Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 

taikymo“; 

3. Asociacijos 2021-08-11 raštas Nr. 74 „Dėl  biokuro kokybės užtikrinimo“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25 straipsniu, prašymai, išskyrus prašymus, į 

kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti 

tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje 

dienos. 

Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo teisės aktų nustatytais terminais. 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos viceministrei 

p. Ingai Žilienei 

 

 2021-09-07 Nr. 80 

Į  Nr.  

    

DĖL ATSAKYMŲ Į ASOCIACIJOS RAŠTUS (PRAŠYMUS) 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-915/640-III-7 priedas 

 

LŠTA INFO. Renovacijos darbo grupės dokumentai 2021-09-09. 

 

2021-09-09 vyks renovacijos darbo grupės pasitarimas. Pridedu medžiagą.  

 
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 INFO. Renovacijos darbo grupės dokumentai 2021-09-09. (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-915/640-III-7-1 priedas 2021-09-13.zip). 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-915/640-III-8 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) 2021-06-15 raštu Nr. 58 „Dėl 

lauko šilumos tinklų šilumnešio ir pastatų vidaus šildymo sistemų projektinių temperatūrų“ kreipėsi 

į Energetikos ministeriją, Aplinkos ministeriją bei Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu 

įvertinti, ar šilumos tiekėjas, išduodantis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų technines 

sąlygas, turėtų vadovautis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, patvirtintų 

energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (toliau – Taisyklės), 223.3. punkto 

rekomendacija ir nepaisyti didesnių šilumos perdavimo sąnaudų, ar techninėse sąlygose nurodyti 

mažesnes temperatūras nei rekomenduotinos teisės akte, siekiant žematemperatūrinių parametrų ir 

efektyvesnio tinklo darbo. Šilumos tiekėjams nėra aišku, ar išduodant žemesnių parametrų sąlygas, 

nei jos yra rekomenduojamos Taisyklės, nebus pažeisti teisės akto reikalavimai. 

 Taip pat Asociacija savo 2021-06-15 rašte Nr. 58 pasiūlė nustatyti kitas, žemesnes 

Taisyklėse rekomenduojamas tiekiamo į šildymo sistemą ir grąžinamo iš šildymo sistemos  

šilumnešio temperatūrų reikšmes naujai statomuose namuose arba rekonstruojamuose. Asociacija 

prašė ministerijų pagal kompetenciją įvertinti šį pasiūlymą, atsižvelgiant į vykstančius pastatų 

renovacijos rezultatus (mažėjantį šilumos poreikį), šiltėjantį klimatą, šilumos perdavimo tinklo 

optimizavimo perspektyvą ir pan., tačiau jokių nuomonių iš valstybės institucijų nesulaukta.  

 Papildomai Asociacija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu galioja Statybine klimatologija 

RSN 156-94, patvirtinta LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 metais, kurios duomenimis 

privalo vadovautis pastatų, katilinių, šilumos perdavimo tinklų ir kiti projektuotojai statybų ir 

rekonstrukcijų metu. Akivaizdu, kad teisės akto turinys neatitinka esamą faktinių klimato sąlygų, 

todėl nedelsiant turėtų būti atnaujinamas naujausiais duomenimis.  

 Prašome ministerijų pagal kompetenciją įvertinti, kas išdėstyta šiame ir Asociacijos 

2021-06-15 rašte Nr. 58, bei pasisakyti į Asociacijos paklausimą dėl teisės akto nuostatų taikymo 

praktikos ir atsakyti į prašymus dėl teisės aktų keitimų LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25 straipsniu nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA: 

- Asociacijos 2021-06-15 raštas Nr. 58 „Dėl lauko šilumos tinklų šilumnešio ir pastatų vidaus 

šildymo sistemų projektinių temperatūrų“ 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

 2021-09-09 Nr. 82 

Į  Nr.  

    

DĖL  LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO 

SISTEMŲ PROJEKTINIŲ TEMPERATŪRŲ TAIKYMO PRAKTIKOS 

mailto:mantas@lsta.lt
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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) sulaukia iš šilumos tiekėjų 

informacijos, kad išduodant projektines prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas tenka 

vadovautis pasenusių teisės aktų nuostatomis, nesuderinamomis su energijos efektyvumu. Teisės 

aktuose nustatomos tokios šilumnešių (termofikacinio vandens) temperatūros, kurios praktiškai nėra 

būtinos net seniems nerenovuotiems pastatas, o renovuojant pastatus ar šilumos punktus, 

projektuotojai reikalauja teisės aktais nustatytų parametrų. 

 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), 

patvirtintose energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160, reglamentuota: 

2. Pagal šias Taisykles suprojektuotuose ir įrengtuose šilumos tiekimo tinkluose, 

priklausomai nuo vamzdynų medžiagos ir jų įrengimo būdo, gali cirkuliuoti tokių rūšių ir 

parametrų šilumnešiai: 

2.1. plieniniuose vamzdžiuose: 

2.1.1. termofikacinis vanduo ir kondensatas, kurių temperatūra neturi viršyti 150 °C (iš 

anksto izoliuotuose su poliuretanine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu, bet kuriuo būdu 

paklotuose vamzdynuose ilgalaikė eksploatacinė temperatūra turi būti ne didesnė kaip 120 °C, o 

trumpalaikė maksimali ne didesnė kaip 130 °C) ir slėgis neturi viršyti 2,5 MPa; 

2.2. aukšto slėgio polietileno su kryžminiais tarpmolekuliniais ryšiais (PE-X ) vamzdžiuose 

karštas vanduo ar termofikacinis vanduo, kurių ilgalaikė eksploatacinė temperatūra ne didesnė 

kaip 85 °C (trumpalaikė maksimali ne didesnė kaip 95 °C) ir slėgis neturi viršyti 0,6 MPa. 

45. Mažiausia vartotojui patiekto termofikacinio vandens temperatūra turi būti: 

45.1. esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 65 °C, kai ruošiamas 

karštas vanduo; kitais atvejais, kai šildymo sistema prijungta tiesiogiai (be grąžinamo vandens 

pamaišymo elevatoriumi arba siurbliu) – pagal pastatų šildymo poreikį; 

45.2. esant atvirajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 60 °C. 

 

Apibendrinat tai, kas išdėstyta, priklausomai nuo vamzdynų rūšies, termofikacinis vanduo 

lauko tinkluose gali daugiausiai siekti nuo 85 iki 150 °C. Praktikoje nėra poreikio palaikyti 

tinkluose maksimaliai leistinos temperatūros. Apatinę ribą reglamentuoja karšto vandens kokybės 

reikalavimai. Jei būtina karšto vandens temperatūra 65 °C, tai tinkluose daugeliu atveju pakanka 

palaikyti iki 70-75 °C.  

 Tuo tarpu Taisyklėse rekomenduojamos projektinės termofikacinio vandens 

temperatūros šilumos punkte: 

223.3. šilumnešio, tiekiamo į šildymo sistemą, aukščiausia temperatūra statomuose namuose arba 

rekonstruojant esamų namų šildymo sistemas – 80 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos – 60 °C 

(esant projektinei išorės temperatūrai). 

 Praktika rodo, kad naujų ir renovuotų pastatų vidaus šildymo sistemose jau niekada 

nėra poreikio palaikyti 80 °C šilumnešio temperatūrą, o tuo labiau naujai statomuose ir 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
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renovuotuose pastatuose, kurių energetinė efektyvumo klasė yra ne mažesnė kaip C, o atskirais 

atvejais siekai ir A++. Kad būtų užtikrinta tokia aukšta temperatūra pastato viduje, šilumos 

perdavimo tinkle ji turėtų būti dar aukštesnė, todėl efektyvus centralizuotas šilumos tiekimas ir 

žematemperatūrinis tinklo režimas tampa neįmanomas. Kaip jau minėta, žemutinė projektinių 

sąlygų šilumos perdavimo tinklų temperatūros riba turėtų būti paremta karšto vandens temperatūros 

higienos reikalavimais, kurie nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens 

saugos ir kokybės reikalavimai“ 40.2 punkte: karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi 

būti ne žemesnė kaip 50 0C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas 

vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens 

temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. 

 Įvertinus tai, kad siekiant efektyvaus šilumos tiekimo šilumos perdavimo tinklais ir, 

kad tam pačiam šilumos kiekiui patiekti patalpoje galima padidinus šilumos perdavimo paviršius 

(šilumokaičių ir šildymo prietaisų), bet sumažinant  šilumnešių temperatūras, todėl siūlome atlikti 

Taisyklių 223.3. punkto pakeitimą, nustatant rekomenduojamą tiekiamo į šildymo sistemą 

šilumnešio aukščiausią temperatūrą statomuose namuose arba rekonstruojant esamų namų šildymo 

sistemas – 70 °C, o grąžinamo iš šildymo sistemos – 50 °C (esant projektinei išorės temperatūrai). 

Pažymėtina, kad kuo aukštesnė šilumos perdavimo tinkle nustatyta temperatūra, tuo didesnės 

sąnaudos tenka solidariai padengti visiems šilumos vartotojams. Siekiant aukštesnio energetinio 

efektyvumo, būtina mažinti tinklo vandens temperatūrą, stengtis pereiti ten, kur įmanoma, prie 

žematemperatūrinio šildymo būdo. 

 Papildomai prašome pagal kompetenciją pateikti nuomonę dėl dabartinės 

galiojančio Taisyklių 223.3. punkto redakcijos: kadangi minėta formuluotė yra rekomendacinio 

pobūdžio, kaip turėtų elgtis šilumos tiekėjas, išduodantis prisijungimo prie tinklų technines sąlygas 

– ar vadovautis Taisyklių 223.3. punkto rekomendacija, nepaisant didesnių šilumos perdavimo 

sąnaudų, ar siekti žematemperatūrinių parametrų ir efektyvesnio tinklo darbo ir techninėse sąlygose 

nurodyti mažesnes temperatūras nei rekomenduotinos? Ar tenkinti šilumos tiekėjui projektuotojų 

reikalavimus, jei reikalaujama rekomenduotinų teisės akte projektinių temperatūrų, nepaisant 

strateginės krypties – žeminti temperatūras šilumos perdavimo tinkluose ir plėtoti efektyvų šilumos 

tiekimą? 

 Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad projektinės išorės temperatūros nustatomos 

vadovaujantis Statybine klimatologija RSN 156-94, patvirtinta LR statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1995 metais. Paprastai projektinė temperatūra yra šalčiausio penkiadienio paros 

temperatūra, apskaičiuota remiantis tokiomis temperatūromis iš 30-50 metų stebėjimo laikotarpio, 

apimančio 1925-1975 metus. Akivaizdu, kad klimatas nuo 1925 m. akivaizdžiai yra pasikeitęs ir 

vidutinės paros temperatūros yra aukštesnės, todėl projektinę temperatūrą skaičiuoti remiantis 1925-

1975 metų duomenimis neatitinka esamų faktinių klimato sąlygų. Prašome, kaip galime greičiau, 

inicijuoti Statybinės klimatologijos RSN 156-94 atnaujinimą.  

 Prašome pagal galimybes ir kompetenciją atsižvelgti ir atsakyti į šiame rašte keliamus 

klausimus, o esant poreikiui, visada galima organizuoti pasitarimą tarp teisės aktų rengėjų ir rinkos 

dalyvių. 

  

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS 

 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400, 

faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos 

ministerija), susipažinusi su Jūsų raštais, informuoja, kad raštuose keliami klausimai dėl 

prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų techninių sąlygų išdavimo bei tai reglamentuojančių 

teisės aktų keitimo nėra priskirti Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sričiai. Sveikatos 

apsaugos ministerija neturi informacijos apie Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 

1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, taikymo 

praktiką ir pagal kompetenciją negali pateikti nuomonės dėl šių taisyklių keitimo tikslingumo. 

Kadangi Jūs kreipėtės į kompetentingas institucijas, Sveikatos apsaugos ministerija Jūsų 

rašto joms nepersiunčia. 

Nesutikdami su Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymu, turite teisę per vieną mėnesį nuo 

jo gavimo jį skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai, veikiančiai adresu Vilniaus g. 27, 

Vilnius, ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam adresu Žygimantų g. 2, Vilnius. 

 

Direktorius Audrius Ščeponavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Žukienė, tel. (8 5) 205 5293, el. p. dalia.zukiene@sam.lt 
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IS-915/640-IV-1 priedas 

 

EM 2021 09 06 pranešimas. Energetikos ministerija laukia pasiūlymų dėl Ilgojo žaliavų sąrašo 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija informuoja, kad jau prasidėjo viešoji konsultacija dėl 

Lietuvoje naudotinų pradinių žaliavų sąrašo, kuriame atsispindėtų ir tos žaliavos, kurioms 

galėtų būti taikoma skatinamoji priemonė – dvigubas energinės vertės skaičiavimas. Iki 2021 

m. rugsėjo 9 d. visos suinteresuotos šalys ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus, o kurie 

bus apibendrinti ir aptarti 2021 m. rugsėjo 16 d. rengiamoje nuotolinėje diskusijoje. 

„Įgyvendindama Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas ir perkeldama Europos Sąjungos 

teisės aktus, Lietuva pirmą kartą žengia tokį svarbų žingsnį. Todėl mums svarbu, kad vertinant 

biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas, į šį procesą įsitrauktų ir socialiniai bei ekonominiai 

partneriai. Tik aktyvus jų dalyvavimas gali padėti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – teigia 

energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Lietuvoje naudotinų pradinių žaliavų sąrašo sudarymas yra susijęs su į nacionalinius teisės 

aktus perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva). Ji numato, kad iki 2030 m. kiekviena 

Europos Sąjungos valstybė narė turi pasiekti, kad transporto sektoriaus galutiniame energijos 

suvartojime ne mažiau kaip 14 proc. sudarytų atsinaujinantys energijos ištekliai. Dalis jų turi būti 

gaunama naudojant pažangiuosius biodegalus, pagamintus iš atliekų, liekanų ar šalutinių produktų. 

Siekiant nustatyti biodegalų gamybai Lietuvoje tinkamas žaliavas, Energetikos ministerija 

kartu su PricewaterhouseCoopers Lietuva ir PricewaterhouseCoopers Norvegija ekspertais 

įgyvendina projektą „Antros kartos, tame tarpe ir pažangiųjų, biodegalų gamybai tinkamų naudoti 

biologinės kilmės pradinių žaliavų analizė ir vertinimo metodų identifikavimas, vertinimo kriterijų 

ir jų reikšmių nustatymas bei pradinių žaliavų sąrašų suformavimas“.  

Šio projekto rėmuose, remiantis Direktyvoje pasiūlytu tinkamų naudoti žaliavų sąrašu, taip 

pat kitų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių bei Jungtinės Karalystės patirtimi, 

buvo sudarytas pradinis ilgasis žaliavų, naudojamų ir (ar) vertinamų kaip tinkamomis naudoti antros 

kartos degalų, tame tarpe pažangiųjų degalų, gamybai, sąrašas (toliau – Ilgasis žaliavų sąrašas). 

Naudojant nustatytus žaliavų vertinimo metodus, planuojama jį įvertinti, eliminuoti nustatytų 

kriterijų neatitinkančias žaliavas ir tokiu būdu sudaryti Trumpąjį žaliavų sąrašą. 

Siekiant sudaryti tikslų ir rinkos poreikius atitinkantį Ilgąjį žaliavų sąrašą, išskirti jau 

taikomus ar galimus alternatyvius žaliavų panaudojimo būdus bei žaliavų ekonominę vertę, 

organizuojama ši viešoji konsultacija. Jos metu siekiama surinkti rinkos dalyvių pastabas ir 

pasiūlymus, kurie padės koreguoti ir vertinti Ilgąjį žaliavų sąrašą. 

Tikimasi, kad viešoji konsultacija padės: 

• Nustatyti poreikį į Ilgąjį žaliavų sąrašą įtraukti daugiau žaliavų, kurios vėliau bus 

vertinamos sudarant trumpąjį žaliavų sąrašą; 

• Patikrinti nurodytų alternatyvių žaliavų naudojimo būdų tinkamumą ir, jeigu yra 

poreikis, juos patikslinti; 

• Patikrinti Ilgajame žaliavų sąraše nurodytas žaliavų ekonomines vertes ir, jeigu yra 

poreikis, jas patikslinti. 

Susipažinti su Ilguoju žaliavų sąrašu galite čia, o viešosios konsultacijos dalyvavimo formą 

galite rasti čia. 

Užpildytą viešosios konsultacijos formą prašome atsiųsti apačioje nurodytais el. paštais: 

• PricewaterhouseCoopers Lietuva vyr. konsultantei Gretai Grigalevičiūtei, el. paštas: 

greta.grigaleviciute@pwc.com 

• Energetikos ministerijos klimato kaitos grupės vadovei Jūratei Pravalackaitei, el. 

paštas: jurate.pravalackaite@enmin.lt 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerija-laukia-pasiulymu-del-ilgojo-zaliavu-saraso
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Ilgasis_%C5%BEaliav%C5%B3_s%C4%85ra%C5%A1as.xlsx
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Konsultacij%C5%B3%20forma(1).docx
mailto:greta.grigaleviciute@pwc
mailto:jurate.pravalackaite@enmin
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2021 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val. bus rengiama nuotolinė diskusija, kurios metu bus pristatytas 

Ilgasis žaliavų sąrašas, aptarti rinkos dalyvių pateikti pasiūlymai ir pastabos. Numatoma preliminari 

šios diskusijos trukmė – iki 3 val., tiksli darbotvarkė bus pateikta užsiregistravusiems dalyviams 

likus 2–3 dienoms iki renginio pradžios.  

Diskusijoje galės dalyvauti tik užsiregistravę dalyviai. Registracijos formą rasite čia. 

Information regarding public consultation can be provided in English upon request. Request 

can be sent via email: greta.grigaleviciute@pwc.com,  

 

https://docs.google.com/forms/d/13_0mux7U4uxogPr-CCWBK28Ut0m_eAqzS-bC7-Gd-UA/edit
mailto:greta.grigaleviciute@pwc.com
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IS-915/640-IV-2 priedas 

 

AM 2021-09-06 pranešimas. Gyventojai, norintys jungtis prie centralizuotos šilumos sistemos, 

jau gali pasinaudoti subsidijomis 

TN: tn  

 

 
 

Individualių namų ir daugiabučių gyventojai, kurie būstą šildo dyzeliu, anglimi ar durpių 

briketais, bet nori atsisakyti neefektyviai naudojančių šilumą, orą teršiančių šildymo įrenginių ir 

prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, jau gali pasinaudoti subsidijomis. Jie tai gali padaryti 

per šilumos tiekimo įmones, kurios gaus paramą. Iš Klimato kaitos programos šiemet tam skirta 2 

mln. eurų. 

Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti – vieno ar dviejų butų namui – 2,5 tūkst. 

Eurų, daugiabučiui namui – 10 tūkst. Eurų. Subsidijos dydis taip pat neturi viršyti 50 proc. visų 

tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir paramos gavėjas įgyvendina brangesnį 

projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis. 

Kvietimą šiai paramai Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė pirmadienį. 

Paraiškas automatizuotų šilumos punktų įrengimui individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar 

daugiabučiame name iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki kol pakaks lėšų gali teikti šilumos tiekėjai. Jie 

turi būti įgalioti individualių namų savininkų ir daugiabučių namų gyventojų atstovauti juos 

gaunant APVA paramą ir pilnai įgyvendinti projektą.  

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: 

https://apvis.apva.lt/  

Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje: https://www.apva.lt/call/kvietimas/  

Paramos tikslas – pakeisti iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius ir taip 

sumažinti aplinkos taršą, padidinti energinį efektyvumą. Mažinti klimato kaitos padarinius  ir 

gerinti oro kokybę padės šilumos tiekimas centralizuotais šilumos tinklais, įrengiant šilumos 

punktus prie namų.  

 

 
TN: tn  

Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos 

įrenginius 2021-09 Nr. KK-AM-CST01 

 

Priemonė: Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui 

prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos 

įrenginius  

Paraiškos priimamos nuo : 2021-09-06 08:00  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/gyventojai-norintys-jungtis-prie-centralizuotos-silumos-sistemos-jau-gali-pasinaudoti-subsidijomis
https://apvis.apva.lt/
https://www.apva.lt/call/kvietimas/
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/klimato-kaitos-programos-subsidiju-skirtu-gyvenamuju-namu-prijungimui-prie-centralizuotai-tiekiamos-silumos-sistemos-pakeiciant-iskastini-kura-naudojancius-silumos-irenginius-2021-09
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Paraiškos priimamos iki: 2022-02-01 17:00  

Kompensacinė išmoka: 10000.00 Eur. 

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.  

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. 8.00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17.00 val. arba iki tol, kol 

pakaks lėšų, skelbiamas kvietimas gauti paramą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 

2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų 

gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį 

kurą naudojančius šilumos įrenginius”. 

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu: 

https://apvis.apva.lt/,  

Pareiškėjas 

Paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti projektą šilumos tiekėjas. 

Paramos gavėjai 

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų 

pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų (patalpų) savininkai. 

Sąlygos gauti subsidijai 

1. Paramos gavėjai turi būti savininkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomo 

gyvenamosios paskirties vienbučio 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 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); 

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; 

3. Daugiabučiuose namuose subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie balsų dauguma 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo 

tvarka pritarė projekto įgyvendinimui; 

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; 

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; 

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); 

7. Negali būti finansuojami su gyvenamojo sektoriaus plėtra susiję projektai; 

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 

https://apvis.apva.lt/
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finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre. 

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

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

a. pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos 

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

namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso; 

b. 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; 

c. pareiškėjas įsipareigoja subsidijos lėšomis sukurtą turtą perduoti naudos gavėjui (-

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

d. 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; 

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

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

f. paramos gavėjas įsipareigoja perimti jo nuosavybėje sukurtą turtą perdavimo–

priėmimo aktu; 

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

naudingumo sertifikatą iki mokėjimo prašymo pateikimo datos. 

Kvietimo suma 

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. Eur. 

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

1. Automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name 

ar daugiabučiame name; 

2. Energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos. 

Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą 

detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Subsidijos dydis 

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. 

Paraiškų vertinimo tvarka 

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami 

pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 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 įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas. 

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis. 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas: 

1. Laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra 

vienbučio bendrasavininkių (bendraturčių); 

2. Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, 

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

Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu; 

3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; 

4. Galiojantis energetinio naudingumo  sertifikatas; 

5. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  pažyma dėl investicijų suderinamumo; 
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6. Pareiškėjo ir paramos gavėjo sudaryta preliminari sutartis dėl projekto įgyvendinimo; 

Pagrindiniai teisės aktai 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 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 įrenginius, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 

m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-488 

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

ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija teikiama: 

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00; 

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45 

  

Kontaktiniai asmenys: 

Renata Samosionokienė, el. paštas renata.samosionokiene@apva.lt, tel. 8 602 84 715 

Jolanta Genienė, el. paštas jolanta.geniene@apva.lt, tel. 8 664 36 938 

 

NORINTIEJI JUNGTIS PRIE CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS SISTEMOS JAU GALI 

PASINAUDOTI SUBSIDIJOMIS 

ELTA, 2021 m. rugsėjo 6 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Individualių namų ir daugiabučių gyventojai, kurie būstą šildo dyzeliu, anglimi ar 

durpių briketais, bet nori atsisakyti neefektyviai naudojančių šilumą, orą teršiančių šildymo 

įrenginių ir prisijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, jau gali pasinaudoti subsidijomis. Jie 

tai gali padaryti per šilumos tiekimo įmones, kurios gaus paramą, nurodo Aplinkos 

ministerija. Iš Klimato kaitos programos šiemet tam skirta 2 mln. eurų.  

Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti – vieno ar dviejų butų namui – 2,5 tūkst. 

Eurų, daugiabučiui namui – 10 tūkst. Eurų. Subsidijos dydis taip pat neturi viršyti 50 proc. visų 

tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir paramos gavėjas įgyvendina brangesnį 

projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis, pažymima Aplinkos ministerijos pranešime. 

Kvietimą šiai paramai Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė pirmadienį. 

Paraiškas automatizuotų šilumos punktų įrengimui individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar 

daugiabučiame name iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki kol pakaks lėšų gali teikti šilumos tiekėjai. Jie 

turi būti įgalioti individualių namų savininkų ir daugiabučių namų gyventojų atstovauti jiems 

gaunant APVA paramą ir visiškai įgyvendinti projektą. 

Paramos tikslas – pakeisti iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius ir taip 

sumažinti aplinkos taršą, padidinti energinį efektyvumą. Mažinti klimato kaitos padarinius ir gerinti 

oro kokybę padės šilumos tiekimas centralizuotais šilumos tinklais, įrengiant šilumos punktus prie 

namų. 

 
  

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60b493200a4911ec9f09e7df20500045
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/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f9b54000a4711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
mailto:renata.samosionokiene@apva.lt
mailto:jolanta.geniene@apva.lt
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/norintieji-jungtis-prie-centralizuotos-silumos-sistemos-jau-gali-pasinaudoti-subsidijomis.d?id=88121247
https://www.delfi.lt/temos/aplinkos-projektu-valdymo-agentura
http://www.elta.lt/
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IS-915/640-IV-3 priedas 

 

AM 2021 09 06 pranešimas. Kviečiame savivaldybes išsakyti nuomonę apie infrastruktūros 

pertvarką 

TN: tn 

 

Siekdama, kad šalies savivaldybės aktyviau įsitrauktų į infrastruktūros pertvarką, kaip tai 

numato šiemet įsigaliojęs Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, išsiaiškinti, su kokiomis 

kliūtimis susiduriama, Aplinkos ministerija kviečia jas dalyvauti apklausoje. 

Aktuali informacija apie esamą situaciją, kylančias problemas, trikdžius leis tiksliau 

prognozuoti šio proceso eigą, padės tobulinti jo teisinį reglamentavimą, pašalinti išryškėjusias 

spragas, sukurti aiškesnį reguliavimą. 

Įstatymas savivaldybes įpareigoja iki 2023 m. sausio 1 d. teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti prioritetinę infrastruktūrą, jos vystymo etapus ir įvertinti jo kaštus. Tai 

suteikia galimybę išvengti kaštų perteklinei infrastruktūrai išlaikyti, vystyti tik suplanuotąją, be 

to, sukuria papildomą priemonę teritorijų plėtrai valdyti. 

Apklausa leis išsiaiškinti, ar savivaldybių bendruose planuose nustatytos prioritetinės plėtros 

teritorijos ir prioritetinė infrastruktūra, ar numatyta atleidimo nuo infrastruktūros plėtros įmokų 

tvarka ir patvirtinti  infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijai, ar nustatyti plėtros įmokos 

tarifai, įmokų už prioritetinę ir neprioritetinę infrastruktūrą dydžiai ir kt.  

Seimas per rudens sesiją numato svarstyti siūlomas Įstatymo pataisas, tad surinkti duomenys 

itin reikalingi ir svarbūs. 

Savivaldybių nuomonei apie Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimą 

išsiaiškinti skirta viešoji konsultacija vyks apklausos forma iki rugsėjo 17 dienos. Aplinkos 

ministerija prašo savivaldybes dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-savivaldybes-issakyti-nuomone-apie-infrastrukturos-pertvarka
https://forms.office.com/r/UVFT4FgA6G


 

77 

 

IS-915/640-IV-4 priedas 

 

EIM 2021-09-08 pranešimas. Kita stotelė – žalioji ateitis: renkamos geriausios ir 

inovatyviausios aplinką tausojančios iniciatyvos 

TN: tn  

 

Lietuvos įmonės, viešojo sektoriaus, kūrybinės ir visuomeninės organizacijos, pasirinkusios 

žaliąjį kursą, neliks nepastebėtos. Kuriantieji žalesnes žmonių ir prekių judėjimo ar paslaugų 

teikimo grandines kviečiami jas pristatyti konkurse „Žaliojo susisiekimo link“, kurio finalas vyks 

Tarptautiniame transporto inovacijų forume jau spalio mėnesį. 

Konkurse didžiausias dėmesys bus skirtas susisiekimo sprendimams. Transportas yra vienas 

labiausiai prisidedančių prie klimato atšilimo, tad pokyčiai šioje srityje gali atnešti apčiuopiamą 

rezultatą. Taip pat konkurse bus vertinamos ir kitos aplinką tausojančios iniciatyvos. 

„Jei norime pakeisti situaciją, turime skatinti konkrečius darbus, iniciatyvas. Kviesdami 

dalyvauti konkurse, norime atkreipti dėmesį į žaliojo kurso potencialą susisiekimo srityje. Mažiau 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, skaitmeniniai sprendimai, energijos tausojimas, visos susisiekimo 

sistemos tvarumas. Visa tai reikalinga tam, kad sparčiau pereitume prie klimatui neutralios 

ekonomikos“, – sako konkursą organizuojančios bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis 

direktorius Mantas Bartuška. 

Konkurso „Žaliojo susisiekimo link“ paraiškų laukiama iki spalio 1 d. el. paštu 

nominacijos@ltg.lt arba https://www.litrail.lt/zaliojo-susisiekimo-link. Pateiktas paraiškas vertins iš 

viešojo ir privataus sektoriaus ekspertų sudaryta komisija. Nominantai ir laimėtojai visuomenei bus 

pristatyti š. m. spalio 21-22 dienomis vyksiančiame Tarptautiniame transporto inovacijų forume, 

kurį organizuoja Transporto Inovacijų Asociacija (TAI). 

„Šių metų Forume pagrindinis dėmesys bus skiriamas transporto ir logistikos sektoriaus 

transformacijoms ir skaitmenizavimui per artimiausius 10 metų bei tolesnei šio sektoriaus ateičiai. 

Žalieji sprendimai ir aplinką tausojančios iniciatyvos neabejotinai bus vienos iš esminių proveržio 

sąlygų tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje“, – pažymi TAI direktorė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė. 

Žalieji apdovanojimai Forumo metu bus teikiami šešiose kategorijose: „Žaliausia 

savivaldybė“, „Žaliausias judumo startuolis“, „Žaliasis eksportas“, „Dizaino sprendimai geresniam 

susisiekimui ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui“, „Tvarių judumo priemonių skatinimas“ ir 

„Sprendimas transporto ir logistikos skaitmeninimo srityje“. 

Žaliausia savivaldybė bus renkama atsižvelgiant į renovuotų daugiabučių, nutiestų ar 

rekonstruotų pėsčiųjų, dviračių takų, atsinaujinančią elektros energiją gaminančių vartotojų, 

elektromobilių ir jų įkrovimo prieigų skaičių, taip pat gatvių apšvietimą, viešąjį netaršų transportą. 

Žaliojo eksporto kategorijoje bus vertinami produkto ar paslaugos eksporto rinkos, inovatyvumas, 

unikalumas, įtaka žaliajam susisiekimui. 

Taip pat bus renkamas žaliausias judumo startuolis. Juos komisija vertins pagal 

inovatyvumą, proveržį vykdant žaliojo kurso tikslus, pritaikomumą rinkoje, plėtros galimybes, 

sprendžiamo iššūkio aktualumą. 

Kitos kategorijos skirtos tvaraus judumo priemonėms skatinimui (nuosavą automobilį 

pakeičiančių tvarių priemonių naudojimui, įmonės indėliui mažinant ŠESD kiekį), inovatyviems, 

pritaikomiems ir ekonomiškai naudingiems sprendimams transporto ir logistikos skaitmeninimo 

srityje bei originaliems, sukurtiems laikantis draugiškumo aplinkai dizaino sprendimams geresniam 

susisiekimui ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui. 

Konkurso partneriai yra Susisiekimo, Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus reikalų, 

Aplinkos ir Kultūros ministerijos bei Transporto Inovacijų Asociacija.   

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti https://www.litrail.lt/zaliojo-susisiekimo-

link arba teirautis el. paštu. nominacijos@ltg.lt. 

 
 

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/kita-stotele-zalioji-ateitis-renkamos-geriausios-ir-inovatyviausios-aplinka-tausojancios-iniciatyvos
mailto:nominacijos@ltg.lt
https://www.litrail.lt/zaliojo-susisiekimo-link
https://www.litrail.lt/zaliojo-susisiekimo-link
https://www.litrail.lt/zaliojo-susisiekimo-link
mailto:nominacijos@ltg.lt
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IS-915/640-IV-5 priedas 

 

EUROPA SUSIDURIA SU ENERGIJOS KAINŲ ŠOKU: DUJOS IR ELEKTRA MUŠA 

REKORDUS 

Vanessa Dezem, Rachel Morison ir William Mathis, 

Bloomberg 2021 m. rugsėjo 9 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Europa susiduria su energijos kainų šoku, gamtinių dujų ir elektros kainoms pakilus iki 

rekordinio lygio. Dujų tiekimo krizė didina energijos gamybos kaštus tiek Jungtinėje Karalystėje, 

tiek Vokietijoje kaip tik tada, kai verslas vėl atsidaro, o žmonės sugrįžta į biurus, didindami 

energijos paklausą. Kylančios kainos kursto infliaciją ir grasina sustabdyti ekonomikos atsigavimą, 

mat daug energijos reikalaujančioms pramonės šakoms – nuo trąšų iki plieno – gali tekti apriboti 

produkciją.  

Kainos sparčiai kyla, nors vis dar nesibaigė vasara, kai paklausa tradiciškai nedidelė, o tai 

sudaro palankias sąlygas sunkiai žiemai. Komunalininkai didina kainas vartotojams tuo pat metu, 

kai brangsta viskas, pradedant maistu ir baigiant transportu, o tai kelia galvos skausmą politikams, 

bandantiems paskatinti žmonių paramą perėjimui prie ekologiškos energijos. „Problema dar net 

neprasidėjo, – teigia Julienas Hoarau, Prancūzijos komunalinių paslaugų įmonės „Engie SA“ 

analitikos skyriaus „EnergyScan“ vadovas. – Europos laukia tikrai įtempta žiema.“  

Europos dujų ateities sandorių lyginamasis indeksas Nyderlanduose pirmadienį šoktelėjo iki 

rekordinio lygio, kaip ir Jungtinės Karalystės kainos. Trumpalaikė energija Didžiojoje Britanijoje 

taip pat pakilo į visų laikų aukštumas, o metinės sutartys Vokietijoje – didžiausioje Europos 

elektros rinkoje – jau muša rekordus. Karšti orai ir nedidelis vėjo greitis stabdo atsinaujinančios 

energijos gamybą ir skatina naudoti iškastinį kurą: šiais metais Europoje anglies kainos išaugo 

daugiau nei 70 proc. Visa tai rekordiškai padidino Europos taršos kaštus.  

Europa susiduria su dujų krize, nes žvarbi žiema paliko saugyklas ištuštėjusias. Papildyti 

atsargas – žemiausias per daugiau nei dešimtmetį – nebuvo lengva, nes didžiausia dujų tiekėja 

Rusija apribojo srautus tuo metu, kai Azija susigrobė kone visus suskystintų gamtinių dujų 

krovinius, kurie kitu atveju būtų galėję išvykti į Europą.  

Maža to, europiečiai nebegali pasikliauti savo gamybos pajėgumais, nes keli sutrikimų 

laikotarpiai sutrikdė srautus iš Šiaurės jūros. Vidaus produkcija taip pat mažėja, o milžiniškas 

Groningeno dujų telkinys Nyderlanduose gali būti uždarytas trejais metais anksčiau numatyto laiko.  

Dujų kainos dabar tokios aukštos, kad jomis prekiaujama brangiau nei žaliavine nafta, o taip 

nutinka retai.  

Dėl sparčiai kylančių energijos kainų Vokietijos infliacija jau pasiekė aukščiausią lygį nuo 

2008-ųjų. Kainos rugpjūtį šoktelėjo 3,4 proc., viršydamos 2 proc. normą, kurią Europos centrinis 

bankas yra nustatęs euro zonai. Situacija vis dar gali pablogėti, jei pasikartos tokie šalti orai, kokie 

buvo 2018 m., kai anticiklonas Hartmutas į Vakarų Europą atnešė ypatingai žemą temperatūrą. 

„Pasikartojus tokiems orams, nenustebčiau, jei kainos pasiektų triženklius skaičius“, – svarsto J. 

Hoarau.  

Italijos komunalinių paslaugų milžinės „Enel SpA“ ir Austrijos naftos ir dujų bendrovės 

„OMV AG“ energetikos vadovai jau perspėjo apie laukiančią sunkią žiemą. Pasak „Citigroup Inc.“, 

augančios dujų ir elektros kainos Europoje gali reikšti, kad europiečių mažmeninių vartotojų 

komunalinių paslaugų sąskaita padidės 20 proc. „Energetinio skurdo šmėkla šią žiemą gali apskrieti 

visą Europą“, – pažymi „Citi“ analitikai, vadovaujami Alastairo Syme’o. Komunalinių paslaugų 

įmonės Jungtinėje Karalystėje nuo „Electricite de France SA“ iki „EON SE“ jau pakėlė vidaus 

tarifus.  

„Kadangi dabartinis didmeninių kainų stiprumas artimiausiais mėnesiais vis labiau atsilieps 

mažmeniniams tarifams, panašu, jog vis daugiau dėmesio bus skiriama vyriausybių vaidmeniui 

švelninant kainų augimo poveikį tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiu“, – teigia Europos 

http://www.delfi.lt/
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energijos analizės vadovas Glennas Ricksonas iš „S&P Global Platts“ Londone. Jungtinės 

Karalystės energijos rinka jau rodo įtampos požymius, nors dar net nėra šalta. Pirmadienio kainos 

pasiekė rekordą, nes vėjas buvo silpnas, o vėluojant įjungti du branduolinius reaktorius sumažėjo 

turimos atsargos.  

Nors tinklo operatorius „National Grid Plc“ patikino rinką, jog situacija bus suvaldyta, jis 

taip pat pripažino, kad atsargos šią žiemą bus mažesnės nei pernai. Dėl didesnių dujų kainų anglies 

gamyba tampa dar pelningesnė, todėl auga ir anglies dioksido leidimų, reikalingų padengti 

emisijoms, kaina. „Žmonės, prekiaujantys anglies dioksido rinkoje, yra dujų įkaitai, – teigia 

„Redshaw Advisors Ltd.“ Direktorius Louisas Redshaw. – Jei dujų kainos nukris, lignito gamyklos 

liks be pinigų ir tie, kam ši anglis priklauso, skubės ją parduoti.“  

 

VISUR KYLANČIOS KAINOS: EUROPAI GRESIA ELEKTROS IR DUJŲ BRANGIMO 

ŠUOLIS 

www.tv3.lt, 2021.09.04 

TN: tn  

 

Dujų ir elektros kainų augimas kai kuriose Europos šalyse muša pastarųjų metų rekordus, 

ypač tai juntama po pandemijos atsigaunant verslams ir darbuotojams grįžtant į savo darbo vieta, 

pažymima „Bloomberg“. Vokietijoje didmeninės elektros energijos kainos vien šiais metais išaugo 

daugiau nei 60 proc. 

Elektros energijos kainos visame pasaulyje kyla pasaulinei ekonomikai atsispiriant iš 

pandemijos nuosmukio, o tai kelia rūpesčių dėl infliacijos. Europoje taip pat svarbus faktorius yra 

užsibrėžtas planas mažinti išskiriamo anglies dioksido kiekį, o komunalinių paslaugų tiekėjai ir 

vartotojai moka arti rekordinių kainų, kad nusipirktų taršos leidimų, reikalingų toliau gaminti 

energiją iš iškastinio kuro. Prie to išaugusių elektros energijos kainų prideda ir gamtinių dujų 

trūkumas, o sąskaitą galiausiai turės padengti vartotojai, pažymima „Bloomberg“.  

Ispanija jau buvo priversta mažinti energijos mokesčius, nes elektros kainos pakilo iki 

rekordinio lygio, Jungtinė Karalystė šiemet jau antrą kartą didino komunalinių paslaugų kainas.  

Baiminamasi ir gyventojų nepasitenkinimo taršos mokesčiais  

Didesnės išlaidos yra vis didesnis galvos skausmas Europos politikams likus mažiau nei 100 

dienų iki pasaulio lyderių susitikimo Škotijoje, kuriame tikimasi pasiekti susitarimą dėl taršos 

mažinimo „iki grynojo nulio“ (siekiamybė sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasekmes, o 

tam reiktų sumažinti taršą bent 50 proc. – red. Past.). Šalių valdžios bijo neigiamos reakcijos, nes 

didesni komunaliniai mokesčiai padidina rinkėjų pasipriešinimą mokėti už perėjimą prie netaršios 

energijos.  

Šveicarijos rinkėjai šiemet jau atmetė ambicingą klimato įstatymą, kuris padidintų 

mokesčius už tokius dalykus kaip skraidymas ir vairavimas. „Ar gatvėse pamatysime geltonas 

liemenes, ar pakartosime Šveicarijos referendumą? – retoriškai klausė Paryžiaus politinių studijų 

instituto energetikos profesorius Thierry Brosas. – Nesitikėkite būti perrinkti, jei tiek daug žmonių 

atsidurs energijos skurde. Tai bus pažadinimo skambutis vyriausybėms“.  

Nepaisant to, kad Europa išsikėlė ambicingus taršos mažinimo 55 proc. (iki 2030 m., 

lyginant su 1990 lygiu) planus, kai kurios šalys pradėjo abejoti realiu to įgyvendinimu.  

„Bloomberg“ duomenimis, Prancūzija užsiima lobizmu, kad sumažintų arba atidėtų naują 

siūlomą šildymo ir kelių transporto planą. Dar kelios ES šalys, įskaitant Nyderlandus ir Vengriją, 

taip pat nerimauja dėl galimo visuomenės nepasitenkinimo. Analogiška situacija ir Jungtinėje 

Karalystėje, kur valdžia turės kažkaip įtikinti 600 tūkst. Žmonių atsisakyti savo dujinės šildymo 

įrangos mainais į brangesnę, bet labiau ekologišką.  

„Iš esmės tai mūsų karta, kuria užkrauta perėjimo prie kitų energijos šaltinių kaina, – aiškina 

Oksfordo universiteto ekspertas Jonathanas Sternas. – Kaip tai atrodys dešimtmečio viduryje, jei 

jiems bus pasakyta, kad nepasieksime Paryžiaus susitarimo tikslų, jau nekalbant apie grynąjį nulį? 

Kaip tai pakeis jų požiūrį?“  

Kylančios dujų kainos: pasiektas pastarųjų metų rekordas  

http://www.tv3.lt/
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Dujų kaina spalio mėnesio sandoriams pasiekė 600 dolerių už vieną tūkstantį kubometrų, 

rodo „ICE Futures“ biržos duomenys. Tai yra rekordinė kaina nuo 2018-ųjų gruodžio. Viena iš dujų 

kainos šuolio priežasčių – laikinas rusiškos žaliavos tiekimo sutrikimas Jamal-Europa dujotekiu. Po 

rugpjūčio 5-ąją vienoje „Gazprom“ gamykloje kilus avarijai Europos šalyse juntamas dujų deficitas.  

„Refinitiv“ ekspertė Marina Cygankova „RIA Novosti“ pasakojo, kad aukštas kainas lemia 

žemas šiaurės vakarų Europos regiono saugyklų atsargų kiekis ir komplikuota situacija su dujotekio 

„Nord Stream 2“ paleidimu.  

Kainą rinkoje gali auginti ir ES teismų sprendimas „Nord Stream 2“ susidūrė su Europos 

šalių teismų ribojimais. Diuseldorfo teisme buvo pralaimėtas ieškinys dėl dujotekio atlaisvinimo 

nuo atnaujintos Europos Sąjungos dujų tiekimo direktyvos. Joje yra draudimas žaliavą išgaunančiai 

bendrovei valdyti ir dujotekį, kuris yra nutiestas į ES šalių teritorijas. „Nord Stream 2“ atveju tai 

reiškia, kad „Gazprom“ gali būtų užpildyti ne daugiau nei 50 proc. turimų apimčių. Likę pajėgumai 

turėtų būti rezervuojami nepriklausomam tiekėjui. Rusijoje tai net teoriškai neįmanoma, nes 

„Gazprom“ yra monopolistas – vienintelis dujų tiekėjas turimais dujotekiais. Praėjus valandai po 

apeliacinio teismo Vokietijoje sprendimo „Gazprom“ sustabdė prekybą dujomis 2022-iesiems 

metams pirkėjams iš Europos per savo pačių elektroninę prekybos sistemą. Tiesa, įsigyti dujų iš 

Rusijos neįmanoma tik pirmam ketvirčiui ir visiems 2022-iesiems metams, o prekyba dujomis 

2022-2023 m. žiemos sezonui vis dar galima. Tokiu būdu „Gazprom“ bus priversta paklusti ES 

nuostatoms ir atskirti dujotekio ir juo tiekiamų dujų savininkus, o taip pat įsileisti nepriklausomus 

dujų tiekėjus, leidžiant naudotis iki pusės savo turimų pajėgumų, jeigu eksportuos dujas į ES 

teritoriją, rašoma „Lenta“.  
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LIETUVIŠKAS PARADOKSAS: KUO SENESNIS BŪSTAS, TUO BRANGIAU JAME 

GYVENTI 

Rytė Jarmoškaitė, Euroblogas.lt 2021.09.05 www.lrt.lt,  

TN: tn  

 

 
Vilnius;  Medinis namas Žaliakalnyje; Būstas; Būstas Vilniuje 

 

Beveik kas trečiai Lietuvoje gyvenančiai šeimai sąskaitos už namų šildymą ir kitus energijos 

poreikius kelia neproporcingai didelę finansinę naštą. „Eurostat“ duomenimis, Lietuva užima antrą 

vietą Europos Sąjungoje pagal energetinio nepritekliaus mastą. 

Su energetiniu nepritekliumi susiduria žmonės, gyvenantys tiek daugiabučiuose, tiek 

privačiuose būstuose. Negalėjimas reguliuoti šildymo – didelė šios problemos dalis. Atsidūrę 

tokioje situacijoje gyventojai turi mokėti aukštas sąskaitas didelę metų dalį, net jei šildymas 

neatitinka jų poreikių. Gyvenant tarp nesandarių sienų, brangi šiluma išeina į lauką. Arba 

atvirkščiai, kartais butų gyventojai skundžiasi, jog namai įkaista per daug. „Jei renovacijos būtų 

pigesnės ir kokybiškos, aš irgi pasirašyčiau. Dabar žiemą butas įšyla iki 25-ių laipsnių, o man dėl 

širdies galima tik iki 16-os. Tad turiu sėdėti atidarytais langais ir vis tiek mokėti didžiules sąskaitas 

už šildymą“, – tikina projekto „Šiltnamis“ savanorių kalbintas klaipėdietis. 

Tuo tarpu senos statybos privačių namų gyventojai neretai renkasi kietąjį kurą kaip šildymo 

priemonę. Nors trumpalaikėje perspektyvoje kietasis kuras atrodo kaip pigesnė alternatyva, ilgainiui 

dūmų žala atsiliepia gyventojų ir planetos sveikatai. 

Taip pat svarbu suprasti, kad energetinio nepritekliaus problema vasaromis nepradingsta. Jei 

namuose nėra ventiliacijos sistemos, aukšta temperatūra kelia diskomfortą ar pavojų sveikatai. Dėl 

klimato kaitos vasaros taps tik karštesnės, todėl svarbu, kad gyventojų poreikiams adekvačios 

vėdinimo sistemos būtų instaliuotos kuo greičiau. Šiandien dalis gyventojų orams įkaitus gali 

atsivėsinti tik atsidarę langą, tačiau dėl oro taršos šis būdas ne visada efektyvus. „Vasarą, kai įkaista 

butas, negaliu atidaryti langų, nes nuo uosto kyla smarvė ir triukšmas“, – pasakoja kitas Klaipėdos 

gyventojas. 

Energetinis nepriteklius – socialinė ir klimato kaitos problema. Nors žodis „nepriteklius“ 

kelia asociacijų su skurdu, ši problema aktuali ir gyventojams, kurie turi pajamų. 

„Lietuvos teisinėje bazėje nėra energetinio skurdo sąvokos apibrėžimo. Energetinis skurdas 

yra daugialypė sąvoka, kurią nelengva apibrėžti ir užfiksuoti vienu rodikliu“, – tinklaraščiui 

Euroblogas.lt sako Lietuvos energetikos instituto tyrėja Lina Murauskaitė. Viena iš energetinio 

nepritekliaus priežasčių – infrastruktūra. Senos statybos nesandarūs sovietiniai daugiabučiai ar 

malkomis šildomi privatūs būstai netaupo energijos. 

Galų gale neefektyvus ir nešvarus energijos vartojimas prisideda prie klimato kaitos, kuri 

dar labiau gilina nelygybę tarp skirtingų socialinių grupių, toliau užsukdama problemų ratą. 

Vienas iš plačiausiai pripažįstamų energetinio nepritekliaus sprendimo būdų – pastatų 

renovacijos. „Visų prima, pastatų renovacija pakelia gyvenimo kokybę. Žmonės jaučiasi saugiau ir 

gyvena sveikiau namuose be drėgmės ir pelėsio. Tai turi privalumų fizinei ir psichinei gyventojų 

sveikatai. Antra, renovacija naudinga aplinkosaugai, nes taip iššvaistoma mažiau energijos. 

Galiausiai, atsakingos renovacijos programos sukuria naujas darbo vietas. Jei renovacijos būtų 

organizuojamos ir vykdomos lokaliai, daugiau žmonių turėtų galimybę būti apmokomi ir įsidarbinti 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1478017/lietuviskas-paradoksas-kuo-senesnis-bustas-tuo-brangiau-jame-gyventi


 

82 

šiame sektoriuje“, – sako „Friends of the Earth Europe“ klimato teisingumo ir energetikos 

kampanijos atstovė Martha Myers. 

Projekto apie energetinį skurdą savanoriai kalbino gyventojus, kurie dalinosi savo 

istorijomis apie gyvenimo kokybę prieš renovaciją ir po jos. 

Per mėnesį kainuoja apie 28 eurus 

Jūratė ir Leonas gyvena 1976-aisiais pastatytame daugiabutyje. Pora atsimena, kaip seniau 

medinius langus košdavo vėjas, o per kiaurą stogą bėgdavo vanduo. 

Nors butas žiemomis neįšildavo, sąskaitos siekdavo kelis šimtus litų. Dėl to viršutinio 

daugiabučio aukšto gyventojai gerokai prieš renovaciją patys įsistatė plastikinius langus, apšildė 

stogą ir išorines buto sienas. 

Prasidėjus renovacijų bangai, daugiabučio gyventojai ne iš karto apsisprendė, ar nori 

pokyčių. 

„Ne visi iš karto norėjo renovacijos, bendram sprendimui priimti prireikė kelių susitikimų. 

Apačioje gyvenantys žmonės labiausiai norėjo pakeisti laukujes duris, kurios iki tol nebuvo saugios. 

Tuo tarpu vyresnio amžiaus kaimynai bijojo, kad neišsimokės“, – prisiminė Jūratė. 

Galų gale kaimynai nusprendė rinktis renovaciją dėl to, kad ši jiems suteikė galimybę 

patiems reguliuotis šildymą. Tai reiškė ne tik komfortą, bet ir šansą sutaupyti pinigų. 

Tam, kad galėtų susimokėti už renovaciją, pašnekovai pasiėmė paskolą ir išdalijo šią sumą 

25-erių metų laikotarpiui. Kas mėnesį buto gyventojai už šią paslaugą sumoka apie 28 eurus. 

Dabar pora džiaugiasi, kad gali patys reguliuotis šildymą ir sutaupyti. Įstiklinti balkonai taip 

pat suteikia komforto, nes neberasoja langai, o naujos durys apačioje saugesnės. Vienintelis 

trūkumas, kad namuose vis dar nėra ventiliacijos. Visgi pora tikino, kad tai nenusveria privalumų. 

Prašė paramos saulės elektrinei 

Kitas kalbintas klaipėdietis dalijosi savo istorija apie perėjimą prie atsinaujinančios 

energijos. Seniau nerenovuotame daugiabutyje gyvenęs vyras 2018-ais persikėlė į privatų namą. 

Klaipėdietis kreipėsi dėl paramos, skiriamos saulės elektrinėms. Šie savo atžvilgiu 

kompensavo 40 proc. įrengimo kainos. 

Pagal klaipėdiečio apskaičiavimus, elektrinė jam turėtų pilnai atsipirkti per septynerius 

metus. Pagaminamos elektros užtenka visiems namų poreikiams, taip pat energiją galima kaupti. 

Gyventojas pasidalijo, kad elektrinė kainuoja apie 6000 eurų, o 2500 eurų parama ateina 

vėliau. Norintiems statyti elektrinę ir gauti paramą, reikia teikti paraišką ir įsirengti per devynis 

mėnesius. Patys gyventojai išsirenka paslaugos teikėjus, kurie pastato elektrinę. 

Kompensacijos – tik laikinos priemonės 

Lietuvos energetikos instituto tyrėja Lina Murauskaitė pabrėžė, kad tokie sprendimo būdai 

kaip socialinė parama ir būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijos – tik laikinos priemonės. 

Pašnekovės manymu, geros ilgalaikės priemonės galėtų būti pastatų renovacija ar šildymo katilų 

energetinio efektyvumo gerinimas. 

Svarbu atsižvelgti ir į šiandieninį pandemijos kontekstą. Žmonės ne tik patiria daugiau 

streso dėl ekonominių pasekmių, bet ir praleidžia daugiau laiko namuose, vartoja daugiau energijos. 

Dėl to mokslininkė prognozavo, jog koronaviruso sukelta krizė turės įtakos ir energetinio 

nepritekliaus rodikliams. 

_______ 
 

MODERNIOS ŠILDYMO SISTEMOS SENUOSE DAUGIABUČIUOSE, PADĖSIANČIOS 

SUTAUPYTI: KOKIĄ IŠSIRINKTI? 

www.DELFI.lt, 2021 m. rugsėjo 6 d. 

TN: tn  

 

Nusprendus dalyvauti daugiabučių modernizavimo procese ateina laikas pasirinkti 

techninius sprendimus kaip tai bus padaryta, tarp jų – ir šildymo sistemą. Šiuo metu siūloma 

rinktis net iš keturių variantų, nuo paprasčiausio vienvamzdės sistemos modernizavimo iki 

http://www.delfi.lt/
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atskirų šilumos punktų įrengimo kiekviename būste. Kuo šios sistemos skiriasi, pranešime 

spaudai pasakoja „Danfoss“ projektų vadovas Andrius Timofejevas.  

Pigiausias variantas 

Pigiausias, paprasčiausias, bet ne prasčiausias seno daugiabučio šildymo sistemos 

modernizavimo variantas – tiesiog perdaryti vienvamzdę sistemą taip, kad ji būtų efektyvesnė. Jei 

daugiabutyje sumontuoti seni ketaus radiatoriai, kurie gali tarnauti labai ilgai, bei vamzdynų, toks 

modernizavimas itin paprastas. Net nusprendus vamzdžius pakeisti, tai nesukelia didesnių 

problemų, nes senųjų vietoje tiesiog nutiesiami nauji. 

Vienintelis pokytis bute – prie radiatorių pritvirtinami termostatai, kurių pagalba galima 

reguliuoti temperatūrą namuose, taip pat šiek tiek perdaroma termofikato patekimo į radiatorių 

sistema. Visi darbai viename bute trunka nuo valandos iki 3 val., o kainuoja iki 20 eurų už kv. m. 

Bet, kaip ir visų sistemų atveju, kaina gali kisti priklausomai nuo daugiabučio dydžio – kuo jis 

didesnis, tuo kaina mažesnė. 

Šiek tiek rimtesni pokyčiai atliekami šildymo punkte, kur įrengiama modernesnė įranga, 

leidžianti termofikato temperatūrą patiekti atsižvelgiant į lauko temperatūrą, visa sistema 

subalansuojama. Nauda – kiekvienas būstas turi galimybę reguliuoti temperatūrą ir nusistatyti tokią, 

kokios reikia asmeniškai. Taip pat daugiabutis nebesusidurs su dažnomis senųjų pastatų 

problemomis, kai dėl nesubalansuotos sistemos dalyje butų automatiškai palaikoma per žema, o 

dalyje per aukšta temperatūra. 

Praktika rodo, jog galimybė reguliuoti temperatūrą ir išmanus į lauko temperatūrą 

reaguojantis šilumos punktas leidžia namui sutaupyti iki 30 proc. šilumos energijos, o investicijos 

atsiperka per 3-6 metus. 

Dar vienas vienvamzdės šildymo sistemos privalumas – joje cirkuliuoja gana žemos 

temperatūros termofikatas, tad į šią sistemą paprasta integruoti šilumos siurblius, leidžiančius 

gamintis šilumą su dar mažesnėmis išlaidomis. 

Vienvamzdės sistemos trūkumai: šioje sistemoje šilumos apskaita galima tik su šilumos 

dalikliais, pagal kurių duomenis tiesiog butams padalinamos bendros namo šilumos išlaidos, o ne 

reali suvartojamos energijos apskaita. 

Dvivamzdė sistema 

Dvivamzdę sistemą dažniausiai renkasi tie daugiabučiai, kuriuose šiaip ar taip reikia keisti 

visus vamzdynus ir radiatorius. Dažniausiai tai kiek naujesnės statybos daugiabučiai, kuriuose 

būdavo įrengiami ne ketaus, o skardiniai radiatoriai, kurių eksploatacijos laikas gerokai trumpesnis. 

Iš principo dvivamzdė sistema nuo vienvamzdės skiriasi vamzdyno konfigūracija. 

Originalioje vienvamzdėje sistemoje termofikatas teka į pirmo aukšto radiatorių, tada jau kiek 

atvėsęs į antro, paskui į trečio ir toliau. Gal būt pastebėjote, jog senuose namuose kiekviename 

aukšte būdavo įrengiami vis didesni radiatoriai. Taip daroma siekiant kompensuoti šilumos 

praradimus. 

Dvivamzdėje sistemoje termofikatas vienu vamzdžiu pasiekia visus radiatorius, bet iš jų 

grįžta jau kitu. Taip sumažinami šilumos nuotoliai tarp aukštų. Dar vienas dvivamzdės sistemos 

privalumas – atsižvelgiant į šilumos poreikius galima reguliuoti ne tik termofikato temperatūrą, bet 

ir jo srauto stiprumą, o tai leidžia sutaupyti termofikato siurblio naudojamą elektros energiją bei 

darbo resursą. Dvivamzdės sistemos įrengimas viename bute trunka 3-8 valandas, kainuoja nuo 40 

Eur/kv. m., o investicijos sugrįžta per 5-10 metų. Trūkumas lyginant su vienvamzde – į šią sistemą 

negalima integruoti šilumos siurblio, jei atsiras toks poreikis. Kaip ir vienvamzdės sistemos atveju, 

šilumos apskaita galima tik su šilumos dalikliais. 

Dvivamzdė šakotinė sistema 

Dvivamzdė šakotinė sistema – sudėtingesnis parastos dvivamzdės sistemos variantas, 

reikalaujantis dar daugiau investicijų bei darbo, tačiau suteikiantis galimybę vykdyti realią šilumos 

energijos apskaitą bei dalyje būstų įsirengti grindinį šildymą. 

Įrengiant tokią sistemą daugiabutyje šilumos sistema pertvarkoma iš esmės, tad ją renkasi 

dažniausiai tokių pastatų savininkai, kuriuose pastatas modernizuojamas darant rimtesnes 

konstrukcines pertvarkas. Pagrindinis jos skirtumas – jei tipiškame daugiabutyje termofikato stovas 

https://www.delfi.lt/temos/bustas
https://www.delfi.lt/temos/daugiabutis
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įrengiamas ties kiekvienu radiatoriumi, šakotinėje sistemoje kiekvienam butui tenka tik vienas 

termofikato stovas, iš kurio jau šakojasi vamzdžiai į kitus kambarius ir patalpas. 

Šios sistemos įrengimas yra sudėtingesnis, mat kiekviename būste teks vedžioti naujus 

termofikato vamzdynus, darbai truks nuo 3 iki 8 valandų viename bute, kainuos nuo 60 Eur/kv. m., 

o investicijos sugrįš per 8-11 metų. Tačiau tiksliai žinosite sunaudotos šilumos kiekius, galėsite 

įsirengti šildomas grindis, tad daugiau galimybių, daugiau komforto. 

Individualūs šildymo moduliai 

Tai pati sudėtingiausia, tačiau daugiausiai galimybių suteikianti šildymo sistema. Šiuo 

atveju kiekviename bute įrengiamas atskiras šilumos mazgas ir gyventojai patys šildosi ne tik 

termofikatą, bet ir karštą vandenį. 

Tokios visiškai autonomiškos sistemos privalumai – pats gali nusistatyti karšto vandens 

temperatūrą, pats šildai termofikatą radiatoriams, tad galimas radiatorinis ir grindinis šildymas, 

šildomasi tada kai reikia, o ne tada kai prasideda ar baigiasi oficialus šildymo sezonas, visiškai tiksli 

visos sunaudojamos šilumos apskaita. 

Trūkumai – šilumos mazgas užima būste papildomą vietą 

Tokia sistema modernizuojant būstą reikalauja didžiausių investicijų: darbai viename bute 

trunka iki 20 valandų, kaina vienam butui siekia iki 10 tūkst. eurų, o investicijos atsiperka per 10-16 

metų. Tačiau, labai sunku įvertinti komforto teikiamą naudą, nes ši šildymo sistema jo suteikia 

daugiausiai. 

 DELFI būstas Praktinė statybų duona 

__________ 

 

 BETA 2021-09-10 pranešimas. 

TN: tn  

 

DAUGIABUČIŲ MODERNIZAVIMAS – KOKIĄ ŠILDYMO SISTEMĄ PASIRINKTI? 

 

 
 

Nusprendus dalyvauti daugiabučių modernizavimo procese ateina laikas pasirinkti 

techninius sprendimus kaip tai bus padaryta, tarp jų - ir šildymo sistemą. Šiuo metu siūloma rinktis 

net iš keturių variantų, nuo paprasčiausio vienvamzdės sistemos modernizavimo iki atskirų šilumos 

punktų įrengimo kiekviename būste. Kuo šios sistemos skiriasi, pasakosime šiame straipsnyje. 

Pigiausias variantas 

Pigiausias, paprasčiausias, bet ne prasčiausias seno daugiabučio šildymo sistemos 

modernizavimo variantas – tiesiog perdaryti vienvamzdę sistemą taip, kad ji būtų efektyvesnė. Jei 

daugiabutyje sumontuoti seni ketaus radiatoriai, kurie gali tarnauti labai ilgai, bei vamzdynų, toks 

https://www.delfi.lt/temos/sildymas
https://www.delfi.lt/
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/daugiabuciu-modernizavimas-kokia-sildymo-sistema-pasirinkti:111
http://www.betalt.lt/data/public/uploads/2021/09/radiatorius.jpg
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modernizavimas itin paprastas. Net nusprendus vamzdžius pakeisti, tai nesukelia didesnių 

problemų, nes senųjų vietoje tiesiog nutiesiami nauji. 

Vienintelis pokytis bute – prie radiatorių pritvirtinami termostatai, kurių pagalba galima 

reguliuoti temperatūrą namuose, taip pat šiek tiek perdaroma termofikato patekimo į radiatorių 

sistema. Visi darbai viename bute trunka nuo valandos iki 3 val., o kainuoja iki 20 eurų už kv. m. 

Bet, kaip ir visų sistemų atveju, kaina gali kisti priklausomai nuo daugiabučio dydžio – kuo jis 

didesnis, tuo kaina mažesnė. 

Šiek tiek rimtesni pokyčiai atliekami šildymo punkte, kur įrengiama modernesnė įranga, 

leidžianti termofikato temperatūrą patiekti atsižvelgiant į lauko temperatūrą, visa sistema 

subalansuojama. 

Nauda – kiekvienas būstas turi galimybę reguliuoti temperatūrą ir nusistatyti tokią, kokios 

reikia asmeniškai.  Taip pat daugiabutis nebesusidurs su dažnomis senųjų pastatų problemomis, kai 

dėl nesubalansuotos sistemos dalyje butų automatiškai palaikoma per žema, o dalyje per aukšta 

temperatūra. 

Praktika rodo, jog galimybė reguliuoti temperatūrą ir išmanus į lauko temperatūrą 

reaguojantis šilumos punktas leidžia namui sutaupyti iki 30 proc. šilumos energijos, o investicijos 

atsiperka per 3-6 metus. 

Dar vienas vienvamzdės šildymo sistemos privalumas – joje cirkuliuoja gana žemos 

temperatūros termofikatas, tad į šią sistemą paprasta integruoti šilumos siurblius, leidžiančius 

gamintis šilumą su dar mažesnėmis išlaidomis. 

Vienvamzdės sistemos trūkumai: šioje sistemoje šilumos apskaita galima tik su šilumos 

dalikliais, pagal kurių duomenis tiesiog butams padalinamos bendros namo šilumos išlaidos, o ne 

reali suvartojamos energijos apskaita. 

Dvivamzdė sistema 

Dvivamzdę sistemą dažniausiai renkasi tie daugiabučiai, kuriuose šiaip ar taip reikia keisti 

visus vamzdynus ir radiatorius. Dažniausiai tai kiek naujesnės statybos daugiabučiai, kuriuose 

būdavo įrengiami ne ketaus, o skardiniai radiatoriai, kurių eksploatacijos laikas gerokai trumpesnis. 

Iš principo dvivamzdė sistema nuo vienvamzdės skiriasi vamzdyno konfigūracija. 

Originalioje vienvamzdėje sistemoje termofikatas teka į pirmo aukšto radiatorių, tada jau kiek 

atvėsęs į antro, paskui į trečio ir toliau. Gal būt pastebėjote, jog senuose namuose kiekviename 

aukšte būdavo įrengiami vis didesni radiatoriai. Taip daroma siekiant kompensuoti šilumos 

praradimus. 

Dvivamzdėje sistemoje termofikatas vienu vamzdžiu pasiekia visus radiatorius, bet iš jų 

grįžta jau kitu. Taip sumažinami šilumos nuotoliai tarp aukštų. Dar vienas dvivamzdės sistemos 

privalumas – atsižvelgiant į šilumos poreikius galima reguliuoti ne tik termofikato temperatūrą, bet 

ir jo srauto stiprumą, o tai leidžia sutaupyti termofikato siurblio naudojamą elektros energiją bei 

darbo resursą. 

Dvivamzdės sistemos įrengimas viename bute trunka 3-8 valandas, kainuoja nuo 40 Eur/kv. 

m., o investicijos sugrįžta per 5-10 metų. Trūkumas lyginant su vienvamzde – į šią sistemą 

negalima integruoti šilumos siurblio, jei atsiras toks poreikis. Kaip ir vienvamzdės sistemos atveju, 

šilumos apskaita galima tik su šilumos dalikliais. 

Dvivamzdė šakotinė sistema 

Dvivamzdė šakotinė sistema – sudėtingesnis parastos dvivamzdės sistemos variantas, 

reikalaujantis dar daugiau investicijų bei darbo, tačiau suteikiantis galimybę vykdyti realią šilumos 

energijos apskaitą bei dalyje būstų įsirengti grindinį šildymą. 

Įrengiant tokią sistemą daugiabutyje šilumos sistema pertvarkoma iš esmės, tad ją renkasi 

dažniausiai tokių pastatų savininkai, kuriuose pastatas modernizuojamas darant rimtesnes 

konstrukcines pertvarkas. Pagrindinis jos skirtumas – jei tipiškame daugiabutyje termofikato stovas 

įrengiamas ties kiekvienu radiatoriumi, šakotinėje sistemoje kiekvienam butui tenka tik vienas 

termofikato stovas, iš kurio jau šakojasi vamzdžiai į kitus kambarius ir patalpas. 

Šios sistemos įrengimas yra sudėtingesnis, mat kiekviename būste teks vedžioti naujus 

termofikato vamzdynus, darbai truks nuo 3 iki 8 valandų viename bute, kainuos nuo 60 Eur/kv. m., 
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o investicijos sugrįš per 8-11 metų. Tačiau tiksliai žinosite sunaudotos šilumos kiekius, galėsite 

įsirengti šildomas grindis, tad daugiau galimybių, daugiau komforto. 

Individualūs šildymo moduliai 

Tai pati sudėtingiausia, tačiau daugiausiai galimybių suteikianti šildymo sistema. Šiuo  

atveju kiekviename bute įrengiamas atskiras šilumos mazgas ir gyventojai patys šildosi ne tik 

termofikatą, bet ir karštą vandenį. 

Tokios visiškai autonomiškos sistemos privalumai – pats gali nusistatyti karšto vandens 

temperatūrą, pats šildai termofikatą radiatoriams, tad galimas radiatorinis ir grindinis šildymas, 

šildomasi tada kai reikia, o ne tada kai prasideda ar baigiasi oficialus šildymo sezonas, visiškai tiksli 

visos sunaudojamos šilumos apskaita. 

Minusai – šilumos mazgas užima būste papildomą vietą. 

Tokia sistema modernizuojant būstą reikalauja didžiausių investicijų: darbai viename bute 

trunka iki 20 valandų, kaina vienam butui siekia iki 10 tūkst. eurų, o investicijos atsiperka per 10-16 

metų. Tačiau, labai sunku įvertinti komforto teikiamą naudą, nes ši šildymo sistema jo suteikia 

daugiausiai. 
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IS-915/640-IV-7 priedas 

 

„IGNITIS GRUPĖ“ DĖL ES TEISMO SPRENDIMO GALĖTŲ NETEKTI IKI 10 MLN. 

EURŲ 

BNS, 2021 m. rugsėjo 9 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Europos Sąjungos Bendrajam Teismui (ESBT) panaikinus dalį Europos Komisijos 

(EK) sprendimo dėl valstybės pagalbos Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 

terminalui, valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“ teigia, kad ES teismo sprendimu ji 

galėtų netekti iki 10 mln. eurų sąnaudų kompensacijos iš beveik 130 mln. eurų.  

Pagal iki šiol suderintą schemą, už SGD terminalo veiklai būtiną minimalų SGD tiekimą 

atsakingai antrinei grupės bendrovei „Ignitis“ 2016–2020 metais buvo kompensuota apie 129 mln. 

eurų sąnaudų, pranešė grupė. 

„Remiantis susiklosčiusia rinkos praktika, Bendrajam Teismui atšaukus suderintą paskirtojo 

tiekėjo schemą potencialiai bus pradėtas nuodugnus tyrimas (angl. in-depth investigation), kuris gali 

užtrukti ir iki kelerių metų. Jis turėtų būti susijęs tik su dalimi „Ignitis“ kompensuojamų sąnaudų“, 

– sakoma pranešime. 

Pasak grupės, Komisijai pašalinus abejones dėl Bendrojo Teismo nurodytų klausimų ir 

užbaigus tyrimą, schema turėtų būti suderinta iš naujo. 

„Bendrovė (....) bendradarbiaus su Energetikos ministerija ir Europos Komisija, kad 

Bendrojo Teismo iškelti klausimai būtų kaip įmanoma greičiau atsakyti ir valstybės pagalbos 

schema būtų suderinta pakartotinai“, – nurodo grupė. 

„Ignitis grupės“ teigimu, sprendimas atšaukti EK suderinimą buvo priimtas atsižvelgiant į 

faktą, kad derinant paskirtojo tiekėjo schemą buvo nustatyti procedūriniai pažeidimai, susiję 

valstybės pagalbos derinimu. 

Pasak grupės, Bendrojo Teismo požiūriu, EK daugeliu aspektų tinkamai įvertino pagalbos 

schemą ir pripažino jos suderinamumą su valstybės pagalbos taisyklėmis. 

„Bendrasis Teismas laikėsi pozicijos, kad EK turėjo plačiau analizuoti valstybės pagalbos 

schemos dalį, susijusią su „Ignitis“ kompensuojamomis sąnaudomis. Šiuo atveju teismas nurodė, 

kad EK turėtų analizuoti šį klausimą išsamiau“, – teigia grupė. 

Remiantis su EK suderinta schema, SGD terminalo veiklai palaikyti būtinas SGD kiekis 

sudaro keturis standartinius SGD krovinius per metus, o skirtumas tarp šių krovinių ir vidutinės 

gamtinių dujų importo kainos kompensuojamas per vadinamąją SGD terminalo saugumo dedamąją. 

Šias SGD „Ignitis“ perka iš Norvegijos koncerno „Equinor“. 

Energetikos ministerija trečiadienį teigė, kad tikisi pakartotinio EK sprendimo. 

ESBT paskelbė verdiktą dėl EK 2018 metų spalio 31 dienos sprendimo, kuriuo buvo 

patvirtinta 2016– 2018 metais taikyta valstybės pagalbos SGD terminalui schema, ir nauja pakeista 

schema, taikoma 2019–2024 metais. 

ESBT teigia, kad EK privalėjo turėti pagrįstų abejonių dėl 2015 metais pakeistos ir nuo 

2016 metų įsigaliojusios tvarkos, kai terminalo išlaikymo milijoninės vertės kaštai buvo paskirstyti 

tarp šilumos gamintojų ir kitų didžiųjų dujų vartotojų, pavyzdžiui Jonavos trąšų gamintojos 

„Achemos“, Lietuvos elektrinės ir kitų. 

„Achemos grupė“ trečiadienį pranešė, kad teismas iš dalies patenkino „Achemos“ ir 

prekybos dujomis įmonės „Achema Gas Trade“ skundą. 

Apie 10 proc. terminalo operatorės „Klaipėdos nafta“ akcijų turinti „Achema“ teismams 

skundė beveik visus su SGD terminalo išlaikymu susijusius sprendimus. 

BNS redakcija@bns.lt, +370 5 205 85 19, Verslo naujienų skyrius 

 

 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ignitis-grupe-del-es-teismo-sprendimo-galetu-netekti-iki-10-mln-euru.d?id=88147127
https://www.delfi.lt/temos/europos-sajungos
https://www.delfi.lt/temos/europos-komisijos
https://www.delfi.lt/temos/ek
https://www.delfi.lt/temos/sgd
https://www.delfi.lt/temos/es
https://www.delfi.lt/temos/sgd
https://www.delfi.lt/temos/energetikos-ministerija
https://www.delfi.lt/temos/europos-komisija
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupes
https://www.delfi.lt/temos/equinor
https://www.delfi.lt/temos/lietuvos-elektrine
https://www.delfi.lt/temos/klaipedos-nafta
http://www.bns.lt/
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V skyrius. 

 

RENGINIAI 
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IS-915/640-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO. Dėl Latvijos delegacijos vizito į Lietuvą 

 

From: Gintare Šiožinienė <gintare.sioziniene@energyadvice.lt>  

Sent: Friday, September 3, 2021 1:27 PM 

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

Subject: RE: Dėl Latvijos vizito į Lietuvą 

 

Kaip ir planavome jau kitą savaitę atvyksta Latvijos delegacija. Planuojame turėti 21 asmenį iš: 

 

Latvian Association of Heating Companies 

Rīgas Siltums 

Salaspils siltums  

"Liepājas enerģija" 

Kuldīgas siltumtīkli 

Jūrmalas siltums 

"VNK serviss" 

Bioeninvest  

GREN Jelgava 

SIA energi 

Talsu Bio Enerģija  

Tukums siltums  

 

Pridedu planuojamą dienotvarkę. 

 

 

Pagarbiai, 

UAB Energy Advice 

Projektų vadovė 

Gintarė Šiožinienė 

Tel.: +370 635 16380 

El paštas: gintare.sioziniene@energyadvice.lt  

Linkedin: www.linkedin.com/in/gintaresioziniene  

Svetainė: www.energyadvice.lt  

 

From: Ramunė Gurklienė – LŠTA [mailto:ramune@lsta.lt]  

Sent: Monday, August 23, 2021 11:25 AM 

To: Gintare Šiožinienė <gintare.sioziniene@energyadvice.lt> 

Subject: RE: Dėl Latvijos vizito į Lietuvą 

 

Mūsų pranešimo tema Lithuanian District Heating Sector: current situation and future 

challenges .  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

From: Gintare Šiožinienė <gintare.sioziniene@energyadvice.lt>  

Sent: Tuesday, August 17, 2021 4:42 PM 

mailto:gintare.sioziniene@energyadvice.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:gintare.sioziniene@energyadvice.lt
http://www.linkedin.com/in/gintaresioziniene
http://www.energyadvice.lt/
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:gintare.sioziniene@energyadvice.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:gintare.sioziniene@energyadvice.lt
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To: Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: Dėl Latvijos vizito į Lietuvą 

 

Esame padėlioję vizito Lietuvoje dienotvarkę: 

 

10th of September Friday CONFERENCE & DISCUSSION  

 

8:30 Welcome speech 

PhD Vytautas Šiožinys Energy Advice CEO  

8:35“……..” PhD Valdas Lukoševičius Lithuanian District Heating Association (LDHA) President 

9:00 “……..” Latvian District Heating Association presentation 

9:25 Coffee break 

9:45 a.m. “Digitalisation trends, benefits and solutions for District heating networks” 

PhD Vytautas Šiožinys Energy Advice CEO  

10:35 Discussion 

11:00 Lunch  

12:00 Travelling to city Jonava 

1 p.m. Digital transformation in practice – visit to Jonavos district heating company 

2 p.m. Travelling from Jonava to Riga 

 

Pagarbiai, 

UAB Energy Advice 

Projektų vadovė 

Gintarė Šiožinienė 

Tel.: +370 635 16380 

El paštas: gintare.sioziniene@energyadvice.lt  

Linkedin: www.linkedin.com/in/gintaresioziniene  

Svetainė: www.energyadvice.lt  

mailto:ramune@lsta.lt
mailto:gintare.sioziniene@energyadvice.lt
http://www.linkedin.com/in/gintaresioziniene
http://www.energyadvice.lt/
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IS-915/640-V-2 priedas 
 

LŠTA INFO. Tarptautinis seminaras_UpgradeDH projektas_ 2021-09-15 d_Towards efficient 

district heating and cooling in Europe 

 

Kvietimas_Tarptautinis seminaras_UpgradeDH projektas_ 2021-09-15 d_Towards efficient district 

heating and cooling in Europe 

 

Primename, jog š.m. rugsėjo 15 d. (trečiadienį) vyks tarptautinio projekto Upgrade DH 

baigiamoji konferencija „Towards efficient district heating and cooling in Europe“  (“Link 

efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje”). Maloniai kviečiame dalyvauti! 

Programą ir registracijos formą rasite čia: Towards efficient district heating and cooling in 

Europe (cvent.com) (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravus): 

Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į lietuvių k.) 

Konferencijoje bus pristatyti ir aptarti pasiekti projekto rezultatai – geriausių modernizavimo 

priemonių ir įrankių būdai, konkretūs CŠT sistemų modernizavimo procesai, inicijuoti kiekvienoje 

tikslinėje projekto partnerio šalyje, replikacijos galimybės kitose Europos šalių CŠT sistemose. 

Kaip žinia energetikoje  pereinamasis kelias niekada nebuvo sklandus, projekto metu taip pat 

susidūrėme su tam tikrais iššūkiais įgyvendindami CŠT sistemų tobulinimo techninius ir 

netechninius metodus demonstraciniuose (demo-cases) atvejuose, ieškodami tinkamo finansavimo 

ir verslo modelių bei stengdamiesi pagerinti visuomenės suvokimą apie CŠT veiklą. 

Patirtis ir rekomendacijos CŠT šilumos ir vėsumos tinklų diegimo ar modernizavimo klausimais 

dalinis projekto partneriai iš Vokietijos, Danijos, Belgijos, Lietuvos, Bosnijos ir Hercegovinos. 

Antroje seminaro dalyje,  dalyviai turės galimybę virtualiai aplankyti dvi kogeneracines jėgaines, 

veikiančias Berlyne ir Vilniuje. 

 

 
 
LŠTA ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra šio tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų 

ir inovacijų programą „HORIZON 2020″, partneriai. Iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių, iš Vokietijos, Belgijos, 

Danijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Lietuvos, Kroatijos bei Italijos. „UpgradeDH” projektas siekia pagerinti 

centralizuotų šilumos tiekimo tinklų efektyvumą, teikiant paramą modernizuojant pasirinktus demonstracinius atvejus, 

kurių pasiekimus galima atkartoti visoje Europoje Daugiau informacijos: 02.07.2021 Join the Final Upgrade DH 

Conference on 15 September 2021 - Upgrade DH (upgrade-dh.eu) 

  
Pagarbiai, 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://web.cvent.com/survey/1e7e123c-b70c-4ce2-b301-57e7dabd45dc/welcome
https://web.cvent.com/survey/1e7e123c-b70c-4ce2-b301-57e7dabd45dc/welcome
https://web.cvent.com/survey/1e7e123c-b70c-4ce2-b301-57e7dabd45dc/questions?r=532b2a43-8aee-41c0-924b-9342da20d604
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://www.upgrade-dh.eu/en/news-events/02-07-2021-join-the-final-upgrade-dh-conference-on-15-september-2021/
https://www.upgrade-dh.eu/en/news-events/02-07-2021-join-the-final-upgrade-dh-conference-on-15-september-2021/
http://www.lsta.lt/
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IS-915/640-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2021-09-03 pranešimas. 

TN: tn  

 

„KAUNO ENERGIJA“ ATNAUJINA BENDROVĖS ŽENKLĄ IR PLEČIA PASLAUGŲ 

SPEKTRĄ 

 

„Kauno energijos“ generalinis direktorius Tomas Garasimavičius. 

 

Pigiausia Lietuvoje šiluma ir karštu vandeniu Kauno miestą ir rajoną bei Jurbarką 

aprūpinanti bendrovė „Kauno energija“ iš esmės atsinaujina – efektyvinamas į tvarų augimą 

orientuotos įmonės valdymas, į rinką įvedamos naujos paslaugos, atnaujinamas bendrovės ženklas 

ir vizualinis identitetas. Apie svarbius pokyčius bendrovės veikloje simboliškai praneša atnaujintas 

bendrovės logotipas, atspindintis perpetuum mobile – nuolatinį judėjimą, niekada neišnykstančią 

energiją. Juo papuošta nauja darbinė apranga, bendrovės atributika, netrukus naujasis logotipas 

atsiras ir ant „Kauno energijos“ pastatų bei automobilių. 

„Spartus technologijų vystymasis, klimato kaita, nauji vartotojų poreikiai – pokyčius 

vykdome reaguodami į šiuos faktorius. Efektyviname bendrovės valdymą, pradedame teikti naujas 

paslaugas – pirmieji rinkoje siūlome centralizuotą patalpų vėsinimą, taip pat mažąją renovaciją, 

šilumos punktų modernizavimą. Tai yra mūsų pirmieji ilgalaikės strategijos žingsniai tvariai 

plečiant „Kauno energijos“, ne tik kaip šilumos tiekėjo, veiklą ir įvaizdį“, – teigia „Kauno 

energijos“ generalinis direktorius Tomas Garasimavičius. 

Bendrovės tiekiama šiluma ir vėsuma pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, todėl 

atitinka visus A++ energinio naudingumo klasės pastatams keliamus reikalavimus. Tą patvirtins 

kiekvieną mėnesį verslui su sąskaita už patiektą šilumą ir vėsumą išduodama garantija (sertifikatas). 

Vėsuma – efektyviau ir pigiau 

Vėsumos tiekimo paslauga yra ypač perspektyvi, todėl „Kauno energija“ siekia užimti 

reikšmingą šios sparčiai augančios rinkos dalį. Įmonė pastatų savininkus gali aprūpinti vėsuma 

ekonomiškiau ir efektyviau, palyginti su dabar rinkoje naudojamais vėsumos gamybos būdais. 

T. Garasimavičius paaiškina, kad klientams nereikės patiems investuoti į vėsinimo įrangą ir 

mokėti už jos eksploataciją, rūpintis jos priežiūra – bus mokama tik už faktiškai sunaudotą vėsumos 

energijos kiekį. 

Vėsumos gamybai panaudojamas absorbcinis šilumos siurblys, kuriame miestui tiekiama 

šilumos energija konvertuojama į vėsumos energiją. Absorbciniai šilumos siurbliai yra gerokai 

ilgaamžiškesni už šiuo metu paplitusius kompresorinius oru aušinamus vėsinimo įrenginius, o jais 

pagaminama vėsuma yra iki 20 proc. pigesnė. Taip pat jie dirba tyliau bei suvartoja žymiai mažiau 

elektros energijos. Jei nėra galimybių panaudoti miesto šilumos tiekimo infrastruktūrą įrengiant 

absorbcinį vėsumos įrenginį, vėsuma bus gaminama kompresoriniame vėsumos įrenginyje 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-atnaujina-prekini-zenkla-ir-plecia-paslaugu-spektra
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naudojant elektros energiją. „Kauno energijos“ gaminama vėsuma šiuo metu jau tiekiama Lietuvos 

„Krepšinio namams“, taip pat statomi vėsumos įrenginiai Nemuno saloje sparčiai dygstančiam 

mokslo ir inovacijų muziejui „Mokslo sala“. 

Mažoji renovacija sutaupo iki 25 proc. šilumos 

Norintiems sutaupyti gyventojams „Kauno energija“ siūlys mažosios renovacijos paslaugas, 

šilumos punkto atnaujinimo, energinio sertifikavimo ir kitus šilumos taupymo sprendimus. 

Mažoji renovacija aktualiausia gyventojams, neturintiems galimybių investuoti į 

kompleksinę daugiabučio renovaciją arba jų namo negalima renovuoti dėl paveldosaugos ar kitų 

reikalavimų. Vien įrengus automatizuotus šilumos punktus bei modernizavus vidaus šildymo ir 

karšto vandens tiekimo sistemas, sutaupoma 15–25 proc. sunaudojamos šilumos, o tai reiškia ir 

mažesnes sąskaitas už šilumą. 

T. Garasimavičiaus teigimu, mažoji renovacija siūloma itin patraukliomis sąlygomis – 

gyventojams nereiks skolintis pinigų darbams, nes bendrovė visus darbus atliks savo lėšomis ir 

suteiks galimybę išsimokėti dalimis per 36 mėnesių laikotarpį. 

Naujas terminas – „Miesto šiluma“ 

Daugiau, patogiau ir greičiau apie esamas ir naujas paslaugas gyventojai ir verslo klientai 

kviečiami sužinoti atnaujintoje „Kauno energijos“ interneto svetainėje, kurioje jie taip pat galės 

pasitikrinti savo namo būklę bei šilumos suvartojimą, gauti informaciją apie bendrovės realiu laiku 

sutaupomus CO2 išmetimus. 

Nemažai daliai vartotojų bendrovė vis dar asocijuojasi su „centriniu šildymu“ ar „šilumos 

tinklais“, todėl pagrindinį apsirūpinimo šiluma būdą mieste – centralizuotą šilumos tiekimą, nuo 

šiol siūloma vadinti Miesto šiluma. Specialiai sukurtame puslapyje miestosiluma.lt yra pateikiami 

miesto šilumos privalumai, išsklaidomi dažniausiai pasitaikantys mitai, o specialiai sukurtoje 

skaičiuoklėje vartotojai galės lengvai palyginti išlaidas šildymui naudojantis miesto šiluma su 

alternatyviais šildymo būdais. 

 

Apie „Kauno energiją“: 

AB „Kauno energija“ – centralizuotai šilumą ir vėsumą tiekianti ir inovatyvius energetikos 

sprendimus diegianti bendrovė. Šilumą bendrovė tiekia daugiau nei 120 tūkst. vartotojų Kaune, 

Kauno rajone ir Jurbarke. Bendrovės 2020 m. apyvarta – 43,5 mln. eurų. Bendrovė yra įmonių 

grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“, UAB „GO Energy LT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“, 

patronuojančioji bendrovė. 

 
 
 

 

http://www1.miestosiluma.lt/
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/catalog/banners/Gamybos%20skyrius_katiline_darbuotojai_web-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/catalog/banners/EL4_3657-Edit-crop-h700.jpg
https://www.kaunoenergija.lt/image/cache/catalog/Naujienoms/Absorberis-crop-h700.jpg
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IS-915/640-VI-2 priedas 

 

 AB „Šiaulių energija“ 2021-09-08 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TEISININKĖ ĮVERTINTA GARBINGU „PROFESIJOS 

RITERIO“ APDOVANOJIMU 

 

 
 

Vakar Chaimo Frenkelio viloje vykusios Šiaulių pramonininkų asociacijos 

konferencijos metu AB „Šiaulių energija“ Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų 

administravimo skyriaus teisininkei Janinai Butėnienei įtektas Lietuvos pramoninkų 

konfederacijos „Profesijos Riterio“ apdovanojimas.  

Apdovanojimas skirtas Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu už ilgametį atsakingą ir 

nepriekaištingą darbą. Įvertinimas gražiai įprasmina 25-erių metų darbą bendrovėje. Darbą įmonėje 

pradėjusi realizacijos technike, vėliau ėjusi realizavimo skyriaus inžinierės, administracijos 

teisininko padėjėjos pareigas, jau 13 metų J. Butėnienė dirba Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų 

administravimo skyriaus teisininke. 

Administruodama bendrovės skolininkų skolų išieškojimo vykdymą, fizinių ir juridinių 

asmenų bankroto bylas, ji pasižymėjo kaip sąžininga, profesionali ir atsakinga darbuotoja. J. 

Butėnienė, sukaupusi didelę profesinę patirtį, taip pat konsultuoja bendrovės darbuotojus teisės 

klausimais, yra orientuota į kokybišką darbo atlikimą, darbinėse situacijose kompetentingai priima 

sprendimus ir kvalifikuotai sprendžia dalykinius klausimus.  

Bendrovė džiaugiasi ir didžiuojasi savo darbuotojais. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-08  

https://www.senergija.lt/naujienos/ab-siauliu-energija-teisininke-ivertinta-garbingu-profesijos-riterio-apdovanojimu/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id178/pictures/0001_janina-1_1631086916.jpg
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 AB ,,Šiaulių energija“ 2021-09-09 pranešimas.  

TN: tn  

 

„ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TOLIAU RAGINA VARTOTOJUS TAUPIAI IR EFEKTYVIAI 

VARTOTI ŠILUMĄ 

 

 
 

„Šiaulių energija“ skaičiavimais, renovuotuose namuose šildymui per mėnesį 

vidutiniškai suvartojama 45 proc. mažiau šilumos nei vidutiniškai Šiaulių mieste ir net 70 

proc. mažiau nei prastos būklės namuose.   

Rugsėjo 7 d. bendrovės patalpose vykusiame susitikime su miesto daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkais ir besidominčiais renovacija gyventojais ne kartą 

skambėjo raginimas „Pradėkime šilumą namuose taupyti jau šiandien!“. Susitikimą 

organizavę „Šiaulių energijos“  specialistai jame atsakė į opiausius gyventojų klausimus: kada 

tikrai verta renovuoti savo daugiabutį, kuo modernizuoti daugiabučiai namai yra 

patrauklesni, kokios šilumos reguliavimo ir taupymo butuose galimybės atsiveria renovavus 

namą ir kita geroji jau modernizuotų daugiabučių namų patirtis.  

Bendrovės daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos administravimo skyriaus specialistės 

atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į daugiabučiams, norintiems dalyvauti renovacijos programoje, 

keliamus reikalavimus, siūlomas atnaujinimo priemones ir solidų valstybės finansavimą. 

Realizavimo ir paslaugų užtikrinimo skyrių viršininkai pateikė konkrečių skaičiavimų ir vizualinių 

pavyzdžių, atspindinčių šilumos sąnaudų ir atitinkamai išlaidų joms pokyčius renovavus namus, o 

taip pat sėkmingus šilumos punktų sutvarkymo rezultatus ir nemalonias pasekmes to neatlikus 

laiku.   

Pardavimų koordinatorė susitikimo pabaigoje dalyvius žaismingai pakvietė pasitikrinti jo 

metu įgytas žinias, atsakant į testo apie renovacijos mitus ir tikrovę klausimus, o pardavimų 

direktorius išsamiai atsakė į kitus, renginio metu susirinkusiems kilusius klausimus. 

Akcentuojame, kad komfortišką, sveikatai palankią patalpų oro temperatūrą palaikysite ir 

kuo mažesnį šilumos energijos suvartojimą užsitikrinsite tik kompleksiškai atnaujinę savo 

daugiabutį namą. Jei šį kartą neturėjote galimybės išgirsti naujausią, aktualiausią ir išsamiausią 

informaciją apie daugiabučių namų renovaciją jau įvykusiame renginyje, kviečiame į susitikimus su 

gyventojais, kuriuos bendrovės specialistai planuoja organizuoti ir ateityje.   

Jei Jums reikia konsultacijos dėl renovacijos, maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių 

energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių el. paštu renovacija@senergija.lt 

arba tel. (8 41) 591 238. Profesionali savo srities specialistų pagalba – garantuota! 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-09  

https://www.senergija.lt/naujienos/siauliu-energija-toliau-ragina-vartotojus-taupiai-ir-efektyviai-vartoti-siluma/
https://www.senergija.lt/uploads/news/id179/pictures/0001_20210907_160813_1631168943.jpg
mailto:renovacija@senergija.lt
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IS-915/640-VI-3 priedas 

 

 

INFO_2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Siunčiame vakar vykusio LŠTA webinaro pranešimų, kuriuos pristatė UAB „Uponor“ Techninių 

sprendimų vadovas Artūras Laukys, medžiagą: 

1. Uponor Ecoflex – lanksčių izoliuotų vamzdynų šilumos, karšto vandens tiekimui 

panaudojimo galimybės, pagrindiniai argumentai, rekomendacijos; 

2. Decentralizuotas karšto vandens (KV) ruošimas perkeliant prie pat vartotojo per 

individualius KV ruošimo mazgus – esminiai privalumai (centralizuoto KV tiekimo 

problemos). 

 

Vaizdo įrašą rasite čia:  LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor_sprendimai_CST sektoriui.mp4 

 

Jei turite papildomų klausimų kreipkitės tiesiogiai į Artūrą Laukį tel. 8-5-2132336; mob. 8-652-

94618; el.p. Arturas.Laukys@uponor.com 

 

Tuo pačiu informuojame, jog kitą pirmadienį (rugsėjo 13 d.) 14 val. planuojama webinaro tema - 

biokuro katilų korozijos problematika, pranešėjas KTU doc. dr. Kęstutis Buinevičius (prisijungimo 

nuorodą atsiųsime vėliau) 

 
 

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

_______ 

 

2021-09-06 d. LŠTA pirmadienio webinaro_Uponor sprendimai CŠT sistemoms medžiaga 

(Tiesioginės nuorodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

915/640-VI-3-1 priedas 2021-09-13.zip). 

_______ 

 

LŠTA INFO. LŠTA spalio 18 d. pirmadienio webinaras_Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 

reglamentavimo tobulinimas 

 

Š.m. spalio 18 d. (pirmadienį) 14.00 val. LŠTA organizuojamas šilumos tiekimo įmonių ir 

ekspertų nuotolinis pasitarimas, kurio tema Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 

reglamentavimo tobulinimas.  

 

Diskusiniai klausimai: kaip reiktų tobulinti dabartinę specialiųjų planų rengimo reglamentavimo 

teisinę aplinką, atsižvelgiant į įsigaliojusias LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 

naujoves, Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, kt. teisės aktų nuostatas. Pvz., siekiant 

sukoordinuoti savivaldybių pastatų renovacijos planus ir CŠT bei kitų šildymo būdų 

reglamentavimą (CŠT prioritetines zonos (dabartinės ir plėtrai)), CŠT ir NŠG gamybos šaltinių 

išdėstymas mieste taip, kad jie užtikrintų šilumos perdavimo patikimumą ir šilumnešio parametrų 

palaikymą bei įgyvendintų LT nacionalinius interesus konkrečioje savivaldybėje (spec planai turi 

aiškiai numatyti, kur galima ir kokiais pajėgumais), siekti, kad sukurta CŠT infrastruktūra būtų 

naudojama iki jos atsipirkimo ir kt. aspektai. 

https://www.uponor.lt/
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ed-yO-KI1dJOtLHZ8-k_zAMBiAQqC9t9D_KxuWSYl8mRKw?e=wXwwHh
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/Ed-yO-KI1dJOtLHZ8-k_zAMBiAQqC9t9D_KxuWSYl8mRKw?e=wXwwHh
mailto:Arturas.Laukys@uponor.com
http://www.lsta.lt/
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Kviečiame pasidalinti nuomone/įžvalgomis bendrai apie dabartinę situaciją planavime, gerąja 

praktika bei su kokiomis problemomis susiduriate šiame procese, siūlymais spec. planų rengimo 

taisyklių atnaujinimui ir pnš. 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

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

________ 
 

LŠTA INFO. LŠTA spalio 25 d. pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 
 

š.m. spalio 25 d. (pirmadienį) 14 val. LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų webinaras tema 

Patalpų šildymas ir vėsinimas paviršiais – pagrindai, argumentai, Uponor sprendimai ir 

rekomendacijos. 

 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE2MWI2MGYtZjUzOC00MDgzLThhNjYtMDY0ZDZhMjZlM2Rl%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_YzE2MWI2MGYtZjUzOC00MDgzLThhNjYtMDY0ZDZhMjZlM2Rl@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI4NzVkYjEtYTNjMC00M2ZkLWFiMjYtODc5OTkzNjJlNjcw%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_MzI4NzVkYjEtYTNjMC00M2ZkLWFiMjYtODc5OTkzNjJlNjcw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
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IS-915/640-VI-4 priedas 

 

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

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_ketvirtadienis_15 val. 

 

Kviečiame rugsėjo 9 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį 

pasitarimą aktualių klausimų aptarimui. Ypač kviečiame dalyvauti vadovus tų įmonių, kurios 

užsiima daugiabučių renovacija taip pat dalyvauja/planuoja dalyvauti „mažosios renovacijos“ 

paramos programoje. Norime padiskutuot dėl bendros LŠTA pozicijos, kadangi kitą savaitę įvyks 

susitikimas su aplinkos ministru šiais klausimais (primename apie LŠTA išsiųstą raštą AM ir BETA 

dėl daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo)  
 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Dėl „mažosios“ inžinerinės renovacijos (siekti gerinti sąlygas) 

3) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

________ 

 

ŠT įmonių vadovų nuotolinio pasitarimo 2021-09-09 medžiaga (Tiesioginės nuorodos tekste), (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-915/640-VI-4-1 priedas 2021-09-13.zip). 

__________ 

 

LŠTA narių vadovų pasitarimui 2021-09-09 AKTUALIJOS 

 

1. „Kauno energija“ atnaujino bendrovės ženklą ir plečia paslaugų spektrą (vėsumos tiekimas) 

2. LEA 2020 m. įgyvendintų švietimo ir konsultavimo priemonių rezultatai 

3. Šiandien įvyko susitikimas aptarti LNŠGA pateiktus siūlymus Šilumos tarybos darbo grupei 

dėl šilumos gamybos modelio tvariai konkurencijai užtikrinti. 

4. Rytoj Kaune, Jonavos ŠT atvyks Latvijos šilumininkų delegacija (patirties sklaida) 

5. Dujų kainos Europoje pakilo virš 55 eur/kWh 

6. Išsiųsti priminimas EM į neatsakytus raštus: 

• Asociacijos 2021-07-12 raštas Nr. 64 „Dėl buitinių šilumos vartotojų atsiskaitymo 

dokumentų formos“; 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/07/210713_66_LSTA_rastas_AM_BETA_Del_vidaus_sistemu_renovacijos.zip
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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• Asociacijos 2021-07-21 raštas Nr. 70 „Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu, taikymo“; 

• Asociacijos 2021-08-11 raštas Nr. 74 „Dėl  biokuro kokybės užtikrinimo“. 

7. Informacija žiniaskalaidai apie brangesnį šildymo sezoną (LRT, TV3, Novaja gazeta) 

8. 2021-09-06 d. APVA paskelbė kvietimą daugiabučių ir individualių namų prijungimui prie 

CŠT sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (paraiškos 

priimamos iki 2021-02-01 d. ) 

9. Pirmadienį (rugsėjo 13 d.) susitikimas su Aplinkos ministru dėl su aplinkos ministru 

„mažosios“ inžinerinės renovacijos (siekti gerinti sąlygas) 

10. Pirmadienio webinaras dėl biokuro katilų korozijos problematikos (pranešėjas. K. 

Buinevičius)  

11. Rugsėjo 15 d. (trečiadienį)  tarptautinio projekto Upgrade DH baigiamoji konferencija 

„Towards efficient district heating and cooling in Europe“  (“kviečiame registruotis) 

________ 

 

AB „Šiaulių Energija“ INFO. 

 

RENOVACIJA  

PROBLEMOS, PASIŪLYMAI 

 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano rengimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-

677 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano rengimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 24 punkte nustatyta, kad „Parengtas Investicijų 

planas viešai aptariamas su namo butų ir kitų patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą gyventojams 

patogiu metu organizuoja, jo tvarką nustato ir jame dalyvauja bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas. [...]“.  

 Ši teisinė nuostata nurodo, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicinio plano viešą aptarimą organizuoja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas, bet ne programos įgyvendinimo Administratorius.  

Problema 

Administratorius parengęs investicinį planą negali savarankiškai organizuoti daugiabučio namo 

gyventojų susirinkimo dėl investicinio plano pristatymo yra pririštas prie Valdytojo (Pirmininko). 

Nėra operatyvumo organizuojant susirinkimus, ištęsiami terminai, atsiranda galimybė apskųsti. (visi 

reikalavimai išplaukia iš LR „Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 

įstatymo“) 

Pasiūlymas 

Tvarkos aprašą pakoreguoti papildant, kad susirinkimus susijusius su daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesą galėtų organizuoti savivaldybės 

paskirtas atnaujinimo (modernizavimo) programos Administratorius. Organizuojamus susirinkimus 

derinti su namo bendro naudojimo objektų Valdytoju. 

Rezultatas 

Pagreitintume ir palengvintume renovacijos procesus bei investicinių planų pristatymus 

daugiabučių namų gyventojams. Sumažintume prisidengimo biurokratiją. Sutrumpintume terminus 

iki 30 k.d. 

2. Būtina peržiūrėti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo terminus. 

Pagrinde terminai yra išplaukiantys iš Lietuvos Respublikos „Daugiabučių namų ir kitos paskirties 

pastatų savininkų bendrijų įstatymo“ ir kitų teisės aktų, bet ne specialiai tam kurti. 

Pasiūlymas 

Išskirti atskiras svarbias reguliuojančias/įpareigojančias teisės normas jas pakoreguoti/papildyti ir/ar 

įtraukti naujas, nurodant, kad vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
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įgyvendinimą terminai, pristatymo formatas gali būti keičiami atsižvelgiant į įgyvendinamo 

projekto svarbą. 

3. Vadovaujantis programa, daugiabučiai namai, siekdami pasinaudoti valstybės parama: 

• kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi, 

turi pasiekti ne mažesnį kaip 40 procentų šiluminių energijos sąnaudų sutaupymą; 

• kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi 

(kultūros paveldo statiniai ir kt.), turi pasiekti ne mažesnį kaip 25 procentų šiluminių 

energijos sąnaudų sutaupymą; 

Daugiabučiai namai, kurie yra kultūros paveldo zonoje, tačiau nėra kultūros paveldo statinys, 

rengiant projektą gauna savivaldybės išduotus specialiuosius architektūrinius reikalavimus, kuriais 

vadovaujantis neįmanoma pasiekti 40 proc. sutaupymą išsaugant pastato fasado architektūrines 

detales neapšiltinus pastato sienų iš vidaus. Pastato sienų iš vidaus apšiltinti gyventojai nenori, 

aktyviai pasisako prieš ir tokių daugiabučių gyventojai šiuo metu nepatvirtinta atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų. 

Pasiūlymas  

Svarstyti galimybę kultūros paveldo statinius ir kultūros paveldo zonoje esantiems statiniams taikyti 

vienodas sąlygas. 

4. Per ilgas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto 

parengimo terminas:  

1.Vykdant pirkimą per CPO LT katalogą sudaryti galimybę pasirinkti minimalų 90 (+30) k.d. 

parengimo terminą.  

Iš praktikos žinome, kad dalis projektuotojų laimėję pirkimą nepradeda iš karto rengti projekto, o 

tai gali būti dėl neužbaigtų kitų rengiamų projektų. Termino sutrumpinimas (atitinkamai įvertinus 

objekto sudėtingumą) ir atsakomybė parengti projektą per numatytą laikotarpį padėtų 

projektuotojams tinkamai įvertinti savo galimybę dalyvauti pirkime ir įvykdyti įsipareigojimus per 

trumpesnį laiką.  

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengėjas parengęs 

projektą ir gavęs visus pritarimus įkelia prašymą išduoti statybos leidimą. Statybos ir kitų leidimų 

gavimas trunka 15 ir daugiau darbo dienų. Dalis institucijų sulaukia  termino pabaigos, peržiūri 

projektą ir tik tuomet patvirtina arba atmeta prašymą nurodydami priežastis. Patikslinus atnaujinimo 

(modernizavimo) techninį darbo projektą vėl keliamas prašymas dėl statybos leidimo išdavimo ir 

vėl derinamas iš naujo išlaikant visus terminus. Prarandamas laikas. 

Pasiūlymas  

Leidimų išdavimus atnaujinimui (modernizavimui) trumpinti iki 5 d.d. 

Neįvykus investicinio projekto rengėjo, techninio projekto rengėjo, rangovo, techninio prižiūrėto 

ir/ar kitų pirkimams per CPO LT ar per CVP IS katalogus pakartotinio pirkimo įkėlimą į sistemą 

terminą būtina mažinti iki 1 d.d.  

5. Vadovaujantis paskelbto kvietimo atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus (toliau – 

kvietimas) sąlygų prioritetiniu kriterijumi, norint pasirašyti valstybės paramos teikimo 

sutartį anksčiau nei iki kvietime numatyto paraiškų teikimo termino pabaigos, daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius turi pradėti vykdyti 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo 

paslaugos pirkimą. Nepradėjus vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimo ir norint pasirašyti valstybės 

paramos teikimo sutartį, projekto administratorius turi laukti kvietimo termino pabaigos, po 

kurio vyktų pateiktų paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus vertinimas ir 

atranka.  

Pasiūlymas 

 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, valstybės paramos teikimo sutarties pasirašymo 

procedūrą pradėti su atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriais nuo tada, kai 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai priimą sprendimą įgyvendinti projektą o 
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ne laukti kol pasibaigs kvietimo terminas. (kol nėra sutarties dėl valstybės paramos, projekto 

finansuotojas (bankas) nepradeda savo procedūrų). 

 

6. Keisti skelbiamų kvietimų datas, t. y. numatyti kvietimo paraiškų terminą 12 mėnesių nuo 

einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d.  

 

7. Mažinti, naujuose kvietimuose, priverstinių priemonių reikalavimų įgyvendinimą, tokių kaip 

šiuo metu paskelbto kvietimo būtinasis reikalavimas: kai atnaujinamo (modernizuojamo) 

daugiabučio namo plotas didesnis kaip 1500 m², projekte turi būti numatyta įrengti saulės 

šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus tuos atvejus, kai 

elektrinei įrengti nėra techninių galimybių. 

Susirinkimų metu daugiabučių namų savininkai pasisako prieš būtinojo reikalavimo įgyvendinimą, 

tai sukelia bendrą neigiamą požiūrį į projekto įgyvendinimą. Nemato priemonės įgyvendinimo 

naudos, tikslingumo. 

8. Didinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui valstybės 

paramą bei daugiau skatinančių priemonių (daugiau meduolių). 

9. Būtina tobulinti kompensavimo tvarką (dėl teisės į šildymo ir karšto vandens kompensaciją). 

Šiuo metu padidėjus minimaliai gaunamoms pajamoms (pensijai), renovuojamų namų gyventojai 

praranda teisę į kompensaciją tame tarpe ir kredito (jų motyvas renovuotis buvo, kredito 

kompensacija). Būtina įvesti ribas kiek padidėjus. 

10. Trūksta įpareigojančių bei liepiančių/priverstinių priemonių, kurios neginčijamai įpareigotų 

daugiabučių namų gyventojus atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. (pvz. senas, 

avarinis stovis, vieta, ir t.t.) 

Tai būtų galima padaryti numatant daugiau kriterijų, kuriais vadovaujantis daugiabučiai namai 

galėtų būti įpareigoti/priversti vykdyti atnaujinimo (modernizavimo) projektus. 

11. Įvesti kompensacijos mechanizmą ar priemonę asmenims, kurie neturi teisės į šildymo 

ir karšto vandens kompensaciją ir:  

• gauna mažas pajamas (pavyzdžiui iki kompensacijos gavimo trūko vos kelių eurų 

išlaidų), sukurti ,,senjoro paketą“; 

• projekto įgyvendinimo ar kredito mokėjimo eigoje prarado darbą ir šiuo metu yra 

bedarbis, sukurti ,,bedarbio paketą“ tol, kol negauna pajamų. Būtinas saugumo parašiutas. 

Lanksčiau vertinti asmenų, kurie daugiabučio namo investicijų plano tvirtinimo metu neturėjo 

galimybės išsakyti nuomonės dėl plano patvirtinimo esant pagrįstoms priežastims. Vykdant 

balsavimą dėl daugiabučio namo investicijų plano patvirtinimo, asmenims, kurie nedalyvauja arba 

nepritaria projekto įgyvendinimui, teisė į šildymo kompensaciją yra sumažinama, o po to atimama. 

Šias priežastis galėtų vertinti socialinės paramos ir kompensacijų skyrius, o išlyga būtų taikoma tik 

itin pagrįstais atvejais.  

 
Arvydas Murza 

Pardavimų direktorius, 

AB „Šiaulių Energija“ 

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai 

Tel. (8 41) 591 204 

Mob. 8 684 98 217 

El. paštas: arvydas.m@senergija.lt 

www.senergija.lt 

 

 

 


