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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-916/641 

2021-09-16/2021-09-20 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-09-10 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d., 

TN: tn, 

• LRV 2021-09-13 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn, 

• LRV 2021 09 15 informacija. Ilgai laukti duomenys: vakcinos veiksmingos net ir nuo delta 

atmainos, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-2 priede pateikiama: 

• AM 2021-09-15 pranešimas. 154 tūkst. tonų pelenų ir šlako atliekų taps žaliava keliams ir 

pamatams, TN: tn, 

• AM 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-534 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-805 „DĖL 

ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIUOSE IR BENDRO ATLIEKŲ DEGINIMO 

ĮRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ PELENŲ IR ŠLAKO TVARKYMO REIKALAVIMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ir ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIUOSE IR BENDRO 

ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ NEPAVOJINGŲJŲ PELENŲ 

IR ŠLAKO ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-3 priede pateikiama: 

• LRV 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 727 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, 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, TN: tn., 

• 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 

https://lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones-nuo-rugsejo-13-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/ilgai-laukti-duomenys-vakcinos-veiksmingos-net-ir-nuo-delta-atmainos
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/154-tukst-tonu-pelenu-ir-slako-atlieku-taps-zaliava-keliams-ir-pamatams
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b29be20159511ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a593d5e1-99fe-4f0d-b32e-1db77abebb45
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5339df00145511ec9f09e7df20500045
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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. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-4 priede pateikiama: 

• VERT 2021-09-13 pranešimas. VERT vienašališkai patvirtino metodiką prekybai su 

trečiosiomis šalimis, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-5 priede pateikiama: 

• ŽŪM 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 3D-581 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 

M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ 

DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-I-6 priede pateikiama: 

• VERT 2021-09-17 pranešimas. VERT paskelbė 2020 m. šilumos sektoriaus lyginamuosius 

rodiklius, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-916/641-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-09-13 teikimas Nr. .(21.1-25Mr.)3-1578 LRV DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, IR 28 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO, TN: tn, 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, IR 

28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO lyginamasis variantas, TN: tn, 

• LŠTA INFO. EM_ŠŪĮ proj_RezGalia ir ŠP, 

o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-II-2 priede pateikiama:  

• EIM 2021-09-09 teikimas EM Nr. 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, 

TN: tn, 

• EIM 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 

projekras, TN: tn, 

• EM INFO. EM dėl nuomonės pateikimo apie ŠAT, 

o ŪM 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 424 DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR 

ŠILUMNEŠIO KIEKIO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-II-3 priede pateikiama:  

• EM 2021 09 13 pranešimas. Parengta Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo 

metodika laukia išvadų, TN: tn. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5339df00145511ec9f09e7df20500045
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-13/vert-vienasaliskai-patvirtino-metodika-prekybai-su-treciosiomis-salimis.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85836fb0156011ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85836fb0156011ec9f09e7df20500045
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-17/vert-paskelbe-2020-m-silumos-gamybos-perdavimo-mazmeninio-aptarnavimo-karsto-vandens.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2da5e290145311ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2da5e290145311ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2da5e290145311ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/parengta-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-dalies-skaiciavimo-metodika-laukia-isvadu
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Šio skyriaus IS-916/641-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2021 09 16 pranešimas. Viešieji pirkimai – reikalaujant taikyti skaitmeninius 

projektavimo ir statybos metodus, TN: tn, 

• AM teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio 

modeliavimo metodų taikymo“ projekto derinimo, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo 

metodų taikymo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2021-09-17 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-09-17 posėdžio „1. Dėl 2020 metų šilumos gamybos, perdavimo, 

mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių“ medžiaga TN: tn. 

• LŠTA 2021-09-17 raštas VERT Nr. 85 DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, 

MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR 

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO 

VEIKLŲ LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ PRASMINGUMO, TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-916/641-II-6 priede pateikiama:  

• VERT 2021-09-23 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-09-23 posėdžio aktuali medžiaga TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-09-14 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-2 priede pateikiama  

• LEA 2021-09-14 pranešimas. GOVTECH IŠŠŪKIŲ PRISTATYME – KURIAMAS 

SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR CO2 MATAVIMO SPRENDIMAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-09-13 pranešimas. Kada reikia mokėti mokestį už galios dedamąją, net jeigu 

vartotojas nevartoja elektros? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Kas priskiriama gamybinei veiklai, 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-5 priede pateikiama  

• LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. rugsėjo 22 d. posėdžio (nuotoliniu 

būdu) darbotvarkė, TN: tn. 

• LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. rugsėjo 22 d. uždaro posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn. 

• LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. rugsėjo 22 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-III-6 priede pateikiama  

• AM 2021 09 17 pranešimas. Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapą 

užbaigs visų sektorinių grupių forumas, TN: tn. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viesieji-pirkimai-reikalaujant-taikyti-skaitmeninius-projektavimo-ir-statybos-metodus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=be281f7b-3a97-4df0-a95c-9d59fdec350e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=be281f7b-3a97-4df0-a95c-9d59fdec350e
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/210917_85_LSTA_rastas_VERT_EM-del-lyginamuju-rodikliu.docx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.ena.lt/Naujiena/govtech-co2/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-13/kada-reikia-moketi-mokesti-uz-galios-dedamaja-net-jeigu-vartotojas-nevartoja-elektros.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17268
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17297
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17300
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-susitarimo-del-misku-proceso-vizijos-etapa-uzbaigs-visu-sektoriniu-grupiu-forumas
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-1 priede pateikiama:  

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-13 pranešimas. DĖL KARŠTO VANDENS TIEKĖJO 

PAKEITIMO. TN: tn. 

• LAIKINAI STABDOMAS ATSISKAITYMO, UŽ VANDENS TIEKIMĄ KARŠTAM 

VANDENIUI RUOŠTI, TVARKOS PAKEITIMAS, 2021-09-16 Klaipeda.diena.lt inf. 

(https://klaipeda.diena.lt), TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-2 priede pateikiama  

• EM 2021 09 13 pranešimas. Energetikos ministerijos konkursas įrodė – jauniems 

profesionalams rūpi tvari ateitis, TN: tn, 

• EM 2021 09 13 pranešimas. Renginys apie elektromobilumą į 2030-uosius veš su iššūkiais 

ir ateities vizija, TN: tn. 

• EM 2021 09 16 pranešimas. D. Kreivys: „Sparčiai augant žaliosios energetikos generacijai, 

turime užtikrint tinklo stabilumą“, TN: tn, 

• EM 2021 09 17 pranešimas. Energetikos viceministrė D. Garbaliauskaitė: atsinaujinančios 

energijos ištekliai pramonėje – ne pasirinkimas, o būtinybė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-3 priede pateikiama 

• AM 2021 09 15 pranešimas. Bus kuriamas vieningas renovacijos kompetencijų centras, TN: 

tn, 

• BETA 2021-09-15 pranešimas. Europos judumo savaitė 2021, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-4 priede pateikiama 

• D. BIEKŠA. TAMPAME ŽALIOJO VANDENILIO REVOLIUCIJOS DALIMI, 2021-09-

11 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-5 priede pateikiama 

• SEIME – DISKUSIJOS DĖL ENERGETIKOS RINKOS REGULIUOTOJO PAPILDOMŲ 

ETATŲ, Vytautas Budzinauskas, BNS, 2021 m. rugsėjo 15 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-6 priede pateikiama 

• DUJŲ KAINOS LIEPSNOJA, ATVĖSIMO NEMATYTI, 2021-09-15 Naglis Navakas 

„Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-7 priede pateikiama 

• ISLANDIJOJE ĮJUNGTA DIDŽIAUSIA PASAULYJE ANGLIES DIOKSIDO 

„GAUDYKLĖ“, 2021-09-13 Gintarė Rovaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-8 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-09-13 pranešimas. Pirmasis VŠT pusmetis – lyg 

kontrastinis dušas: vilniečiai už šilumą mokėjo mažiau nei gamybos savikaina, gamybos 

kintamos išlaidos augo, pelnas krito, TN: tn, 

• SOSTINĖJE PROGNOZUOJAMAS 60 PROC. BRANGESNIS ŠILDYMO SEZONAS: 

SPECIALISTAI PAAIŠKINA, KODĖL MOKĖSIME DAUGIAU, Gabrielė Sagaitytė, 

LRT.lt, 2021.09.16 www.lrt.lt,, TN: tn, 

https://www.klenergija.lt/naujienos/
https://klaipeda.diena.lt/
https://klaipeda.diena.lt/print/1043276
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerijos-konkursas-irode-jauniems-profesionalams-rupi-tvari-ateitis
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/renginys-apie-elektromobiluma-i-2030-uosius-ves-su-issukiais-ir-ateities-vizija
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/d-kreivys-sparciai-augant-zaliosios-energetikos-generacijai-turime-uztikrint-tinklo-stabiluma
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-viceministre-d-garbaliauskaite-atsinaujinancios-energijos-istekliai-pramoneje-ne-pasirinkimas-o-butinybe
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/bus-kuriamas-vieningas-renovacijos-kompetenciju-centras
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/europos-judumo-savaite-2021:112
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/11/d-bieksa-tampame-zaliojo-vandenilio-revoliucijos-dalimi
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seime-diskusijos-del-energetikos-rinkos-reguliuotojo-papildomu-etatu.d?id=88197873
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/09/15/duju-kainos-liepsnoja-atvesimo-nematyti?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&vuiws
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/13/islandijoje-ijungta-didziausia-pasaulyje-anglies-dioksido-gaudykle?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&0l1WX
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/pirmasis-vst-pusmetis-lyg-kontrastinis-dusas-vilnieciai-uz-siluma-mokejo-maziau-nei-gamybos-savikaina-gamybos-kintamos-islaidos-augo-pelnas-krito:589
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1491618/sostineje-prognozuojamas-60-proc-brangesnis-sildymo-sezonas-specialistai-paaiskina-kodel-mokesime-daugiau


 

5 

• VILNIUS KETINA UŽDRAUSTI ŠILDYMĄSI KIETUOJU KURU 

GYVENAMUOSIUOSE BŪSTUOSE, Edgaras Savickas, 2021 m. rugsėjo 13 d. 

www.delfi.lt, TN: tn. 

• ARTĖJANTIS ŠILDYMAS SMARKIAU PAPLONINS PINIGINES: LABIAUSIAI 

BRANGS VILNIUJE, Erika Alonderytė, Vytautas Budzinauskas, BNS, 2021 m. rugsėjo 17 

d. www.delfi.lt, TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-916/641-IV-9 priede pateikiama 

• LRS 2021 m. rugsėjo 17 d. pranešimas žiniasklaidai. Aštuntą kartą vykstantis konkursas 

„Išmanusis miestas“ bus atvertas Seime, TN: tn  

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-916/641-V-1 priede pateikiama 

• Tarptautinio projekto „Upgrade DH“ baigiamoji konferencija „Towards efficient district 

heating and cooling in Europe“, TN: tn. 

• INFO. Link efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje – rugsėjo 15 d. 

medžiaga, TN: tn, 

o Link efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje – rugsėjo 15 d. 

pristatymai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-V-2 priede pateikiama 

• LŠTA 2021-09-15 pranešimas. Lietuvos šilumos tiekėjai tampa pavyzdžiu kaimynams, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-V-3 priede pateikiama 

• AM 2021 09 16 pranešimas. Susitikimas su socialiniais partneriais – EK siūlomo paketo 

„Fit for 55“ aptarimas, TN: tn. 

• AM INFO. Kvietimas į nuotolinį susitikimą su socialiniais partneriais – EK siūlomo paketo 

„Fit for 55“ aptarimas. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-V-4 priede pateikiama 

• Kvietimas į „ Klaipėda Manifesto“ konferenciją rugsėjo 23-24 d. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-14 pranešimas. ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA: AR 

KLAIPĖDOJE GALI BŪTI PIGIAU? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-2 priede pateikiama 

• IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI TVIRTAI STOJASI ANT SAVŲ KOJŲ – SVARBU 

IŠLAIKYTI STABILUMĄ, 2021-09-13, www.udiena.lt, , Ignalinos naujienos, Sofija 

JURELIENĖ. TN: tn; tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA Info dėl DAI ir Galimybių paso 

 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilnius-ketina-uzdrausti-sildymasi-kietuoju-kuru-gyvenamuosiuose-bustuose.d?id=88170953
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejantis-sildymas-smarkiau-paplonins-pinigines-labiausiai-brangs-vilniuje.d?id=88213309
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278008
https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-upgrade-dh-baigiamoji-konferencija-towards-efficient-district-heating-and-cooling-in-europe/
https://www.euroheat.org/events/towards-efficient-district-heating-cooling-europe/
https://www.euroheat.org/events/towards-efficient-district-heating-cooling-europe/
https://lsta.lt/aktualijos/lietuvos-silumos-tiekejai-tampa-pavyzdziu-kaimynams/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/susitikimas-su-socialiniais-partneriais-ek-siulomo-paketo-fit-for-55-aptarimas
https://www.klenergija.lt/naujienos/
http://www.udiena.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/ignalinos-silumos-tinklai-tvirtai-stojasi-ant-savu-koju-svarbu-islaikyti-stabiluma/
https://udiena.lt/featured/ignalinos-silumos-tinklai-tvirtai-stojasi-ant-savu-koju-svarbu-islaikyti-stabiluma/
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Šio skyriaus IS-916/641-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_ 2021-09-13 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga, 

o 2021-09-13 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga (tiesioginės nuorodos tekste). 

• LŠTA INFO. Nuotoliniai mokymai_Klientų aptarnavimas, š.m. rugsėjo 20 d. (pirmadienis). 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. LŠTA 2021-09-09 pasitarimas dėl MAŽOSIOS RENOVACIJOS, 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-09-16 ketvirtadienis_15 val. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-6 priede pateikiama 

• ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS, 2021-09-15 ASA.LT. TN: tn 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-7 priede pateikiama 

• UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮVERTINTAS PRESTIŽINIU 

SERTIFIKATU!, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2021 m. rugsėjo 13 d., TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-8 priede pateikiama 

• AM INFO. Aplinkos ministerija kviečia bendradarbiauti 

 

Šio skyriaus IS-916/641-VI-9 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 17, 

2021-09-15 TN: tn (titulinis ir turinys), 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 17, 

2021-09-15 TN: tn. 

https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19323/sildymo-sistemos-irengimas
https://lsta.lt/aktualijos/uab-elektrenu-komunalinis-ukis-ivertintas-prestiziniu-sertifikatu/
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjZITHBackphNUJtcHN4aGJjOXNsR1hMbDg1cnBHWExtYXlia3A3YmxadHlucCUyQmVic3BuMUdCb3k1aHR5NXlobWNwamxwWnhZSnVTYW5LUmI5UmttWiUyQmJ5MjJjc1d1MGxZMmZrV3pFbTU1cjJtUFJaNTFsMnBLZW50R2V6V0dvbjVTWFpHcVZiWk9VYXBaZmJKS1licG1TbDVhVmJXTEZsSWR5MVd6RGFXYWZiSjlnYU5WdnhaYWZ4MjFwbld3JTNE
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bjZITHBackphNUJtcHN4aGJjOXNsR1hMbDg1cnBHWExtYXlia3A3YmxadHlucCUyQmVic3BuMUdCb3k1aHR5NXlobWNwamxwWnhZSnVTYW5LUmI5UmttWiUyQmJ5MjJjc1d1MGxZMmZrV3pFbTU1cjJtUFJaNTFsMnBLZW50R2V6V0dvbjVTWFpHcVZiWk9VYXBaZmJKS1licG1TbDVhVmJXTEZsSWR5MVd6RGFXYWZiSjlnYU5WdnhaYWZ4MjFwbld3JTNE
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IS-916/641-I-1 priedas 
 

LRV 2021-09-10 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

TN: tn  

 

 
 

Sparčiai didėjant sergančiųjų skaičiui ir COVID-19 lovų užimtumui ligoninėse, pirmadienį, 

rugsėjo 13 d., baigsis pereinamasis laikotarpis ir įsigalios patvirtintos papildomos pandemijos 

valdymo priemonės. 

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

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

Statistika rodo, kad absoliuti dauguma COVID-19 pacientų ligoninėse yra nepasiskiepiję. Šiuo metu 

imunizacijos lygis siekia per 62 proc. ir tai nesukuria pakankamo barjero viruso plitimui. 

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

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

kriterijus. Kontaktiniu būdu bus aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti galiojantį Galimybių 

pasą. Be Galimybių paso, galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto 

PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato 

faktą. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones-nuo-rugsejo-13-d
http://www.koronastop.lt/
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*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 
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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; 

• 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); 

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

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

• 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; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

• 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; 

• 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. 

 

Galimybių pasą galima gauti: 

• 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; 
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• 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 

(įsigaliojo nuo 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 arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

Dažniausiai užduodamus klausimus apie naujausias pandemijos valdymo priemones rasite čia. 

 
LRV 2021-09-13 informacija. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 13 d.  

• Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. 

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. 

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

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. 

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. 

 

http://www.gpasas.lt 
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk/naujausios-priemones-po-vyriausybes-posedzio-09-08-d
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://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
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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*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 
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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 
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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 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 arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

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 

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/ 

http://www.gpasas.lt 
http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://gpasas.lt/
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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 arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 
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Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-3
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Socialinės paslaugos 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4


 

18 

 

 

Švietimas 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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Viešasis transportas 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
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Teisinės paslaugos 

 

 
  

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: 2021-09-13 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://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


 

21 

 

LRV 2021 09 15 informacija. Ilgai laukti duomenys: vakcinos veiksmingos net ir nuo delta 

atmainos 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvos statistikos departamentas vykdo vakcinų veiksmingumo bei galimų šalutinių 

poveikių stebėseną Lietuvoje. Šiandien viešinamoje pirmojoje ataskaitos dalyje pateikiami 

duomenys apie gamintojo „Pfizer-BioNTech“ vakcinos „Comirnaty“ efektyvumą apsaugant nuo 

užsikrėtimo delta atmaina, hospitalizacijos ir mirties. 

Atlikta analizė rodo, kad pasiskiepijusių asmenų rizika užsikrėsti sumažėja net 5 kartus, 

rizika patekti į ligoninę dėl COVID-19 yra 10 kartų mažesnė nei nepasiskiepijusiųjų, rizika numirti 

nuo COVID-19 – bent 20 kartų mažesnė. 

Pabrėžtina, kad vakcinos efektyvumas yra dar didesnis, jei antras skiepas gautas neseniai 

arba asmuo yra jaunesnis. 

Metodika 

Tyrime analizuojami daugiau nei 440-ies tūkst. Asmenų, kurie atsitiktinai parinkti taip, kad 

sudarytų 221 tūkst. Suderintų porų, duomenys. Kiekvieną porą sudaro vienas skiepytas ir vienas 

neskiepytas asmuo, suderinti pagal lytį, amžių, savivaldybę, šeiminę padėtį, darbovietės veiklos 

pobūdį (1 pav.). Skiepytųjų grupė paskiepyta „Comirnaty“ (gamintojas „Pfizer-BioNTech“) vakcina 

ir jos veiksmingumas vertintas po viso vakcinacijos kurso, t. y. praėjus 14 dienų po antrosios 

vakcinos dozės. Vertintas tik laikotarpis nuo 2021 m. liepos 1 d., kai šalyje pradėjo dominuoti delta 

atmaina (2 pav.). 

1 pav. Tyrimo metodika: retrospektyvinė suderintų porų kohorta 

 
2 pav.SARS-CoV-2 atmainų paplitimas Lietuvoje 

https://lrv.lt/lt/naujienos/ilgai-laukti-duomenys-vakcinos-veiksmingos-net-ir-nuo-delta-atmainos
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Vakcinos efektyvumas vertintas lyginant pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų grupes 

pagal tris baigtis: užsikrėtimą SARS-CoV-2 (gautas teigiamas diagnostinio tyrimo rezultatas arba 

COVID-19 diagnozė), hospitalizaciją (ligos istorijos baigiamojoje dalyje nurodyta COVID-19 

diagnozė) ir mirtį nuo COVID-19 (pagrindinė mirties priežastis, nurodyta medicininiame mirties 

liudijime). 

Tyrimas atliktas naudojant Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV 

IS) sukauptus duomenis, kurių pagrindiniai šaltiniai: e. sveikatos sistema, Gyventojų registras, 

„Sodra“. 

Užsikrėtimai 

Analizė parodė, kad nepasiskiepijusių asmenų grupėje užsikrėtimų COVID-19 buvo 5 kartus 

daugiau nei  pasiskiepijusiųjų (vakcinos efektyvumo apsaugant nuo užsikrėtimo pasikliautinis 

intervalas* 77–80 proc.). 

 

3 pav. Vakcinos „Comirnaty“ efektyvumas. Užsikrėtusieji skiepytų ir neskiepytų asmenų 

grupėse 

 
 

 

Hospitalizacijos 

Hospitalizacijos dėl COVID-19 pasiskiepijusių asmenų grupėje buvo 10 kartų retesnės nei 

nepasiskiepijusiųjų grupėje (vakcinos efektyvumo apsaugant nuo hospitalizacijos pasikliautinis 

intervalas* 83–92 proc.). 

 

4 pav. Vakcinos „Comirnaty“ efektyvumas. Hospitalizuotieji skiepytų ir neskiepytų asmenų 

grupėse 
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Mirtys 

Nepasiskiepijusių asmenų nuo COVID-19 mirė net 20 kartų daugiau nei pasiskiepijusių 

(vakcinos efektyvumo apsaugant nuo mirties pasikliautinis intervalas* 84–97 proc.). 

 

5 pav. Vakcinos „Comirnaty“ efektyvumas. Mirusieji skiepytų ir neskiepytų asmenų grupėse 

 
* Pateikti 95 proc. pasikliautiniai intervalai, atspindintys imties dydžio sukurtą neapibrėžtumą. 

  

Išsamią analizę rasite čia. 

  

© Informacijos šaltinis – Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema. 

Naudojant duomenis, būtina nurodyti šaltinį. 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Pfizer_Delta_efektyvumas_20210915_v1_JB%20(003).pdf
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IS-916/641-I-2 priedas 

 

AM 2021-09-15 pranešimas. 154 tūkst. Tonų pelenų ir šlako atliekų taps žaliava keliams ir 

pamatams 

TN: tn  

 

 
  

Aplinkos ministerija sugriežtino atliekų deginimo metu susidariusių nepavojingųjų pelenų 

ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimus. Nuo šiol šias atliekas bus galima saugiai panaudoti 

keliams tiesti, pastatų pamatams, šalinamų atliekų sluoksniams perdengti, sąvartynų uždarymui ir 

laikiniems keliams juose tiesti.  

Numatyta, kad apdorotus palaidus pelenus ir šlaką apdengtuose kaupuose bus galima laikyti 

atviroje aikštelėje tik iki 6 mėnesių. Antrinių žaliavų aikštelėje vieta turi būti parinkta tokia, kad jos 

neapsemtų paviršiniai vandenys liūčių, potvynių metu.  

Be to, laikomiems ir kraunamiems palaidiems pelenams ir šlakui, kai vykdomi kelių tiesimo 

ar rekonstravimo darbai, nustatytas privalomas didesnis kaip 250 m atstumas iki gyvenamojo ar 

negyvenamojo pastato ir didesnis kaip 100 m atstumas iki paviršinio vandens telkinio, šachtinio 

šulinio ir požeminio vandens vandenvietės. 

Jei statinių statyboje bus panaudojamos apdorotų pelenų ir šlako atliekos, įmonė privalės 

turėti  taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba šių antrinių žaliavų 

panaudojimo statinių statyboje planą. 

Papildomi aplinkosauginiai reikalavimai, kaip laikyti, krauti, apdoroti sudeginus atliekas 

susidariusius pelenus ir šlaką, padės išvengti galimos oro ir grunto taršos kietosiomis dalelėmis, 

apsaugos požeminius bei paviršinius vandenis nuo galimos pelenuose ir šlake susidariusios 

cheminės  taršos. Kartu vis mažiau šių neapdorotų atliekų bus šalinama sąvartynuose.  

Pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimai parengti įvertinus „Vilnius Tech“ Aplinkos 

inžinerijos fakulteto, Kauno technologijos universiteto ekspertų, verslo įmonių, gyventojų 

bendruomenės išsakytas pastabas ir pasiūlymus. Reikalavimai šioms medžiagoms nustatyti 

įgyvendinant žiedinės ekonomikos tikslus bei mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai. 

2020 m. UAB „Gren Klaipėda“ ir UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ sudegino apie 398 

tūkst. Tonų atliekų ir sugeneravo apie 96 tūkst. Tonų pelenų ir šlako atliekų. Ateityje, dirbant 

visoms trims jėgainėms (Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus) visu pajėgumu, sudegintas atliekų kiekis 

siektų apie 615 tūkst. Tonų, o pelenų ir šlako atliekų susidarytų apie 154 tūkst. Tonų per metus. 

Kitose Europos šalyse plačiausiai šlakas naudojamas susisiekimo komunikacijoms – 

keliams, gatvėms, takams, sankasoms, įvairiems pylimams, kai kur šioms reikmėms panaudojama 

net iki 100 proc. susidarančio šlako. 

Lietuvoje kol kas įgyvendinami keli eksperimentiniai projektai – šlakas panaudotas įrengiant 

nedidelį šaligatvio, taip pat pėsčiųjų tako ruožus Vilniuje. Eksperimentinių dangų konstrukcijų su 

šlako mišiniais projektą netrukus planuoja įgyvendinti ir Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Kartu su Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių 

pelenų ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimais Aplinkos ministerija parengė pelenų ir šlako atliekų 

nelaikymo atliekomis kriterijų aprašo projektą, sudarantį galimybes pelenus ir šlaką panaudoti kaip 

produktą, užregistravus jį kaip cheminę medžiagą. Aprašą numatoma patvirtinti  Europos Komisijai 

notifikavus kriterijus. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/154-tukst-tonu-pelenu-ir-slako-atlieku-taps-zaliava-keliams-ir-pamatams
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b29be20159511ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a593d5e1-99fe-4f0d-b32e-1db77abebb45
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b29be20159511ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a593d5e1-99fe-4f0d-b32e-1db77abebb45
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B. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymą 

Nr. D1-805 „Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 

įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ ir jį 

išdėstau nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIUOSE IR BENDRO ATLIEKŲ DEGINIMO 

ĮRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ NEPAVOJINGŲJŲ PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ 

TVARKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 

9 punktais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir 

atsižvelgdamas į Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo 

aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 

t v i r t i n u Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose 

susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimus (toliau – Reikalavimai) 

(pridedama).“ 

2. N u s t a t a u, kad teisės aktuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. D1-805 „Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro 

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ 

reiškia nuorodas į Reikalavimus. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4b29be20159511ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a593d5e1-99fe-4f0d-b32e-1db77abebb45
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Aplinkos ministras Simonas Gentvilas  
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu  

Nr. D1-805 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-534  

redakcija). 

 

ATLIEKŲ DEGINIMO ĮRENGINIUOSE IR BENDRO ATLIEKŲ DEGINIMO 

ĮRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ NEPAVOJINGŲJŲ PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ 

TVARKYMO REIKALAVIMAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių 

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato atliekų 

deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų 

tvarkymo reikalavimus. 

2. Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusioms 

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekoms taikomi Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede įtvirtinti atliekų 

sąrašo kodai 19 01 12 (dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11) ir 19 01 16 (garo katilų dulkės, 

nenurodytos 19 01 15). 

3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos: 

3.1. atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusios 

nepavojingosios pelenų atliekos (toliau – pelenų atliekos) –   atliekų deginimo įrenginiuose ir 

bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarantys dugno pelenai (degimo kameroje degimo 

proceso pabaigoje iškrintančios deginimo proceso nepavojingosios atliekos) ir garo katilų dulkės 

(degimo proceso nepavojingosios atliekos, iškrintančios iš katilo šilumokaičių sistemos); 

3.2. atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusios 

nepavojingosios šlako atliekos (toliau – šlako atliekos) – atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro 

atliekų deginimo įrenginiuose nedegančios degimo proceso nepavojingosios atliekos, 

susikaupiančios degimo kameros dugne; 

3.3.  pelenų ir šlako atliekų partija (toliau – partija) – atliekų tvarkytojo, vykdančio pelenų 

ir šlako atliekų apdorojimą, vienu metu paruoštas tiekti ar patiektas rinkai atliekų deginimo 

įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančių nepavojingųjų apdorotų pelenų ir 

šlako atliekų kiekis; 

3.4. pelenų ir šlako atliekų sendinimas – ne trumpiau kaip tris mėnesius trunkantis atliekų 

deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančių nepavojingųjų pelenų ir 

šlako atliekų apdorojimas, kai veikiant atmosferos anglies dioksidui (CO2), pasišalinant vandens 

pertekliui ir vykstant oksidacijai stabilizuojasi pelenų ir šlako atliekos; 

3.5. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos 

apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme, Atliekų deginimo 

aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ 

(toliau – Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai), Minimaliuose reikalavimuose 

dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių 

reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas 
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patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti), ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, statinių statybą ir statybos produktų 

gamybą nustatytas sąvokas. 

4. Reikalavimai reglamentuoja pelenų ir šlako atliekų, susidariusių deginimo įrenginiuose ir 

bendro atliekų deginimo įrenginiuose, tvarkymą. Reikalavimai netaikomi pelenų ir šlako atliekoms, 

susidariusioms pavojingųjų atliekų deginimo įrenginiuose, pavojingųjų pelenų ir šlako atliekų, 

lakiųjų pelenų atliekų, susidariusių atliekų deginimo įrenginiuose ar bendro atliekų deginimo 

įrenginiuose, tvarkymui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ APDOROJIMUI 

 

5. Pelenų ir šlako atliekos apdorojamos, įskaitant laikymą, tam skirtuose įrenginiuose, 

kuriuose turi būti įrengtos neapdorotų pelenų ir šlako atliekų zonos, apdorotų pelenų ir šlako atliekų 

tvarkymo zonos pagal frakcijas ir pagal pelenų  ir šlako atliekų sendinimo trukmę. Šis reikalavimas 

netaikomas atliekas šalinant sąvartyne. 

6. Pelenų ir šlako atliekų apdorojimas, įskaitant jų laikymą, vykdomas uždaruose įrenginiuose 

su įrengta dulkių filtravimo ir dujų pašalinimo sistema, kitu uždaru būdu arba atviruose 

įrenginiuose, taikant Minimaliuose reikalavimuose dulkėtumui mažinti ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose įrenginių veiklą ir atliekų apdorojimą, nustatytus reikalavimus.  

7. Pelenų ir šlako atliekų apdorojimo įrenginius įrengti draudžiama, jei tokia veikla 

konkrečioje vietoje negalima dėl netinkamos žemės paskirties ar ją riboja Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

8. Negalima maišyti šių pelenų ir šlako atliekų rūšių: neapdorotų, apdorojamų ir apdorotų. 

Pelenų ir šlako atliekų apdorojimo įrenginiuose pelenų ir šlako atliekų negalima maišyti su 

pavojingosiomis pelenų ir šlako atliekomis, medienos kuro pelenų atliekomis, pelenų atliekomis, 

susidariusiomis pavojingųjų atliekų deginimo įrenginiuose, lakiųjų pelenų atliekomis, 

susidariusiomis atliekų deginimo įrenginiuose ar bendro atliekų deginimo įrenginiuose, pelenų 

atliekomis, susidariusiomis namų ūkiuose ar biomase ir kietuoju iškastiniu kuru kūrenamose 

katilinėse.  

9. Pelenų ir šlako atliekų sendinimas turi būti vykdomas kaupuose ne trumpiau kaip 3 (tris) 

mėnesius nuo kaupo suformavimo. Pelenų ir šlako atliekų sendinimo kaupas turi būti pažymėtas, 

nurodant atliekos pavadinimą, kodą, sendinimo pradžios datą.  Pelenų ir šlako atliekų sendinimo 

pradžia turi būti įregistruota pelenų ir šlako atliekų apdorojimo žurnale, kurio pavyzdinė forma 

pateikta Reikalavimų 1 priede. Praėjus ne trumpesniam kaip 3 (trijų) mėnesių pelenų ir šlako atliekų 

sendinimo periodui, pelenų ir šlako atliekų tyrimais turi būti nustatyti kiekvieno kaupo rodikliai 

pagal Reikalavimų 15.2  papunktyje pateiktus rodiklius ir (ar) Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų 

sąvartynų taisyklės), nustatytus reikalavimus. 

10. Pelenų ir šlako atliekų naudojimo, įskaitant laikymo, įrenginiai turi būti su nelaidžia 

vandeniui danga arba dugnu ir įrengti taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia 

esančių teritorijų, ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Sąvartynai, kuriuose 

šalinamos pelenų ir šlako atliekos, įrengiami pagal Atliekų sąvartynų taisyklėse nustatytus 

reikalavimus. Paviršinės nuotekos turi būti surenkamos, valomos ir išleidžiamos, vadovaujantis 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 

m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. 

Pelenų ir šlako atliekų apdorojimo įrenginiuose surenkamos gamybinės nuotekos turi būti valomos, 

vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. 

11. Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime, 
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išduotame eksploatuoti pelenų ir šlako atliekų apdorojimo įrenginį, turi būti nustatytas didžiausias 

planuojamas apdoroti atliekų kiekis, apdorojimo pajėgumai, leidžiamos apdorojimo veiklos, pelenų 

ir šlako atliekų laikymo sąlygos, apdorojimo technologinio proceso aprašymas, apdorotų pelenų ir 

šlako atliekų kiekis, kiti reikalavimai, nustatyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais šių 

leidimų išdavimą ir pakeitimą, atliekų tvarkymą.   

12. Pelenų ir šlako atliekos gali būti naudojamos sąvartynuose šalinamų atliekų sluoksnių 

perdengimui, sąvartynų uždarymui ir kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga laikiniems keliams 

atliekų sąvartynuose tiesti, jeigu atitinka Atliekų sąvartynų taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

13. Prieš naudojant ar šalinant pelenų ir šlako atliekas sąvartyne, atliekų tvarkytojai, 

įskaitant įmones, kurių veikloje susidaro pelenų ir šlako atliekos, turi užtikrinti, kad šios atliekos 

būtų apdorotos, jei tai techniškai įmanoma ir sumažina atliekų kiekį, jų keliamą poveikį žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

 

III SKYRIUS 

APDOROTŲ PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ NAUDOJIMAS STATINIŲ STATYBOJE 

 

14. Apdorotos pelenų ir šlako atliekos gali būti panaudotos Lietuvos Respublikos 

teritorijoje statinių statyboje (pavyzdžiui, keliams tiesti ar rekonstruoti, pastatų pamatams), jei 

įmonė, planuojanti naudoti pelenų ir šlako atliekas (toliau – atliekų naudotojas), joms naudoti turi 

taršos ar TIPK leidimą arba Apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimo statinių statyboje planą 

(toliau – planas), kurį privaloma turėti, jei planuojama pelenų ir šlako atliekų naudojimo veikla 

neatitinka kriterijų, pagal kuriuos privaloma turėti taršos ar TIPK leidimą, vadovaujantis Taršos 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, ar Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 

„Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.  

15. Naudojamos statinių statyboje apdorotos pelenų ir šlako atliekos turi atitikti 

techniniuose normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose, normatyviniuose 

techniniuose dokumentuose nustatytus statinio projektavimo, statybos, statinio naudojimo, 

nugriovimo reikalavimus ir šiuos kriterijus: 

15.1. apdorotos pelenų ir šlako atliekos tiekiamos rinkai kaip statybos produktas pagal šių 

produktų pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus nustatančius teisės aktus. 

Vadovaudamasis Statybos įstatymu ar 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos 

ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), atliekų 

tvarkytojas partijai parengia ir patvirtina darniosios ar nedarniosios sričių statybos produkto, 

tiekiamo Lietuvos rinkai, eksploatacinių savybių deklaraciją. Darniosios srities statybos produktų 

eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir jame nustatytą 

formą, nedarniosios srities – pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 

1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ patvirtinimo“ ir jame nustatytą formą;  

15.2. bendras metalų: cinko (Zn), vario (Cu), švino (Pb), bario (Ba), chromo (Cr), 

gyvsidabrio 
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(Hg), nikelio (Ni), alavo (Sn), stroncio (Sr), arseno (As), kadmio (Cd), vanadžio  (V), 

molibdeno (Mo), mangano (Mn) ir kobalto (Co) likutis pelenų ir šlako atliekose sudaro ne daugiau 

kaip 5 (penkis) procentus pelenų ar šlako atliekų svorio, bendros organinės anglies kiekis 

apdorotose pelenų ir šlako atliekose – ne didesnis kaip 3 (trys) procentai šių atliekų svorio, 

iškaitinimo nuostolis – ne didesnis kaip 6 (šeši) procentai, išplovimo rodikliai neviršija Reikalavimų 

4 priede nurodytų verčių.  

16. Atliekų tvarkytojas gali perduoti apdorotas pelenų ir šlako atliekas, planuojamas 

naudoti Lietuvos Respublikoje pagal Reikalavimų 14 punkte nurodytą paskirtį, tik teisę jas naudoti 

turinčiam atliekų naudotojui, kuris turi planą arba taršos ar TIPK leidimą.  

17. Atliekų tvarkytojas, perduodamas apdorotas pelenų ir šlako atliekas atliekų 

naudotojui, turi užtikrinti, kad šios atliekos atitinka nustatytus reikalavimus ir kriterijus, nurodytus 

Reikalavimų 15.1 ir 15.2 papunkčiuose. Atliekų tvarkytojas privalo išduoti atliekų naudotojui 

kiekvienos pelenų ir šlako partijos eksploatacinių savybių deklaracijos ir apdorotų pelenų ir šlako 

atliekų laboratorinių tyrimų rezultatų kopijas.  

18. Jeigu pelenų ir šlako atliekas planuojama naudoti statinių statyboje, tai turi būti įrašyta 

statinio projekte. 

19. Planas rengiamas pagal Reikalavimų 5 priede pateiktą pavyzdį konkrečiam statiniui, 

kurio statyboje planuojama naudoti apdorotas pelenų ir šlako atliekas. 

20. Kai pelenų ir šlako atliekas planuojama naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje 

statinių statyboje pagal planą, atliekų naudotojas, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms 

iki planuojamos pelenų ir šlako atliekų naudojimo pradžios, užpildęs Reikalavimų 5 priede pateiktą 

formą, išskyrus šios formos 3 lentelę, apie numatomą apdorotų pelenų ir šlako naudojimą 

informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos 

departamentas) ir Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra), pateikdamas planą el. paštu ar 

kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos 

Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos 

informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu 

ir parašu patvirtintas planas teikiamas popieriniu formatu (susegtas ar įrištas). Teikiant dokumentus 

elektroniniu formatu, planas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir 

identifikuoti planą teikiantį asmenį. Planas turi būti pateiktas *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif 

formatais (pasirinktinai).  

21. Plano galiojimo terminą nustato atliekų naudotojas, atsižvelgdamas į planuojamą 

apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimo trukmę. Jei planas neįgyvendintas per nustatytą terminą 

dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių), galinčių turėti esminę įtaką plano 

galiojimui, atliekų naudotojas atnaujina planą iki jo galiojimo termino pabaigos, ir informuoja 

Aplinkos apsaugos departamentą ir Agentūrą Reikalavimų 20 punkte nustatytu būdu. 

22. Jei plano galiojimo laikotarpiu pasikeičia atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai ar atliekų naudotojo veikla, dėl kurių būtina pakeisti planą, ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įsigaliojimo ar atliekų naudotojo 

veiklos pasikeitimo atliekų naudotojas atnaujina planą ir informuoja Aplinkos apsaugos 

departamentą ir Agentūrą Reikalavimų 20 punkte nustatytu būdu.  

23. Atliekų naudotojas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos partijos įsigijimą plano 

3 lentelėje „Pelenų ir šlakų atliekų partijos paėmimo ir naudojimo registracija“, pridėti atliekų 

tvarkytojo išduotų kiekvienai partijai apdorotų pelenų ir šlako atliekų laboratorinių tyrimų rezultatų 

ir eksploatacinių savybių deklaracijų patvirtintas kopijas. 

24. Atliekų naudotojas privalo saugoti planą su priedais 5 (penkerius) metus pasibaigus jo 

galiojimui. 

25. Apdorotų pelenų ir šlako atliekos naudojamos, vadovaujantis plane nustatytomis 

sąlygomis. 

26. Apdorotų pelenų ir šlako atliekų negalima naudoti statinių statyboje – jos turi būti 

perduotos atliekų tvarkytojams, jei patikrinimo metu nustatoma, kad planas vykdomas, nesilaikant 



 

38 

jame nustatytų sąlygų ir todėl negali būtų įgyvendinamas, nustatomi pažeidimai, kurie per Aplinkos 

apsaugos departamento nustatytą terminą nepašalinami, pelenų ir šlako atliekos nepanaudojamos 

pagal nurodytą paskirtį per plane nurodytą terminą arba, jei paaiškėja, kad pelenų ir šlako atliekos 

neatitinka reikalavimų, nustatytų Reikalavimų 15 punkte.   

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ LAIKYMUI, KROVIMUI, VEŽIMUI 

IR NAUDOJIMUI 

 

27. Pelenų ir šlako atliekos turi būti laikomos, kraunamos ir vežamos taip, kad jų 

neišnešiotų vėjas, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiant krituliams ar atodrėkiui, pelenų ir šlako atliekos 

negalėtų patekti į požeminius ir (ar) paviršinius vandens telkinius.  

28. Palaidos pelenų ir šlako atliekos laikomos atliekų apdorojimo įrenginiuose, laikantis 

Reikalavimų 6 punkte išdėstytų reikalavimų.  

29. Palaidos apdorotų pelenų ir šlako atliekos negali būti laikomos ilgiau kaip 6 (šešis) 

mėnesius atviroje aikštelėje prieš naudojimą pagal Reikalavimų 14 punkte nurodytą paskirtį. Dėl 

objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių, gamtinių oro sąlygų) Aplinkos apsaugos 

departamento sprendimu, palaidų apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimo terminas gali būti 

pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams. Atliekų naudotojas prašymą pratęsti 

palaidų apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimo terminą su nurodytomis objektyviomis 

aplinkybėmis turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) 

darbo dienų iki termino pabaigos. 

30. Palaidų pelenų ir šlako atliekų dulkių susidarymui ir (ar) dulkių sklaidai riboti laikant, 

kraunant, vežant palaidas atliekas atvirose aikštelėse, taikomi Minimaliuose reikalavimuose 

dulkėtumui mažinti nustatyti reikalavimai. 

31. Pelenų ir šlako atliekas draudžiama laikyti, krauti, vežti ir naudoti, jei tokia veiklą 

konkrečioje vietoje riboja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

32. Kai planuojama palaidas pelenų ir šlako atliekas laikyti, vykdant statinių statybą, 

laikymo atviroje aikštelėje vieta turi būti parinkta tokia, kad aikštelės neapsemtų paviršiniai 

vandenys liūčių, potvynių metu. Palaidų pelenų ir šlako atliekas laikyti ir krauti, vykdant kelių 

tiesimo ar rekonstravimo darbus, galima atviroje aikštelėje, kurios: 

32.1. teritorijos (toliau – sklypas) riba nutolusi didesniu kaip 250 m atstumu iki gyvenamojo 

pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, 

mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio 

(žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai) atvirame ore 

naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės); 

32.2. sklypo riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki paviršinio vandens telkinio, 

šachtinio šulinio, požeminio vandens vandenvietės, įskaitant vandens išgavimo įrenginius. 

33.  Pelenų ir šlako atliekų pakuotės, konteineriai ar talpos turi būti sukonstruoti ir 

pagaminti taip, kad juose palaidų apdorotų pelenų ir šlako atliekos neišsipiltų, neišsibarstytų ar 

kitaip nepatektų į aplinką.  

 

V SKYRIUS 

PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ TYRIMO REIKALAVIMAI 

 

34. Pelenų ir šlako atliekų darytojas privalo nustatyti ir klasifikuoti atliekų deginimo 

įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusias pelenų ir šlako atliekas, priskirti 

jas nepavojingosioms arba pavojingosioms ir nustatyti atliekų sąrašo kodą, vadovaudamasis Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis. Jei Aplinkos apsaugos departamento atliekamo atliekų tvarkytojo veiklos 

patikrinimo metu kyla abejonių dėl tinkamo pelenų ir šlako atliekų klasifikavimo, Aplinkos 

apsaugos departamentas organizuoja atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 

įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako atliekų ėminių cheminę analizę ir tyrimus norėdamas 
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nustatyti, ar atliekoms gali būti būdingos kurios nors pavojingosios savybės, nurodytos 2014 m. 

gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, III  priedas, 

priede ir 2017 m. birželio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/997, kuriuo iš dalies keičiamos 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB III priedo nuostatos dėl pavojingos savybės 

HP 14 „ekotoksiškumas“, priede. Atliekų ėminiai imami ir cheminė analizė atliekama, 

vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Atliekų klasifikavimo techninės gairėmis.  

35. Pelenų ir šlako atliekų darytojas ne rečiau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius atlieka 

neapdorotų pelenų ir šlako atliekų cheminės sudėties tyrimus. Ribinės išplovimo vertės ir 

papildomų kriterijų ribinės vertės neturi viršyti Atliekų sąvartynų taisyklių 2 priedėlio 3 ir 4 

lentelėse nustatytų reikalavimų.  

36. Pelenų ir šlako ėminiai imami Lietuvos standarte LST EN 932-1 „Užpildų pagrindinių 

savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai“ nustatyta tvarka. Pelenų ir šlako 

tyrimui paimami 6 (šeši), ne mažesni kaip 0,5 kg svorio, momentiniai ėminiai iš skirtingų to paties 

kaupo vietų; šie ėminiai sumaišomi ir paruošiamas sudėtinis ėminys, kuris dalinamas į dvi lygias 

dalis, kurių viena dalis siunčiama į laboratoriją, kitą dalį – vienerius metus saugo pelenų ir šlako 

tvarkytojas. Informacija apie ėminio paėmimą pelenų ir šlako atliekų ėminių ėmimo dokumente  

(protokole) rengiama pagal Reikalavimų 37 punkte nurodytus reikalavimus. Ėminio ėmimo 

dokumentą ar jo kopiją vienerius metus saugo pelenų ir šlako tvarkytojas. Į laboratoriją ėminys 

siunčiamas su ėminių ėmimo dokumentu ar jo kopija.  

37. Ėminio dokumente (protokole) įrašoma: 

37.1. įmonės, imančios ėminius, rekvizitai; 

37.2. ėminio paėmimo data ir laikas; 

37.3. ėminio paėmimo vieta (įmonės, iš kurios imami ėminiai, rekvizitai, įrenginys ir tiksli 

vieta aikštelėje, pridedant schemą ar kitą informaciją, leidžiančią tiksliai nustatyti ėminio paėmimo 

vietą); 

37.4. ėminį ėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos; 

37.5. pelenų / šlako atliekų frakcija (mm); 

37.6. pelenų / šlako atliekų apdorojimo būdas (sendintas, sijotas, plautas ar pan.);  

37.7. informacija apie ėminio perdavimą tyrimams ar saugojimui;  

37.8. tyrimo tikslas;  

37.9. ėminio kiekis ir pakuotė (ėminio pakuotės dydis, tipas ir indentifikavimo numeris);  

37.10. ėminio talpos numeris; 

37.11. kita aktuali informacija. 

38. Pelenų ir šlako atliekų išplovimo tyrimui eliuatas turi būti paruoštas vadovaujantis 

Lietuvos standartu LST EN 12457-2 „Atliekų apibūdinimas. Išplovimas. Iš grūdėtų atliekų išplautų 

medžiagų ir dumblo sudėties atitikties tyrimas. 2 dalis. Vienpakopis partijos (tyrinio) tyrimas, kai 

skysčio ir kietosios medžiagos santykis 10 l/kg ir dalelių dydis mažesnis kaip 4 mm (dydį mažinant 

arba nemažinant)“ (aktuali redakcija).  

39. Pelenų ir šlako atliekų tyrimai turi būti atlikti akredituotose, atitinkančiose standartą 

LST EN ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą konkretiems teršalams tirti, matuoti, 

laboratoriniams tyrimams atlikti, laboratorijose. Pelenų ir šlako atliekų parametrų laboratorinio 

nustatymo metodai nurodyti Reikalavimų 2 priede, pelenų ir šlako atliekų išplovimo tyrimo metodai 

nurodyti Reikalavimų 3 priede.  

40. Atliekų tvarkytojas turi saugoti laboratorinių tyrimų rezultatus ne trumpiau kaip 

penkerius metus po jų išdavimo dienos ir pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, 

statybos valstybinę priežiūrą vykdančioms ar valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje 

įgyvendinančioms institucijoms paprašius. 
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Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro  

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių  

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų  

tvarkymo reikalavimų 

1 priedas 

 

(Pelenų ir šlako atliekų apdorojimo žurnalo pavyzdys) 

 

 
(herbas arba prekių ženklas) 

 

 

(atliekų tvarkytojo pavadinimas) 

 

(atliekų tvarkytojo kodas, buveinės adresas) 

 

PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ APDOROJIMO ŽURNALAS 

 

 

(data) 

1. Įrašo data    

2. Kaupo numeris  

3. Sendinimo pradžia (data)  

4. Kaupo dydis (m3 arba t)  

5. Pelenų ar šlako atliekų frakcija, mm  

6. Iki sendinimo naudoti apdorojimo metodai  

7. Sendinimo pabaigos data   

8. Pakartotinio sendinimo pradžios data  

9. Kita aktuali informacija  
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Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro  

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių  

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų   

tvarkymo reikalavimų 

2 priedas 

 

Pelenų ir šlako atliekų parametrų laboratorinio nustatymo metodai 

 

Eil. 

Nr. 
Parametras Tyrimo metodai 

1. Bendroji 

organinė anglis  

 

LST EN 15936 

2. Arsenas (As) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174  

Ėminio analizės metodai: LST EN ISO 16170; LST EN 16171; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; 

LST EN ISO 17294-2 

3. Švinas (Pb) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174  

Ėminio analizės metodai: LST EN ISO 16170; LST EN 16171; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; 

LST EN ISO 17294-2 

4. Kadmis (Cd) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174;  

LST EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

5. Chromas (Cr) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

6. Varis (Cu) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174;  

LST EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

7. Nikelis (Ni) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174;  

LST EN ISO 16170  

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

8. Gyvsidabris 

(Hg) 

Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174  

Ėminio analizės metodai: LST EN 16175-1; LST EN 16175-2 

9. Cinkas (Zn) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170  

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

10. Baris (Ba) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174  
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Ėminio analizės metodai: LST EN ISO 16170; LST EN 16171; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

11. Alavas (Sn) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170  

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2;  

12. Stroncis (Sr) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

13. Kobaltas (Co) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

14. Vanadis (V) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

15. Molibdenas 

(Mo) 

Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST EN ISO 11885; 

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

16. Manganas (Mn) Ėminio paruošimo metodai: LST EN 13657; LST EN 16174; LST 

EN ISO 16170 

Ėminio analizės metodai: LST EN 16171; LST CEN/TS 16188; 

LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

17. Iškaitinimo 

nuostolis 

 

LST EN 15169; LST EN 15935 
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Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro  

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių   

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų   

tvarkymo reikalavimų 

3 priedas 

 

Pelenų ir šlako atliekų išplovimo tyrimo metodai 

 

Eil. 

Nr. 
Parametras 

Tyrimo metodai 

1. pH LST EN ISO 10523 

2. Elektros 

laidumas 
LST EN 27888 

3. Ištirpusi 

organinė anglis 
LST EN 1484 

4. Arsenas (As) LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586;  

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2; ISO 17378-1;  

ISO 17378-2 

5. Švinas (Pb) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885;  

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1 

LST EN ISO 17294-2 

6. Kadmis (Cd) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885;  

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1 

LST EN ISO 17294-2 

7. Chromas (Cr) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885;  

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1 

LST EN ISO 17294-2 

8. Varis (Cu) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885;  

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1 

LST EN ISO 17294-2 

9. Nikelis (Ni) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885 

LST EN ISO 15586; LST EN ISO 17294-1;  

LST EN ISO 17294-2 

10. Gyvsidabris 

(Hg)  
LST EN ISO 12846; LST EN ISO 17852 

11. Cinkas (Zn) LST ISO 8288; LST EN ISO 11885; LST EN ISO 15586; 

LST EN ISO 17294-1; LST EN ISO 17294-2 

12. Chloridai LST ISO 9297; LST EN ISO 10304-1; LST EN ISO 15682 

13. Sulfatai LST EN ISO 10304-1; ISO 15923-1; ISO 22743 

14. Cianidai LST EN ISO 14403-1; LST EN ISO 14403-2; ISO 6703-2 
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Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro  

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių   

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų   

tvarkymo reikalavimų 

4 priedas 

 

IŠPLOVIMO RIBINĖS VERTĖS, KAI PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKOS GALI BŪTI 

NAUDOJAMOS STATINIŲ STATYBOJE  

Eil. 

Nr. 
Parametras 

Matavimo 

vienetas 
Vertė 

1. Spalva - vertinama ėminiui apibūdinti 

2. Drumstumas   - vertinama ėminiui apibūdinti 

3. Kvapas  - vertinama ėminiui apibūdinti 

4. pH vnt. 7–13 

5. Elektros laidumas µS/cm 6000 

6. Ištirpusi organinė anglis µg/l vertinama ėminiui apibūdinti 

7. Arsenas (As) µg/l 50 

8. Švinas (Pb) µg/l 50 

9. Kadmis (Cd) µg/l 3 

10. Chromas (Cr) µg/l 200 

11. Varis (Cu) µg/l 150 

12. Nikelis (Ni) µg/l 40 

13. Gyvsidabris (Hg) µg/l 1 

14. Cinkas (Zn) µg/l 300 

15. Chloridai mg/l 1000 

16. Sulfatai mg/l 2000 

17. Cianidai  mg/l 0,020 
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Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro  

atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių   

nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų   

tvarkymo reikalavimų 

5 priedas 

 

(Apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimo statinių statyboje plano pavyzdys) 

 

 

 
(herbas arba prekių ženklas) 

 

 

(įmonės, numatančios pelenų ir šlako atliekų naudojimą, (toliau – atliekų 

naudotojas) pavadinimas) 

 

(atliekų naudotojo įmonės kodas, buveinės adresas) 

Dokumento gavėjas  – Aplinkos 

apsaugos departamentas prie 

Aplinkos ministerijos 

 

(dokumento gavimo data ir registracijos numeris)  

(nepildoma, jei dokumento gavimo duomenys fiksuojami įstaigos 

informacinės sistemos priemonėmis) 

Dokumento gavėja  – Aplinkos 

apsaugos agentūra 

 

(dokumento gavimo data ir registracijos numeris)  

(nepildoma, jei dokumento gavimo duomenys fiksuojami įstaigos 

informacinės sistemos priemonėmis) 

 

APDOROTŲ PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ NAUDOJIMO STATINIŲ STATYBOJE 

PLANAS 

 

 

(data) 

 

(registracijos numeris) 

 

Galioja iki 20....m.....................................d. 

 

1 lentelė Pelenų ir šlako atliekų apdorojimą vykdžiusių įmonių duomenys 

Eilės 

Nr. 

 

Pelenų ir šlakų atliekų (toliau – pelenai ir 

šlakas) apdorojimą vykdžiusios įmonės 

(toliau – atliekų tvarkytojas) pavadinimas, 

įmonės kodas, veiklos vietos adresas 

Atliekų tvarkytojo  ir atliekų naudotojo 

sutarties dėl pagal šį planą numatomų 

naudoti pelenų ir šlako įsigijimo data ir 

numeris 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

2 lentelė Informacija apie apdorotų pelenų ir šlako atliekų naudojimą 

1. 
Pelenų ir šlako numatomo tiesioginio 

naudojimo paskirtis  

 

2. 
Numatomas panaudoti pelenų ir šlako 

kiekis (t) 

 

3. 
Statinio, kurio statyboje planuojama 

naudoti pelenus ir šlaką, aprašymas: 

 

3.1. 
vietovės(-ių), kurioje yra statinys 

pavadinimas (miestas, rajonas, seniūnija) 
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3.2. sklypo (-ų) kadastrinis numeris  

3.3. teritorijos (-ų) plotas  

4. 
Informacija apie statinio projektą (statinio 

projekto rekvizitai) 

 

5. 

Informacija apie atitiktį reikalavimams, 

nustatytiems techniniuose normatyviniuose 

statinio saugos ir paskirties dokumentuose, 

normatyviniuose techniniuose 

dokumentuose nustatytus statinio 

projektavimo, statybos, statinio naudojimo, 

nugriovimo reikalavimus ir kriterijus 

 

6. 

Informacija apie taikomas aplinkosaugos 

priemones vadovaujantis Atliekų deginimo 

įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo 

įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų 

pelenų ir šlako atliekų tvarkymo ir 

naudojimo reikalavimais ir kitais teisės 

aktais, siekiant užtikrinti, kad pelenai ir 

šlakas nepatektų į požeminius ir (ar) 

paviršinius vandenis, apriboti dulkių 

susidarymą ir (ar) dulkių sklaidą laikant, 

kraunat, vežant pelenų ir šlako atliekas 

 

7. Kita aktuali informacija  

 

3 lentelė Pelenų ir šlakų partijos paėmimo ir naudojimo registracija 

Eilės 

Nr. 

 

Pelenų ir 

šlako 

partijos 

įsigijimo 

data, 

sąskaitos 

numeris ir 

data 

Įsigytas 

pelenų ir 

šlako 

kiekis, 

tonomis 

 

Atliekų 

tvarkyto-

jo 

numeris 

iš šio 

priedo 

1 lentelės 

 

Pelenų ir 

šlako 

labora- 

torinių 

tyrimų 

rezultatų 

data ir 

numeris 

Eksploata- 

cinių 

savybių 

deklaracijos 

data ir 

numeris 

Pelenų ir 

šlako 

naudo-

jimo 

statinių 

statyboje 

data  

(-os) 

Panau-

dotų 

statinių 

statybo-

je 

pelenų 

ir šlako  

kiekis, 

tonomis 

1.        

2.        

3.        

4.        

Pridedama: 

1. Sutarčių su atliekų tvarkytojais patvirtintos kopijos.  

2. Kiekvienos pelenų ir šlako partijos laboratorinių tyrimų rezultatų patvirtintos kopijos.           

3. Kiekvienos pelenų ir šlako partijos eksploatacinių savybių deklaracijų patvirtintos kopijos. 

________________________________________________________________     
(atliekų naudotojo kontaktinio asmens duomenys, telefonas,  el. paštas) 

 

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, ir parašas) 
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IS-916/641-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-09-08 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-09-13 Nr. 

2021-19222  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
727 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

09-14 
Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-09-13, 

Nr. 19222 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

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, 

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 

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. 727 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pritarti 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-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5339df00145511ec9f09e7df20500045
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2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 

kodekso 303 ir 304 straipsnių pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos 

Seimui. 

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos energetikos ministrą Dainių Kreivį, o jam negalint 

dalyvauti – Lietuvos Respublikos energetikos viceministrę Ingą Žilienę atstovauti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime. 

 

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

 

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 projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

ar: 

1. AIEĮ_projektas_20210903.docx 

 
2. AIEĮ_projektas_lyg.var._20210903.docx 

 
3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS_CEP_20210903.docx 

 
4. Direktyvos 2018_2001_EEĮ_atitikties lentele 20210903.docx 

 
5. Direktyvos2019_944_atitikties_lentele_20210903.docx 

 
6. EEĮ_projektas_20210903.docx 

 
7. EEĮ_projektas_lyg.var._20210903.docx 

 
8. EEĮ Nr. XIII-2900_pakeitimas_lyg.var._20210903.docx 

 
9. EEĮ Nr. XIII-2900_pakeitimas_projektas_20210903.docx 

 
10. EĮ_projektas_20210903.docx 

 
11. EĮ_projektas_lyg.var._20210903.docx 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5339df00145511ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791a0a30145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791a0a30145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791aa670145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791aa670145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/7919bc10145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/7919bc10145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791e4ff0145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791e4ff0145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791eec30145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791eec30145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791b90d0145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791b90d0145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791c0600145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791c0600145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791b42b0145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791b42b0145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791af490145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791af490145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791c5420145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791c5420145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791ca240145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791ca240145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
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12. EIRĮ_projektas_20210903.docx 

 
13. EIRĮ_projektas_lyg.var_20210903.docx 

 
14. GTK 30_3 ir 30_4 str_projektas._20210903.docx 

 
15. GTK 30_3 ir 30_4 str lyg.var._20210903.docx 

 
16. Reglamentas 2019-943_AL_20210903.docx 

 
17. Reglamento942AL20210903.docx 

 
 

 

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791cf060145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791cf060145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791d3e80145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791d3e80145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791db3b0145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791db3b0145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791e01d0145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791e01d0145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791f3a50145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791f3a50145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791f8870145811ec9f09e7df20500045/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/5339df00145511ec9f09e7df20500045/791f8870145811ec9f09e7df20500045/format/ISO_PDF/
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IS-916/641-I-4 priedas 

 

VERT 2021-09-13 pranešimas. VERT vienašališkai patvirtino metodiką prekybai su 

trečiosiomis šalimis  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Lietuvos Respublikos 

būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių 

įstatymą, patvirtino Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB 

„Litgrid“ parengtą Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su 

trečiosiomis šalimis metodiką. 

Metodikos nuostatos: 

• LT-BY tarpsisteminėje jungtyje grynasis pralaidumas prekybai (NTC) nustatomas 

0 MW. 

• LT-BY tarpsisteminėje jungtyje Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos 

operatorius (PSO) AB „Litgrid“ nustatys maksimalų techninį pralaidumą (TTC) 

tik ta apimtimi, kuri būtina patekti techniniam srautui. 

• LT-BY tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymas neribos Latvijos ir Rusijos 

elektros energijos prekybos. 

Metodikoje apibrėžti techninio srauto tarp Baltarusijos ir Lietuvos skaičiavimo principai. 

Šiuo metu techninis srautas nustatomas pagal Lygiagretaus tarpsisteminių jungčių (BRELL) 

veikimo instrukciją. Techninį srautą sudaro: 

• Perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) perkama ir parduodama balansavimo energija iš 

kitų PSO, skirta kompensuoti Baltijos elektros energetikos sistemos disbalansą. 

• Elektros energijos srautai tarp elektros energetikos sistemų dėl elektros energijos mainų, 

įskaitant elektros energijos tranzitą, vykdomi pagal bendrus Baltijos pralaidumų 

skaičiavimo regiono perdavimo sistemų operatorių susitarimus dėl jungiamųjų linijų 

pralaidumų nustatymo ir paskirstymo. 

• Tranzitiniai ir žiediniai elektros energijos srautai tarp trečiųjų šalių operatorių dėl 

esamos sinchroninės zonos energetikos sistemų tinklų infrastruktūros konfigūracijos. 

• Elektros energijos srautai, reikalingi sinchroninės zonos dažnio valdymui ir avarijų 

likvidavimui užtikrinti. 

Metodika vienašališkai buvo priimta atsižvelgiant į tai, jog nepavyko pasiekti bendro 

susitarimo su Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais dėl bendros 

koordinuotos Baltijos šalių tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su 

trečiosiomis šalimis metodikos.  

VERT paskelbus viešąsias konsultacijas, visi rinkos dalyviai teikė pastabas ir dalyvavo 

diskusijose, įskaitant ir Latvijos bei Estijos nacionalinių energetikos reguliuotojų atstovus. 

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

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-13/vert-vienasaliskai-patvirtino-metodika-prekybai-su-treciosiomis-salimis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-13/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-916/641-I-5 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-09-14 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-09-14 Nr. 

2021-19386  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
3D-581 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

09-15 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-09-14, Nr. 

19386 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2021 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-581 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymą 

Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau 

nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

ĮSAKYMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS 

PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 

dalies 8 punktu, 

t v i r t i n u  Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją (pridedama).“ 

 

Žemės ūkio ministras     Kęstutis Navickas 

 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA, TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-916/641-I-5-1 priedas 2021-09-20.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85836fb0156011ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85836fb0156011ec9f09e7df20500045
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IS-916/641-I-6 priedas 

 

VERT 2021-09-17 pranešimas. VERT paskelbė 2020 m. šilumos sektoriaus lyginamuosius 

rodiklius  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino ir paskelbia 2020 m. šilumos 

gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamuosius rodiklius. 

 

2020 M. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, 

KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS 

APSKAITOS PRIETAISŲ VEIKLŲ LYGINAMIEJI RODIKLIAI 

 

  A pogrupis  B pogrupis 

1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR MAŽMENINIO APTARNAVIMO 

LYGINAMIEJI RODIKLIAI:    

1.1. Technologiniai rodikliai:    

1.1.1. Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh)    

I grupė 91,181  87,188 

II grupė -  92,002 

III grupė 91,672  87,027 

IV grupė 95,030 94,052 

V grupė 93,164  98,691 

1.1.2. Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (MWh/MWh)   

I grupė 1,060  1,014 

II grupė -  1,070 

III grupė 1,066  1,012 

IV grupė 1,105  1,094 

V grupė 1,083  1,148 

1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)    

I grupė 8,267  15,360 

II grupė -  10,136 

III grupė 5,820  13,955 

IV grupė 16,655  11,533 

V grupė 19,705  13,446 

1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)    

I grupė 2,730   

II grupė 6,482   

III grupė 7,927   

IV grupė 6,469   

V grupė 5,539   

1.1.5. Vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms (m3/MWh)   

 

I grupė 0,049 0,109  

II grupė - 0,096  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-17/vert-paskelbe-2020-m-silumos-gamybos-perdavimo-mazmeninio-aptarnavimo-karsto-vandens.aspx
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III grupė 0,031 0,040  

IV grupė 0,037 0,021  

V grupė 0,031 0,021  

1.1.6. Vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/kms)    

I grupė 107,570   

  A pogrupis B pogrupis 

II grupė 103,187  

III grupė 33,807  

IV grupė 45,381  

V grupė 24,885  

1.2. Darbo našumo rodikliai:   

1.2.1. Šilumos gamybos įrenginių galia, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam 

sąrašiniam darbuotojui (MW/darb.)   

I grupė 1,686 3,013 

II grupė - 1,918 

III grupė 1,085 1,765 

IV grupė 1,531 1,266 

V grupė 1,320 0,705 

1.2.2. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis, tenkantis vienam šilumos perdavimo veikloje 

priskirtam sąrašiniam darbuotojui (kms/darb.)   

I grupė 4,974  

II grupė 3,925  

III grupė 6,504  

IV grupė 3,723  

V grupė 4,729  

1.2.3. Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam 

sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.)   

I grupė 3 553,870  

II grupė 3 238,007  

III grupė 3 185,674  

IV grupė 1 947,260  

V grupė 1 356,450  

1.2.4. Šilumos gamybos ir tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos 

darbuotojui (darb./adm.)   

I grupė 6,929  

II grupė 5,558  

III grupė 4,028  

IV grupė 4,552  

V grupė 5,084  

1.3. Kiti rodikliai:   

1.3.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos 

įrenginių galios vienetui (Eur/MW)   

I grupė 4 792,552 1 329,744 

II grupė - 2 537,642 

III grupė 4 979,123 4 188,636 
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IV grupė 1 380,696 2 643,238 

V grupė 1 341,421 5 013,801 

1.3.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios 

vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms)   

I grupė 1 117,085  

  A pogrupis B pogrupis 

II grupė 1 638,706 

III grupė 860,628 

IV grupė 801,034  

V grupė 750,358  

1.3.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios 

vienam vartotojui (Eur/vart.)   

I grupė 0,412  

II grupė 0,174  

III grupė 0,259  

IV grupė 0,342  

V grupė 0,116  

1.3.4. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, tenkančios šilumos įrenginių galios 

vienetui (Eur/MW)   

I grupė 1 546,111 446,129 

II grupė - 781,896 

III grupė 2 536,860 1 943,855 

IV grupė 371,651 1 500,156 

V grupė 549,171 2 950,670 

1.3.5. Kitos pastoviosios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam 

šilumos tinklų kilometrui (Eur/kms)   

I grupė 440,383  

II grupė 326,353  

III grupė 473,184  

IV grupė 479,596  

V grupė 535,812  

1.3.6. Kitos pastoviosios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam 

vartotojui (Eur/vart.)   

I grupė 3,065 

II grupė 4,035  

III grupė 3,499  

IV grupė 3,033  

V grupė 3,835  

2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:   

2.1. Darbo našumo rodikliai:   

2.1.1. Karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam karšto vandens tiekimo veikloje 

priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vart./darb.)   

I grupė 10 916,289  

II grupė 6 698,040  

III grupė 4 229,393  
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IV grupė 2 598,172  

V grupė 1 739,750  

2.1.2. Karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam administracijos 

darbuotojui (darb./adm.)   

I grupė 8,831 

II grupė 11,708  

  A pogrupis B pogrupis 

III grupė 5,445 

IV grupė 8,632  

V grupė 7,772  

2.2. Kiti rodikliai:   

2.2.1. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 

m3 realizuoto karšto vandens (Eur/m3)   

I grupė 0,010  

II grupė 0,017  

III grupė 0,047 

IV grupė 0,016  

V grupė 0,016  

2.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto 

karšto vandens (Eur/m3)   

I grupė 0,032  

II grupė 0,099  

III grupė 0,059  

IV grupė 0,058  

V grupė 0,071  

3. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO 

VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:   

3.1. Darbo našumo rodikliai:   

3.1.1. Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje priskirtam sąrašiniam darbuotojui (vnt./darb.)   

I grupė 11 015,820  

II grupė 5 439,982  

III grupė 3 216,437  

IV grupė 3 109,887  

V grupė 2 514,961  

3.1.2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų 

skaičius, tenkantis vienam administracijos darbuotojui (darb./adm.)   

I grupė 6,417  

II grupė 10,396  

III grupė 5,620  

IV grupė 6,923  

V grupė 8,397  

3.2. Kiti rodikliai:   

3.2.1.    Einamojo     remonto     ir     aptarnavimo     sąnaudos,     tenkančios     aptarnaujamų 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/vnt.)   



 

56 

I grupė 0,583  

II grupė 0,158  

III grupė 0,692  

IV grupė 0,183  

V grupė 0,192  

3.2.2. Kitos pastoviosios sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (toliau – 

AKVAP ) aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujamam AKVAP (Eur/vnt.) 

  A pogrupis B pogrupis 

lI grupė 0,283  

II grupė 0,281  

III grupė 0,778  

IV grupė 0,489  

V grupė 0,302  

  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-916/641-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-09-13 

                 

Nr.(21.1-25Mr.)3-1578 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, 

IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir 

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

Įstatymo projektą paskatino parengti šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos neatitiktis 

esamam teisiniam reguliavimui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) 

2021 m. kovo 31 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I-5-261/2021). Teismas pasisakė dėl 

įstatyminių nuostatų trūkumo siekiant nustatyti šilumos punktų, nuosavybės teise priklausančių 

šilumos tiekėjams, kuriais naudojasi daugiabučių namų gyventojai, sąnaudų padengimą. Ši 

nesprendžiama situacija gali sukelti Lietuvos šilumos vartotojams ir šilumos tiekėjams neigiamas 

technines, ekonomines bei socialines pasekmes. Todėl teikiamu Įstatymo projektu siūloma nustatyti 

konkretų turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, kurie naudojasi 

šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančiu šilumos punktu, apmokėti (atlyginti) šilumos 

tiekėjams jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto ir kitas sąnaudas, 

kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.  

Taip pat Įstatymo projektu siūloma pakeisti komplikuotą nenutrūkstamo aprūpinimo 

šiluma vartotojų atsiskaitymų už rezervinę galią šilumos tiekėjams nustatymo teisinį 

reglamentavimą.  

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

 

I. Sprendžiama 

problema  

1. Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 29 d. priėmė Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo buvo 

įtvirtinta šilumos punkto sąvoka, pagal kurią šilumos punkto įrenginiai, 

būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra pripažįstami 

neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų bendrąja daline nuosavybe, kurią draudžiama perduoti 

tretiesiems asmenims, kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai. 

Tačiau ši įstatymo nuostata automatiškai neperleido šilumos tiekėjų ar 

trečiųjų asmenų šilumos punktų nuosavybės teisių daugiabučio namo 

gyventojams. 

Nors Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad daugiabučio namo butų ir patalpų 

savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2da5e290145311ecad9fbbf5f006237b
mailto:info@enmin.lt
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bendrosios nuosavybės teise arba gali ją įgyti Įstatyme nustatytais būdais, 

tačiau šiuo metu kiekvienoje savivaldybėje yra skirtinga šilumos punktų 

nuosavybės situacija: yra savivaldybių, kuriose šilumos punktai priklauso 

daugiabučių namų butų savininkams, kitose – šilumos tiekėjams, kai 

kuriose savivaldybėse yra mišri situacija, kai dalį punktų valdo gyventojai, 

dalį – šilumos tiekėjas.  

Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 

nuostatas draudžiama į šilumos kainą įtraukti sąnaudas, susijusias su 

šilumos punktų eksploatavimu, ir tai, kad nei dabar galiojanti šilumos 

kaina, nei priežiūros tarifas šilumos tiekėjui, t. y. esamam punkto įrenginių 

savininkui, nepadengia jokių sąnaudų, susijusių su šilumos punktais.  

Galiojančio Šilumos ūkio įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo nuostatų kontekste daugiabučio namo šilumos punktas, kaip 

sudedamoji statinio šildymo ir karšto vandens sistemos dalis, yra ir 

bendrosios statinio inžinerinės sistemos, skirtos daugiau negu vieno 

inžinerinės sistemos naudotojo poreikiams tenkinti, sudedamoji ir 

neatskiriamoji dalis, kurią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai 

privalo proporcingai savo turto daliai išlaikyti. Įvertinant tai, darytina 

išvada, kad minėta tvarka suponuoja pareigą esamiems turto naudotojams 

naudotis turtu taip, kad nepagrįstai nebūtų pabloginta jo būklė bei 

sumažinta vertė, t. y. esant naudojamo turto gedimui, esami jo naudotojai 

privalo kompensuoti savininko patirtas turto atkūrimo iki gedimo buvusios 

būklės išlaidas, taip užtikrinant teisėto turto savininko teisę į jo nuosavybės 

apsaugą. 

Atsižvelgiant į galiojančių įstatymų nuostatas ir siekiant teisinio aiškumo, 

užtikrinant šilumos punktų saugų ir patikimą eksploatavimą bei teisingą 

investicijų atlyginimą šilumos punktų savininkams, nuo 2020 m. liepos 1 d. 

įsigaliojo Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos 

aprašas1, kuriame nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise 

priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, 

priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams 

reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra 

įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) 

eksploatavimo tarifus. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas)2 pripažino, 

kad Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo1 3 

priedo po 17 ir 18 lentelėmis esančių pastraipų antri sakiniai tiek, kiek jais 

nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga 

apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir 

eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, 

atsargines dalis ir įrenginius, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto 

vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, neturi pagrindo 

pagal įstatymą, todėl prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui ir negali būti taikomos. 

 
1 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 

26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“,  3 priedas. 
2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą (administracinė byla Nr. I-5-

261/2021). 
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2. Įstatymo projektu siekiama spręsti ginčus, kylančius tarp šilumos tiekėjų 

ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurios pagal aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro nustatytą sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą yra laikomos 

nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojais. Šie vartotojai, naudojantys 

šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą, pagal Kompensacijos 

už rezervinę galią nustatymo metodiką3 šilumos tiekėjui turi mokėti su 

rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensaciją, dėl kurios 

dydžio paskaičiavimo ir kyla ginčai tarp šilumos tiekėjų ir sveikatos 

priežiūros įstaigų. 

II. Siūlomos 

priemonės 

B. Atsižvelgdami į Teismo sprendimą ir siekdami įstatymo 

lygmeniu spręsti šilumos punktų sąnaudų atlyginimo 

šilumos tiekėjams klausimą, siūlome nustatyti konkretų 

turtinį įpareigojimą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkams, kurie naudojasi šilumos tiekėjams nuosavybės 

teise priklausančio šilumos punkto įrenginiais, apmokėti 

šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginių, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekėjui, remonto darbus, medžiagas, 

atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias 

administracines sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos 

ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. 

Šį užmokestį šilumos vartotojai apmoka šilumos tiekėjui 

proporcingai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. Šilumos 

vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi 

būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, pagrindžianti, 

kaip šilumos tiekėjas apskaičiavo užmokesčio už konkretaus 

daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės 

teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, 

patirtas sąnaudas, dydį.  

Nustatoma, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji 

asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių 

šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir 

kurie nėra įtraukti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 

Taip pat siūloma nustatyti pareigą šilumos tiekėjui užtikrinti saugų, 

patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto, nuosavybės 

teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.  

2. Įstatymo projektu siūloma atsisakyti esamo teisinio reguliavimo, 

įtvirtinančio kompensaciją už rezervinę galią, o įstatymu nustatyti, kad 

nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojas, kuris naudojasi aprūpinimo 

šiluma sistema tik kaip rezervine, už rezervinio šildymo būdo paslaugą 

šilumos tiekėjui mokėtų dvinarę  kainą, kuri būtų apskaičiuojama pagal 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos kainų 

nustatymo metodiką, kainą taikant rezervinės šilumos galios užtikrinimo 

paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Taip pat 

siūloma, kad sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtina užtikrinti  

nenutrūkstamą šilumos tiekimą, sąrašą nustatytų sveikatos apsaugos 

ministras.  

 
3 Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo“. 
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III. Priemonių 

kaštai 

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą būtų išspręsta Šilumos ūkio įstatymo nuostatų 

kolizija dėl šilumos punktų nuosavybės ir šilumos punktų, priklausančių 

šilumos tiekėjams, sąnaudų padengimo reglamentavimo.  

Įstatymo projekto nuostatomis būtų išvengta ginčų tarp šilumos tiekėjų ir 

sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių šilumos tiekimo sistemą kaip 

rezervinį šildymo būdą. 

Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame 

rašte. 

Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

 Įstatymo projektas buvo teikiamas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos būsto 

rūmams, AB Vilniaus šilumos tinklams ir paskelbtas TAIS. Gautos išvados įvertintos teikiamame 

Įstatymo projekte. Argumentai dėl išvadų, į kurias Įstatymo projekte nebuvo atsižvelgta, teikiami 

derinimo pažymoje. Visuomenės pastabų negauta. 

Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).  

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

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

patarėja Vida Dzermeikienė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 4, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 2 lapai. 

3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 7 lapai. 

5. Derinimo pažyma, 3 lapai. 

6. Gautos išvados, 15 lapų. 

 

 

 

Energetikos ministras      Dainius Kreivys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dzermeikiene, tel. (8 5) 203 4474, papild. 4, el. p. vida.dzermeikene@enmin.lt 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikene@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikene@enmin.lt
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Projekto 

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 12, 17, 20 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 16 dalį. 

 16. Kompensacija už rezervinę galią – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija, 

mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą. 

2. Buvusias 2 straipsnio 17–56 dalis laikyti atitinkamai 16–55 dalimis. 

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi: 

„5. Šilumos vartotojai apmoka šilumos tiekėjui už daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginių, nuosavybės teise priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, remonto 

darbus, medžiagas, atsargines dalis ir įrenginius bei su tuo susijusias administracines 

sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. Šį užmokestį šilumos vartotojai moka šilumos tiekėjui proporcingai 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje. 

Šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir 

išsami informacija, pagrindžianti, kaip šilumos tiekėjas apskaičiavo užmokesčio už 

konkretaus daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, nuosavybės teise priklausančių 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, patirtas sąnaudas, dydį.“ 

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai 

Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo 

šilumos tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindine aprūpinimo šiluma sistema. 

Nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais 

įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba 

pastatant rezervinį šilumos įrenginį. Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo 

aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais aprūpinimo šiluma sistemą ir rezervinį šilumos 

įrenginį. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi aprūpinimo šiluma sistema 

tik kaip rezervine, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui kompensaciją už rezervinę galią, už 

rezervinio šildymo būdo paslaugą šilumos tiekėjui moka dvinarę kainą, kuri apskaičiuojama 

pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką ir kuri taikoma rezervinės 

šilumos galios užtikrinimo paslaugos teikimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. 

Aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai Sveikatos apsaugos ministras nustato sveikatos 

priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šilumos įrenginys, sąrašą.“ 

 

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip 

pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu 

ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, 

turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą 

kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise 

priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių avarinę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas 

atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

(eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių 

įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu 

reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. 

Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali 

pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines 

priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų 

administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). 

Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems 

nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra 

atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie 

nėra įtraukti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą.“ 

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 28 straipsnio 2 dalį 4 punktu: 

„4) saugų, patikimą ir ekonomišką daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių, 

nuosavybės teise priklausančio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, darbą.“ 

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

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

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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LŠTA INFO. EM_ŠŪĮ proj_RezGalia ir ŠP 

 

Skaitau taip mūsų laukto ŠŪĮ pakeitimus dėl ŠP sąnaudų padengimo. Projektas yra 

atnaujintas nei buvo po antro derinimo. Gal nieko blogo jame nėra, bet įžvelgčiau tokius 

neaiškumus: 

 

1. Kompensacija už rezervinę galią keičiama į rezervinio šildymo būdo paslaugą. Ar čia nėra 

rizikos, kad padengiamos sąnaudos bus rezervinio šildymo paslaugos metu, t.y. kai faktiškai 

naudojamas rezervinis šildymas, bet ne už rezervuotą galią – paslaugą, kuri gali būti bet 

kada suteikiama, kaip karšto rezervo paslauga? 

2. Nauja nuostata: Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi organizuoti ir 

(ar) atlikti jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto darbus, 

už kuriuos nėra atsakingas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros 

(eksploatavimo) tarifą. 

a) Jei ŠP priklauso tiekėjui ir tiekėjas yra ŠP prižiūrėtojas (priežiūra nereguliuojama 

šilumos tiekėjo veikla), tai ar ši nuostata nedraudžia esamam prižiūrėtojui (šilumos 

tiekėjui) atlikti reikiamus darbus už papildomą mokestį, ar šilumos tiekėjas turi 

samdyti kitą rangovą, ar skirti kitą darbuotoją, bet ne esamą prižiūrėtoją? 

b) ar nėra rizikos, kad prižiūrėtojai dirbtinai mažins priežiūros įkainius, nukonkuruos 

šilumos tiekėjus, neįtraukdami ŠP priežiūros sąnaudų į tarifą, nes jei nėra įtraukta, tai 

tuos darbus atliks šilumos tiekėjas? 

 
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  

 

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 12, 17, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-916/641-II-1-1 priedas 2021-09-20.zip      . 

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2da5e290145311ecad9fbbf5f006237b
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IS-916/641-II-2 priedas 

 

TN: tn 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino per. 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
http://eimin.lrv.lt/
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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 

mailto:Ricardas.Valanciauskas@eimin.lt
mailto:Ilona.Golovačiova@eimin.lt
mailto:Inga.Buziene@eimin.lt
mailto:inga.buziene@eimin.lt
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Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

Inovacijų ir pramonės departamento 

Pramonė 4.0 politikos skyriaus vyr. specialistė 

Inga Buzienė 

 

EM INFO. EM dėl nuomonės pateikimo apie ŠAT, 

 

Tikriausiai mūsų pozicija urėtų būti, kad kol nepatvirtins naujo, šio negalima naikinti? 
 
Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausiasis specialistas 
tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 
www.lsta.lt  

 
 
From: Vida Dzermeikiene <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>  

Sent: Tuesday, September 14, 2021 5:01 PM 

To: Mantas Paulauskas – LŠTA <mantas@lsta.lt>; Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt> 

Cc: Karolis Švaikauskas <Karolis.Svaikauskas@enmin.lt> 

Subject: dėl nuomonės pateikimo 

 

Laba diena, 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir pateikė 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). 

Prašome pateikti LŠTA nuomonę dėl šių taisyklių aktualumo. 

 
Pagarbiai 

Vida Dzermeikienė 

Energetikos konkurencingumo grupės 

patarėja 

 

El.p. vida.dzermeikiene@enmin.lt  

Tel. 5 203 4474 (4)  

 

 

ŪM 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 424 DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS IR ŠILUMNEŠIO 

KIEKIO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-916/641-II-2-1 priedas 2021-09-20.doc      

mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:vida.dzermeikiene@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e84d8e63117711ecad9fbbf5f006237b
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IS-916/641-II-3 priedas 

 

EM 2021 09 13 pranešimas. Parengta Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo 

metodika laukia išvadų 

TN: tn  

 

Energetikos ministerija parengė ir pateikė išvadoms gauti atnaujintą Atsinaujinančių 

energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 

apskaičiavimo metodiką. Į ją perkeltos 2018 m. Europos Sąjungos (ES) ir Tarybos direktyvos 

dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nuostatos padės įvertinti pažangą 

siekiant Žaliojo kurso tikslų. 

„Mūsų tikslas – kokybiška, į rezultatus orientuota atsinaujinančių išteklių energijos 

skatinimo politika. Joje reikšmingą vietą užima aplinkos taršą mažinantys pirmos kartos biodegalai, 

todėl aiškus jų suvartojimo lygio nustatymas sudarys prielaidas didesniems pokyčiams skatinant 

pažangiųjų biodegalų naudojimą“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Minėtoje direktyvoje nurodoma, kad būtina užtikrinti, kad 2030 m. atsinaujinančių išteklių 

energijos dalis, sunaudojama visų rūšių transporte, sudarytų bent 14 proc. transporto sektoriaus 

galutinio energijos suvartojimo, o biodegalų dalis, pagaminta iš maistinių ir pašarinių augalų, 

apribojama iki 2020 m. tokių biodegalų suvartojimo dalies, kuri gali būti vienu procentiniu punktu 

didesnė, tačiau negali viršyti 7 proc. bendro galutinio energijos suvartojimo kelių ir geležinkelių 

transporto sektoriuose atitinkamoje valstybėje. Energetikos ministerijos parengtoje Atsinaujinančių 

energijos išteklių dalies skaičiavimo metodikoje įtvirtinamas biodegalų, pagamintų iš maistinių ir 

pašarinių augalų, suvartojimo lygio nustatymo principas, kuriuo remiantis nustatomas tokių 

biodegalų suvartojimas Lietuvoje  2020 metais.  

Į Atsinaujinančių energijos išteklių dalies skaičiavimo metodiką taip pat perkelti nauji 

sąvokų apibrėžimai, atsinaujinančių išteklių energijos dalies apskaičiavimas bendrame galutiniame 

energijos suvartojime elektros energetikos, transporto, šildymo ir vėdinimo sektoriuose. 

Pasak energetikos viceministrės, 2018 m. ES ir Tarybos direktyva dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančių išteklių energiją, siekiant 2030 m. atsinaujinančių energijos išteklių tikslų, 

privaloma užtikrinti 2020 m. bazinį tikslą. Lietuvai šis direktyva nustatytas tikslas sudaro 23 proc. 

Lietuva šį tikslą viršija: kaip rodo Lietuvos statistikos departamento oficialūs duomenys, 2020 m. 

atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame energijos suvartojime sudarė 27,36 proc. 

Parengtas teisės aktas pateiktas įvertinti penkioms ministerijoms – Aplinkos, Ekonomikos ir 

inovacijų, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio, taip pat – Konkurencijos tarybai, Aplinkos 

apsaugos agentūrai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Lietuvos statistikos 

departamentui, Biodegalų asociacijai, Lietuviškų degalinių sąjungai, Lietuvos atsinaujinančių 

išteklių energetikos konfederacijai, Lietuvos biomasės energetikos asociacijai, Lietuvos energetikos 

agentūrai, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijai ir Lietuvos pramoninkų 

konfederacijai.  

Gavusi šių institucijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų  išvadas, Energetikos ministerija jas 

vertins ir priims galutinį sprendimą dėl atnaujintų Atsinaujinančių energijos išteklių dalies 

skaičiavimo metodikos nuostatų. 

 
 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/parengta-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-dalies-skaiciavimo-metodika-laukia-isvadu


 

69 

 

IS-916/641-II-4 priedas 

 

AM 2021 09 16 pranešimas. Viešieji pirkimai – reikalaujant taikyti skaitmeninius 

projektavimo ir statybos metodus 

TN: tn  

 

Kokiais atvejais perkančiosios organizacijos privalo nurodyti reikalavimus taikyti statinio 

informacinio modeliavimo (BIM) metodus, nustatys Aplinkos ministerijos parengtas nutarimas, 

kurio projektas trečiadienį pateiktas viešai svarstyti prieš teikiant Vyriausybei. 

Vyriausybės nutarimas skirtas įgyvendinti gruodžio 1 d. įsigaliosiančias Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo pataisas. Jomis BIM metodai pradedami taikyti viešajame sektoriuje, 

kuris yra pagrindinis statybų užsakovas valstybėje. Pavyzdžiui, 2019 m. apie 44 proc. investicijų 

statybos sektoriuje sudarė viešojo sektoriaus investicijos.  

Perkantieji subjektai ir organizacijos pirkimo dokumentuose privalės nurodyti reikalavimus 

arba kriterijus dėl BIM metodų taikymo perkant ypatingiesiems statiniams priskiriamų statinių 

projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų (žemosios ir 

vidutinės įtampos elektros tinklų, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšio linijų, ryšio kabelių, 

ryšių kabelių kanalų sistemų) projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, 

urbanizuotose teritorijose atnaujinamų statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo 

paslaugas, atnaujinimo darbus.  

Sudėtingiems statiniams, kuriems privalu taikyti BIM metodus, siūloma priskirti statinius, 

kurie priskirtini ypatingiesiems, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), kurie projektuojami, atnaujinami urbanizuotose teritorijose.  

Didelės vertės statiniams priskirti pastatai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra 5 mln. 

eurų ir didesnė, inžineriniai statiniai, kilnojamieji daiktai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba 

investicijų suma – 10 mln. eurų ir didesnė, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai), kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 

5 mln. eurų ir didesnė.  

BIM metodus nebus privalu taikyti kultūros paveldo statiniams dėl jų specifikos, 

sudėtingumo ir vertingųjų savybių. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl nutarimo projekto galima teikti Teisės aktų informacinėje 

sistemoje ir el. paštu info@am.lt iki rugsėjo 29 d. 

Vyriausybei priėmus nutarimą, konkrečią BIM metodų taikymo tvarką nustatys Aplinkos 

ministerija. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/viesieji-pirkimai-reikalaujant-taikyti-skaitmeninius-projektavimo-ir-statybos-metodus
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a731506c-7f17-4206-bacd-134752b8f5fb
https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/
https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/
https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/
mailto:info@am.lt
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TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT -01105 Vilnius,  
tel.  8 626 22252, faks. 8 706 63663, el . p. info@am.lt, https:/ /am.lrv.lt .  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370 

 

Pagal pridedamą adresatų sąrašą 

 

 2021-09- Nr. (14)-D8(E)- 

Į  Nr.  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ 

projektą (toliau – nutarimo projektas) ir susijusius dokumentus. 

Rengti nutarimo projektą paskatino 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo 

priimti4 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo 

įstatymas Nr. XIV-2515 ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48 straipsnio 

pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2526 (toliau kartu – įstatymai). Įstatymai įsigalios 2021 m. gruodžio 1 

d. Įgyvendindama įstatymus, Aplinkos ministerija parengė nutarimo projektą, kuris bus teikiamas 

Vyriausybei.  

Įstatymuose numatyta, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai pirkimo 

dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalės nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio 

informacinio modeliavimo metodų taikymo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais 

atvejais ir tvarka. 

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė7 sprendimą dėl privalomo bendradarbiavimu 

pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo 

sektoriaus statinius ar jų dalis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo 

protokolo Nr. 25 2 klausimas „Dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų 

dalis“8. Tuo metu šis sprendimas buvo derinamas su virš 60 institucijų ir organizacijų, įskaitant 

ministerijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Europos Sąjungos priemonių įgyvendinimą 

administruojančias įstaigas, viešojo turto valdytojus, asocijuotas struktūras, projektuotojų, rangovų 

atstovus ir kitas organizacijas. 

Vyriausybė pareiškė poziciją, kad statinio informacinio modeliavimo (toliau – BIM) metodų 

taikymas turi tapti viešojo sektoriaus užsakovų (statytojų) įgyvendinamų statinių ir jiems pagal 

paskirtį artimų kilnojamųjų daiktų statybos, įrengimo projektų, su jais susijusių viešųjų pirkimų 

sąlygų ir procedūrų dalimi. Viena esminių priemonių skatinant BIM metodus taikyti statybos 

sektoriuje – atitinkami reikalavimai vykdant viešuosius pirkimus. Priėmus nutarimo projektą 

siekiama sudaryti sąlygas esminiam viešojo sektoriaus statinių statybos planavimui, projektavimui, 

statybai, eksploatavimui skiriamų išteklių naudojimo efektyvumo didinimui, skaitmeninant su tuo 

 
4 Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/  
5 Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb  
6 Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb  
7 Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/vyriausybe-pritare-privalomam-bim-metodu-taikymui-nuo-2021-m-sausio-1-d/  
8 Prieiga internete: https://statyba40.lt/wp-

content/uploads/2020/08/LRV_2020_05_20_pasitarimo_protokolo_Nr_25_2_kl_israso_kopija.pdf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=be281f7b-3a97-4df0-a95c-9d59fdec350e
https://am.lrv.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb
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susijusius procesus, taikant BIM metodus, taip paskatinant viso nacionalinio statybos sektoriaus 

technologinę pažangą ir konkurencingumą. 

Nutarimo projekto 1 punktu siūloma nustatyti, kad nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pirkimo 

dokumentuose turi būti nurodyti reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo BIM metodų taikymo 

aplinkos ministro nustatyta tvarka perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių 

projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų (žemosios ir 

vidutinės įtampos elektros tinklų, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšio linijų, ryšio kabelių, 

ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) projektavimo paslaugas, įrengimo, 

pertvarkymo darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo paslaugas, 

atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Statiniai, kilnojamieji 

daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) turi atitikti visus reikalavimus, nurodytus 

nutarimo projekto 2.1–2.4 papunkčiuose. 

Įstatymai taikomi perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams, todėl 

nutarimo projekte vienas iš reikalavimų, kada privalomai taikomi BIM metodai, nurodytų 2.1 

papunktyje, yra kad projektavimo paslaugų, naujos statybos, rekonstravimo darbų, įrengimo, 

pertvarkymo darbų, atnaujinimo (modernizavimo) darbų užsakovai yra perkančiosios organizacijos 

ir perkantieji subjektai. 

Nutarimo projekte įrašomi ne tik statiniai, bet ir jiems pagal paskirtį artimi kilnojamieji 

daiktai (žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklai, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, ryšių 

linijos, ryšių kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos), kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymą9, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą10 ir Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymą11 laikomi kilnojamaisiais daiktais, taip pat įrašomos statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai). 

Nutarimo projekte sudėtingiems statiniams, kuriems būtų privalomai taikomi BIM metodai, 

siūloma priskirti statinius, kurie pagal esamą teisinį reglamentavimą priskirtini ypatingųjų statinių 

kategorijai, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų 

grupes (kvartalus), kurie projektuojami, atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose 

teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus. Didelės vertės statiniams siūloma priskirti pastatus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina, 

nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai 

paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo12 palyginamuosius 

ekonominius rodiklius, arba įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija 5 mln. 

Eur, inžinerinius statinius, kilnojamuosius daiktus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba 

investicijų suma yra lygi arba viršija 10 mln. Eur ir statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), 

kurie atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir kurių statybos 

skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra lygi arba viršija 5 mln. Sprendimai dėl pasiūlymų 

nutarimo projekte, kaip apibrėžti sudėtingus ir didelės vertės statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį 

artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus) priimti įvertinus 

užsienio valstybių patirtį ir gautą informaciją iš valstybės įmonės Turto banko, valstybės įmonės 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos, AB „LTG Infra“, AB Litgrid, AB „Amber Grid“, AB 

„Energijos skirstymo operatorius“, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, 

asocijuotų projektuotojų, rangovų struktūrų apie įgyvendintus, vykdomus projektus ir investicijas į 

 
9 Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir 

vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, 

įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias 

atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros 

energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais. 
10 Pagal Lietuvos Respublikos  gamtinių dujų įstatymo 131 straipsnio 2 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi 

kilnojamaisiais daiktais. 
11 Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalį ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra 

laikomi kilnojamaisiais daiktais. 
12 Prieiga internete: http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt  
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projektuojamus ir statomus statinius ir (ar) jiems paskirtimi artimus kilnojamuosius daiktus, 

atnaujinamas (modernizuojamas) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus). 

Svarbu pažymėti, kaip nurodyta ir nutarimo projekto 2.4 papunktyje, kad BIM metodai būtų 

privalomai taikomi tik tiems ypatingiesiems statiniams ir (ar) jiems paskirtimi artimiems 

kilnojamiesiems daiktams, atnaujinamų (modernizuojamų) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupėms 

(kvartalams), kurių projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos, preliminariosios sutartys 

sudarytos, dinaminė pirkimo sistema sukurta nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Nutarimo projekto 3 punktu nurodoma, kad BIM metodai ir reikalavimai dėl BIM metodų 

taikymo, nurodyti šio nutarimo projekto 2 punkte, gali būti netaikomi projektuojant, rekonstruojant 

kultūros paveldo statinius (ar jų dalis), nes prie statinių priskiriami ir kultūros paveldo statiniai (jų 

dalys). Kultūros paveldo statiniams (jų dalims) dėl savo specifikos ir sudėtingumo, vertingųjų 

savybių nėra nustatomas privalomas BIM metodų taikymas. 

Nutarimo projekto 4 punkte nurodoma rekomendacija pirkimo vykdytojams reikalavimus ir 

(arba) kriterijus dėl BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka nurodyti pirkimo 

dokumentuose perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių projektavimo paslaugas, 

naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų projektavimo paslaugas, įrengimo, 

pertvarkymo darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo paslaugas, 

atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir 

kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, 

kilnojamieji daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) neatitinka 2.1–2.4 papunkčių 

reikalavimų. Pirkimo vykdytojai galėtų nurodyti pirkimo dokumentuose taikyti BIM metodus ir 

mažesnės vertės projektams. 

Nutarimo projekto 5 punktu Aplinkos ministerija įgaliojama nustatyti BIM metodų taikymo 

tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija suinteresuotų institucijų ir organizacijų, 

visuomenės pastaboms ir pasiūlymams per Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) teikė Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Užsakovo reikalavimų informacijai, Statinio 

informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano ir Statinio informacinio modeliavimo 

protokolo patvirtinimo“ projektą (TAIS reg. Nr. 21-18957) (toliau – įsakymo projektas)13. Įsakymo 

projektas bus patikslintas pagal gautas pastabas ir pasiūlymus. 

Nutarimo projektu neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nenotifikuotinas 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. 

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos 

normas. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka, nėra. 

Nutarimo projektas teikiamas suinteresuotų institucijų ir organizacijų, visuomenės pastaboms 

ir pasiūlymams skelbiant jį Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).  

Suinteresuotas institucijas ir organizacijas prašome per 10 d. d. nuo nutarimo projekto 

paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus. Negavus argumentuotų pastabų ir 

pasiūlymų per nurodytą laiką, laikysime, kad nutarimo projektui pritariate. 

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) 

vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas (tel. 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Adresatų sąrašas, 2 lapai. 

 
13 Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/577e00115fa511eb9954cfa9b9131808?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3d310a

d4-a890-49ab-9ed4-013e3812b02a  

mailto:tomas.boldorevas@am.lt
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2. Nutarimo projektas, 2 lapas. 

3. Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai. 

4. Nutarimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 9 lapai. 

 

 

 

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Boldorevas, 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt  
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-916/641-II-4-1 priedas 2021-09-20.zip) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b0975dc015fa11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=be281f7b-3a97-4df0-a95c-9d59fdec350e
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IS-916/641-II-5 priedas 

 
Tarybos 2021-09-17 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl 2020 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių (papildomas 

klausimas). 

Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius 

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

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

9:30 val. 

2. Dėl sankcijos skyrimo UAB „Fortis energy“ už Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo įstatymo pažeidimus. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva 

Dalyvauja: UAB „Fortis energy“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

3. Dėl sankcijos skyrimo UAB „Pakruojo šiluma“ už Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo įstatymo pažeidimus. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva 

Dalyvauja:UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

4. Dėl sankcijos skyrimo UAB „Jetgas“ už Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo pažeidimus. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva 

Dalyvauja: UAB „Jetgas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama 

5. 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 2021-09-17 posėdžio „1. Dėl 2020 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio 

aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-916/641-II-5-1 priedas 2021-09-20.zip) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-17/lyginamieji-rodikliai-siluma-p.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-17/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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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) dalyvavo Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) š. m. rugsėjo 17 d. posėdyje, kuriame buvo svarstomas ir 

priimtas Tarybos nutarimas „Dėl 2020 m. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, 

karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamųjų rodiklių“. Posėdžio metu Asociacija atkreipė tarybos dėmesį, kad skaičiuojami 

lyginamieji rodikliai, vadovaujantis Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, 

karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl 

Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 

18 d. nutarimo Nr. O3E-853 redakcija) (toliau – Aprašas), nėra korektiški ir prasmingi 

dabartinėje energetikos reguliacinėje sistemoje. 

Asociacijos vertinimu, lyginamuosius rodiklius galima būtų naudoti pirminių priežasčių 

analizei, tačiau netaikyti tiesiogiai kainodaroje. Reguliatoriaus tikslas turėtų būti stebėti tik galutinį 

ekonominį reguliuojamų subjektų rezultatą, o ne atskirus techninius rodiklius. Siekiant gero 

rezultato tik atskiro techninio rodiklio apimtyje, šilumos gamybos įmonės neišvengiamai didina kitų 

veiklos rodiklių neigiamą įtaką bendrosioms sąnaudoms, o būtent mažiausias bendrąsias sąnaudas ir 

reikalauja užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis. Bendrosios šilumos gamybos 

sąnaudos turi būti optimalios, nes greičiausiai nerastume nei vieno šilumos gamintojo, kurio visi 

Apraše nustatyti rodikliai būtų Tarybą tenkinančiose ribose. 

Apibendrintai kalbant apie lyginamosios analizės rodiklius, tai logiška, kad tiesioginis jų 

taikymas sąnaudų pagrindimui galimas tik dviem atvejais: 

1. Vieno vartotojo metinės aptarnavimo sąnaudos (mažmeninė prekyba) – EUR/(m. vart.), 

o  šios sąnaudos priklauso tik nuo aptarnaujamų vartotojų skaičiaus. Grupavimo net 

nereikia, šių sąnaudų dydis turėtų būti atvirkščiai proporcingas vartotojų skaičiui – masto 

ekonomija. Naudojamos duomenų nuskaitymo technologijos, fizinio darbo apimtis, 

priskiriamos šiai veiklai netiesioginės sąnaudos ir kiti sprendimai turėtų būti optimizuoti, 

kad atitiktų bendrą regresijos kreivę: santykinės sąnaudos kaip priklausomybė nuo vartotojų 

skaičiaus. Nukrypimus turėtų (ne)pateisinti objektyvios aplinkybės. Net ir šiuo atveju įtakos 

turi atlyginimų lygis atskiruose miestuose, viešuosiuose pirkimuose įsigytos įrangos kainos, 

įrangos nusidėvėjimo laipsnis ir kitos objektyvios priežastys.  

2. Netiesioginių metinių sąnaudų (ūkinės veiklos, administravimo ir pan.) santykinis dydis, 

o dar tiksliau – priskyrimas atskiroms veikloms (EUR/MW, EUR/kms, EUR/vart.). 

Negalima netiesioginių sąnaudų priskirti energijos vienetams, nes ši bazė (kWh arba MWh) 

labai kinta ir priklauso nuo klimatinių sąlygų, renovacijos mastų ir t.t. Netiesioginės 

sąnaudos dalinai atspindi įmonės organizacinį efektyvumą: nuosavų ir perkamų paslaugų 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2021-09-17 Nr. 85 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO 

VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ PRASMINGUMO 

http://www.lsta.lt/
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santykį, darbo našumą, valdymo procesų automatizavimo laipsnį ir t.t. Tačiau ir šiuo atveju 

įtakos turi įmonės dydis, įmonės struktūra (aptarnaujamų savivaldybių skaičius), atlyginimų 

skirtumai atskiruose miestuose ir t.t.  

Visais kitais atvejais lyginamajai analizei Tarybos naudojami rodikliai (KPI) yra 

multifaktoriniai, tai yra juos lemia didelis priešinga kryptimi įtakojančių aplinkybių skaičius, 

pavyzdžiui: 

a. Katilų energetinis efektyvumas atvirkščiai proporcingas elektros suvartojimui; 

b. Kapitalinės investicijos (įrangos modernumas) atvirkščiai proporcingas personalo 

skaičiui (darbo užmokesčio fondas) ir eksploatacijos bei remontų sąnaudoms; 

c. Naujų vamzdynų dalis ir santykiniai jų eksploatavimo kaštai (turėjo įtakos ES paramos 

prieinamumas vamzdžių keitimo laikotarpiu) ir t.t. 

Dėl to atskirų techninių ir ekonominių rodiklių reguliavimas ir „apkarpymas“ nieko 

nereiškia. Jeigu jo pagerinimui nėra alternatyvų, tai jo „nepripažinimas“ pagrįstu nieko nekeičia – 

tokios sąnaudos išlieka, o įmonei sukuriami finansiniai nuostoliai. Turėtų būti lyginamas suminis 

ekonominis rezultatas šilumos gamyboje, perdavime ir mažmeniniame aptarnavime. Ir tik 

blogiausios KPI vertės analizuojamos gilėjančios analizės metodu, siekiant išsiaiškinti to priežastis 

ir įvertinti, ar yra joms paveikti techniškai įmanomų ir ekonomiškai pagrįstų sprendimų. Deja, tokia 

analizė neatliekama. Korektiškam to atlikimui energetikos reguliatorius turėtų sukurti didžiulę 

duomenų bazę, rinkti visų įmonių techninius rodiklius, juos analizuoti, apibendrinti ir t.t. Tai labai 

sudėtingas darbas ir greičiausiai neturėtų prasmės, nes technologiškai ir ekonomiškai efektyvūs 

sprendimai jau padaryti, o skirtingas sąnaudas lemia objektyvūs skirtumai tarp įmonių.  

Lyginamoji analizė taikytina tik analogiškiems objektams ir infrastruktūrai, esant 

dideliam jų skaičiui, todėl buvo pateisinama Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio pradžioje, kai 

viskas Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje dar buvo unifikuota ir buvo 

didelis efektyvinimo potencialas. Įvykus vartotojų struktūroje ir atskirose įmonėse didžiuliams 

pokyčiams, šis reguliavimo instrumentas tapo netinkamas, reikalaujantis daug beprasmiško Tarybos 

darbo, o „nepripažintos“ sąnaudos niekur nedingsta. Lyginamąja analize „apkarpytos“ patirtos ar 

neišvengiamos sąnaudos tik mažina reguliuojamų įmonių pelningumą ir gyvybingumą, tačiau 

Taryba to neanalizuoja ir nevertina. 

Dėl įvardintų ir panašių priežasčių daugelis šalių atsisakė lyginamosios analizės metodo 

CŠT sektoriuje, o tik kartais nagrinėja blogiausius rodiklius gilėjančios analizės būdu. Taip 

reguliavimas tampa konstruktyvesnis ir paprastesnis. Analizės rezultatai naudojami rezervuotai, 

leidžiamos paklaidos ir pan. Taip elgiasi įvairių šalių energetikos reguliatoriai (Čekijos, Estijos, 

Slovakijos ir t.t.), kurie vis dar nacionaliniu lygiu reguliuoja CŠT įmones. Detalaus visaapimančio 

reguliavimo ES šalyse iš esmės nėra, o Lietuva šiuo požiūriu išsiskiria, padarydama savo kainodarą 

sudėtinga, neprognozuojama ir destruktyvia. Nusistovėjus technologiniams sprendimams, padarius 

suderintas investicijas ir atlikus viešuosius pirkimus, nėra nei teisinio, nei loginio pagrindo dar 

kartą kvestionuoti atskiras charakteristikas ir taip sugeneruoti įmonėms dirbtinius finansinius 

nuostolius.        

 Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, kviečiame Tarybą organizuoti pasitarimą su rinkos 

dalyviais ir detaliai aptarti lyginamųjų rodiklių taikymo praktiką, pasekmes bei ieškoti 

konstruktyvių metodų šilumos ūkio reguliavime ir kainodaroje.  

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

 

mailto:mantas@lsta.lt
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IS-916/641-II-6 priedas 

 
Tarybos 2021-09-23 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 
1. Dėl VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl AB „Kauno energija“ 2017–2019, 2022 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas 

Dalyvauja: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos, AB „Kauno 

energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ 2019–2022 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė 

Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės administracijos, UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Mažeikių vandenys“ 2019–2020 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

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

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 

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

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ 2021 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo. 

Pranešėja – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aušra Everlingienė 

Dalyvauja: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Ukmergės 

šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, el. dokumentas* 

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

7. Dėl ginčo tarp V. D. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

8. Dėl vartojimo ginčo tarp T. P. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ bei uždarosios akcinės 

bendrovės „Elektrum Lietuva“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

9. Dėl ginčo tarp Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ 

bei uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ nagrinėjimo. 

Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Vaišnorė 

Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

10. 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 2021-09-23 posėdžio aktuali medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-916/641-II-6-1 priedas 2021-09-20.zip) 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/vilniaus-jeruzales-darbo-rinkos-mc.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/kauno-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/suduvos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/mazeikiu-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/rokiskio-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/ukmerges-siluma-fin-pajegumas.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-09-23/ukmerges-siluma-fin-pajegumas.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-23/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-916/641-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-09-14 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-09-14 

 

 
Paskutinis taškas 2021-08-31 

 

Vėliausio 2021-09-14 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 09 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
47 320 15.39 0.00 %  18 410 15.79 14.69 5 320 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
3 080 17.75 0.00 %  61 040 15.49 14.00 18 480 

https://www.baltpool.eu/lt/
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M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  63 840 16.50 20.00 23 240 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
33 110 19.91 0.00 %  220 220 16.36 27.17 73 150 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
72 800 20.48 0.00 %  40 950 17.37 23.33 15 470 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  233 520 16.37 23.18 129 360 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
1 280 28.63 0.00 %  470 26.20 30.05 1 040 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
960 33.00 0.00 %  240 23.00 38.00 240 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  

Lignino ir 

biokuro 

mišinys 

210 10.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  
Smulkinta 

mediena 
54 320 16.19 +4.82 % 4 550 15.35 21.00 210 

M10-2021  
Smulkinta 

mediena 
21 000 16.84 -5.40 % 30 240 16.63 0.00 0 

M11-2021  
Smulkinta 

mediena 
31 640 17.42 0.00 % 10 080 16.43 0.00 0 

Q04-2021  
Smulkinta 

mediena 
46 970 16.10 -23.66 % 78 540 17.58 16.20 23 100 

Q01-2022  
Smulkinta 

mediena 
4 550 22.00 +6.91 % 60 970 17.20 0.00 0 

WIN-2021  
Smulkinta 

mediena 
0 - 0.00 %  178 080 16.61 22.00 50 400 

Medienos granulės 

SPOT  
Medienos 

granulės 
670 25.60 -12.03 % 0 0.00 0.00 0 

WIN-2021  
Medienos 

granulės 
0 - 0.00 % 240 25.00 0.00 0 
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IS-916/641-III-2 priedas 

 

 LEA 2021-09-14 pranešimas. 

TN: tn  

 

GOVTECH IŠŠŪKIŲ PRISTATYME – KURIAMAS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR CO2 

MATAVIMO SPRENDIMAS 

 

 
 

Lietuvos energetikos agentūra šiandien Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) 

organizuotame renginyje „GovTech Demo Day“ startuoliams, įmonėms ir technologijų 

specialistams pristatė savo inicijuojamą projektą „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 

pėdsako matavimo sprendimas“ (su pristatymu galima susipažinti čia). 

„Susiduriame su problema, kad kiekvienas asmeniškai nematome ir nesuvokiame savo 

veiksmų poveikio klimato kaitai. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos tyrimas parodė, kad 

kasdienių įpročių pakeitimas gali sumažinti globalias emisijas 6% . Kad tai įvyktų, kiekvienas iš 

mūsų turime gebėti „matyti”, kokį poveikį daro mūsų pasirinkimai”, - teigia Agentūros atstovas dr. 

Karolis Januševičius. 

Spręsdama šią problemą, Agentūra kviečia IT sprendimų kūrėjus ir inovatorius prisidėti prie 

sprendimo, kaip apskaičiuoti asmens sutaupomą energiją ir sukuriamą CO2 pėdsaką, sukūrimo. 

Sprendimas turėtų išnaudoti egzistuojantį išmanių technologijų potencialą: surinkti informaciją iš 

mobilaus telefono, elektros tiekėjo, šilumos tiekėjo ir kitų šaltinių. 

Pasak dr. Karolio Januševičiaus, “šiuo metu egzistuoja labai daug įvairių šaltinių, 

kaupiančių informaciją apie asmens suvartojamą energiją. Mūsų tikslas – sujungti šiuos šaltinius į 

vieną vietą ir parodyti kiekvienam asmeniui kiek CO2 jis sukuria savo veiklomis”. 

Sprendimo sukūrimas finansuojamas MITA skiriamomis lėšomis. Su reikalavimais 

Sprendimui galima susipažinti čia. 

 
GovTech iššūkio pristatymas / Asmens energijos vartojimo ir CO2 pėdsako matavimo 

sprendimas  

1. Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas 2021-

09-14 Parengė: dr. Karolis Januševičius, Vytautas Budreika VšĮ Lietuvos energetikos 

agentūra  

2. PROBLEMA–nematome ir nesuprantame savo veiksmų poveikio klimato kaitai 

ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR SUKURIAMO CO2 PĖDSAKO 

MATAVIMO SPRENDIMAS Energijos vartojimas Kuro vartojimas Prekių ir paslaugų 

sukūrimas Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) Klimato kaita JAUČIAME 

https://www.ena.lt/Naujiena/govtech-co2/
https://www.slideshare.net/KarolisJanueviius/govtech-ikio-pristatymas-asmens-energijos-vartojimo-ir-co2-pedsako-matavimo-sprendimas
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-666102
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klimato kaitos PADARINIUS: augančios vidutinės temperatūros, besikeičianti flora ir 

fauna, klimato anomalijos – stichinės liūtys, karščio bangos, sausros ir kt. 

NEMATOME ir neapčiuopiame, kiek energijos naudoja kasdienės mūsų veiklos 

NESUPRANTAME, kokį poveikį klimato kaitai turi kiekvieno asmens veikla ir 

kasdieniai pasirinkimai Mums sunku suprasti mūsų veiksmų ryšį su klimato kaita !  

3. KODĖL ASMENS ĮTAKA YRA SVARBI? ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS 

IR SUKURIAMO CO2 PĖDSAKO MATAVIMO SPRENDIMAS CO2=People 

Service Energy Carbon emmisions Būtinybė riboti ir mažinti ŠESD emisijas dėl 

poveikio klimatui Galime keisti savo įpročius – vartoti tvariau, vertinti vartojimo 

poveikį, nevykdyti kenkėjiškų veiksmų Galime rinktis mažesnes energijos sąnaudas 

sukuriančias alternatyvas Mažesnę ŠESD emisiją turinčios energijos vartojimas – 

atsinaujinančių energijos išteklių integracija 23 (MWh/met)/p. 7,3 (tCO2/met)/p. 

Kiekvieno mūsų pasirinkimai lemia mūsų sukuriamą emisiją!  

4. Ką galime stebėti savogyvenime? ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR 

SUKURIAMO CO2 PĖDSAKO MATAVIMO SPRENDIMAS Kodėl negalime stebėti 

savo energijos sąnaudų ir poveikio klimatui? Sportinę veiklą, mitybą, širdies pulsą, 

streso lygį... Sveikatinimosi veiklas, įpročius, veiklų pasiskirstymą – „gyvenimo ir 

darbo balansą“  

5. KO TIKIMĖS? ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR SUKURIAMO CO2 

PĖDSAKO MATAVIMO SPRENDIMAS SPRENDIMO, kuris:  

▪ LEISTŲ kiekvienam piliečiui su minimaliomis pastangomis ŽINOTI savo 

energijos vartojimo ir CO2 pėdsaką  

▪ Iš egzistuojančių aplikacijų ir servisų SURINKTŲ patikimą INFORMACIJĄ  

▪ Suteiktų galimybę ANALIZUOTI DUOMENIS ir PATEIKTI individualizuotus 

PASIŪLYMUS naudotojui Tikimės sprendimo, kuris padėtų suprasti, stebėti ir 

teisingai pasirinkti.  

6. KODĖL TAI SVARBU? ASMENS SUTAUPYTOS ENERGIJOS IR SUKURIAMO 

CO2 PĖDSAKO MATAVIMO SPRENDIMAS Intergovernmental Panel on Climate 

change (IPCC) tyrimas parodė, kad vien neesminių įpročių pakeitimas galėtų sumažinti 

CO2 emisiją 2 mlrd. Tonų ( ~6% pasaulio emisijų) Tam, kad toks pokytis įvyktų*, 

būtinas: Pokyčiui sukurti, reikia sprendimo, skatinančio keisti elgesį ir tai įtvirtinti. 

Informuotumo ir pažinimo didinimas Poreikio formavimas Atkritimo prevencija, 

pokyčio išlaikymui Žinojimas, ką ir kaip keisti *Pagal ADKAR pokyčių modelį  

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS, ENERGETIKOS INOVACIJŲ 

KONTEKSTE AČIŪ UŽ DĖMESĮ  

http://www.ena.lt,  https://www.linkedin.com/company/ltena/,   

 
 

 

http://www.ena.lt/
https://www.linkedin.com/company/ltena/


 

84 

 

IS-916/641-III-3 priedas 

 

VERT 2021-09-13 pranešimas. Kada reikia mokėti mokestį už galios dedamąją, net jeigu 

vartotojas nevartoja elektros?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), nutarė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO 

neskaičiuoti objektui galios dedamosios mokesčio ir grąžinti vartotojo sumokėtas sumas, 

nepagrįstas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog ESO savavališkai įtraukė ir skaičiuoja galios 

dedamosios mokestį už objektą, nors sutartis dėl elektros energijos persiuntimo objektui su ESO 

nėra sudaryta. Vartotojas kreipėsi į ESO, prašydamas išbraukti objektą bei grąžinti sumokėtas 

sumas, tačiau ESO nepateikė atsakymo. Vartotojas prašė sustabdyti galios dedamosios mokesčio 

skaičiavimą objektui,  kuriems yra tiekiama elektros energija, sąrašo ir grąžinti į mokėtojo sąskaitą 

sumokėtas sumas. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas pateikė ESO objekto 

prijungimo prie elektros tinklo paraišką, pagal kurią ESO parengė prijungimo sąlygas, kurias 

vartotojas pasirašė apmokėdamas prijungimo įmoką. Sutartyje vartotojas įsipareigojo su ESO 

atsiskaityti už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir 

galią.  

Nustatyta, jog vartotojas už objektui suteiktas elektros energijos persiuntimo paslaugas 

atsiskaito kaip antrosios grupės vartotojas, todėl turi būti mokamas galios mokestis. Galios 

dedamosios mokestį moka antrosios ir trečiosios grupės vartotojai. 

Galios dedamoji – tai vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam 

kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą nepriklausomai nuo persiųsto 

elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos pirkimo–pardavimo 

ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo fakto.  

Šis mokestis mokamas net ir tuomet, kai vartotojas neturi galimybės vartoti elektros 

energiją, t. y. neturi įrengto vidaus tinklo. Taip yra todėl, kad užbaigus elektros prijungimą, tinklų 

operatorius yra priverstas rezervuoti leistinąją naudoti galią, jos neperskirstant kitiems vartotojams, 

ir paliekant vartotojui galimybę ateityje naudoti tiekiamą elektros energiją. 

Mokestį už leistinosios galios dedamąją privalo mokėti antrosios grupės vartotojai – 

vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau bei trečiosios grupės vartotojai 

– vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW. Buitiniams vartotojams, 

kurie priskiriami pirmajai grupei, nereikia mokėti šio mokesčio. 

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-13/kada-reikia-moketi-mokesti-uz-galios-dedamaja-net-jeigu-vartotojas-nevartoja-elektros.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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IS-916/641-III-4 priedas 
  

LŠTA INFO. Kas priskiriama gamybinei veiklai, 

 
From: Ieva Norkienė <i.norkiene@e-energija.lt>  

Sent: Monday, September 13, 2021 12:49 PM 

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

Subject: FW: Kas priskiriama gamybinei veiklai 

 

Laba diena, 

 

Ar tikrai CŠT yra gamybos įmonės, nes iš Lietuvos statistikos departamento gavau tokį paaiškinimą (laiškas 

žemiau), o EIMIN pasidalino ekonominės veiklos klasifikatoriaus C kodu. 
 

„Gerb. Ieva, 

informuojame, kas laikoma gamybos įmonėmis, rodo šis klasifikatorius: 

https://www.registrucentras.lt/jar/fa/klasif/v_rusys.php?kla_nr=2&VEIG_KODAS=C#C 

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir 

ministerijos nuostatai, ministerijai nesuteikia teisės aiškinti teisės aktų nuostatų ir jų taikymo, todėl pateikiame tik 

ministerijos specialistų nuomonę Jūsų paklausime keliamais klausimais. 

 
Pagarbiai 
 

“ 

 

 
 

Pagarbiai, 

 

Ieva Norkienė 

UAB „Akmenės energija“ 

Ekonomistė 

Tel.: (8 425) 56897 

Mob.: +370 611 47661 

El.p.: i.norkiene@e-energija.lt 

mailto:i.norkiene@e-energija.lt
mailto:info@lsta.lt
https://www.registrucentras.lt/jar/fa/klasif/v_rusys.php?kla_nr=2&VEIG_KODAS=C#C
mailto:i.norkiene@e-energija.lt
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---------------------------------------------------------------------- 

Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti 

apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam 

asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam 

asmeniui. Jei Jūs per klaidą  avotte šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti jos siuntėjui bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos 

priedus iš Jūsų sistemos. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

From: Laimutė Narvydienė <Laimute.Narvydiene@stat.gov.lt>  

Sent: 2021 m. rugsėjo 10 d., penktadienis 16:04 

To: Ieva Norkienė <i.norkiene@e-energija.lt> 

Subject: RE: Kas priskiriama gamybinei veiklai 

 

Atsakydami į Jūsų 2021 m. rugsėjo 10 d. laišką, dėl Jūsų įmonės veiklos priskyrimo 

gamybinei ar paslaugų veiklai, atkreipiame dėmesį,  kad vadovaujamės Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus (toliau – EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226 „Dėl 

ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, sąvokomis ir jų apibrėžimais. 

Pagal EVRK 2 red., gamybos sąvoka vartojama visai ekonominių veiklos rūšių sričiai 

apibrėžti. Ji nėra skirta tik žemės ūkio, kasybos ar pramoninės veiklos sektoriams. Ji vartojama ir 

paslaugų sektoriuje. Kitaip tariant – pagal EVRK 2 red. Gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra 

produktas (prekė ar paslauga). 

Pagal Lietuvos Respublikos terminų banke pateiktus apibrėžimus gamyba gali būti 

suprantama taip, kaip ji ir yra apibrėžta EVRK 2 red. Arba apimti siauresnę sritį t. y. žaliavos 

pavertimą gaminiu arba pusgaminiu. Medžiagų (žaliavų) arba sudedamųjų dalių fizinis arba 

cheminis pakeitimas, kai gaunami nauji produktai (gaminiai arba pusgaminiai) pagal EVRK 2 red. 

Yra apibrėžiamas kaip apdirbamoji gamyba, o įmonės vykdančios tokią veiklą yra klasifikuojama C 

sekcijoje  „Apdirbamoji gamyba“. 

Kadangi pagal EVRK 2red. Gamybos sąvoka taikoma tiek gaminių tiek paslaugų gamybai, tai 

neturime pagrindimo, kuriuo remiantis D sekcijoje klasifikuojamos veiklos rūšys būtų priskiriamos 

gamybai ar paslaugoms. Jeigu šios sąvokos naudojamos teisės aktuose, tai jų kūrėjai turėtų pateikti 

ar išaiškinti teisės akte vartojamų sąvokų apibrėžimus. 

 
Pagarbiai 

Laimutė Narvydienė 

 

Lietuvos statistikos departamento 

Metodologijos ir kokybės skyrius 

specialistė 

tel. (8 5) 236 4716 

el. p. laimute.narvydiene @stat.gov.lt 
 

 
 

 

Lietuvos statistikos 

departamentas 

Gedimino per. 29, LT-01500 

Vilnius 

www.stat.gov.lt 

osp.stat.gov.lt 

© Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį. 

Lietuvos statistikos departamentas, pripažindamas asmens duomenų apsaugos svarbą duomenų subjektams ir 

pačiam departamentui, gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

Asmens duomenų tvarkymo politika. 

 

 

https://www.e-vac.lt/akmene/
mailto:Laimute.Narvydiene@stat.gov.lt
mailto:i.norkiene@e-energija.lt
mailto:laima.grižaitė@stat.gov.lt
http://www.stat.gov.lt/
https://www.stat.gov.lt/documents/29256/5798620/asm_duom_tvarkymo_politika.pdf
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From: Daiva Mikalopienė  

Sent: Friday, September 10, 2021 9:18 AM 

To: Laimutė Narvydienė <Laimute.Narvydiene@stat.gov.lt> 

Subject: FW: Kas priskiriama gamybinei veiklai 

 

From: Ieva Norkienė <i.norkiene@e-energija.lt>  

Sent: Thursday, September 9, 2021 5:02 PM 

To: LSD sekretoriatas <statistika@stat.gov.lt> 

Subject: FW: Kas priskiriama gamybinei veiklai 

 

Laba diena, 

 

Įmonė UAB “Akmenės energija” pagal ekonominės veiklos klasifikatorių priskiriama “Garo tiekimo 

ir kondicionavimo veiklai”. Ar ši veikla priskiriama prie gamybos veiklos ar tai komunalinių paslaugų 

teikimo veikla? 

Klausimas aktualus dėl nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. įsigaliosiančio LR Vyriausybės nutarimo “Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo” 

 

 
 

Pagarbiai, 

Ieva Norkienė 

UAB „Akmenės energija“ 

Ekonomistė 

Tel.: (8 425) 56897 

Mob.: +370 611 47661 

El.p.: i.norkiene@e-energija.lt 

 
 
---------------------------------------------------------------------- 

Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti 

apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam 

asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam 

asmeniui. Jei Jūs per klaidą  avotte šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti jos siuntėjui bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos 

priedus iš Jūsų sistemos. 

---------------------------------------------------------------------- 

mailto:Laimute.Narvydiene@stat.gov.lt
mailto:i.norkiene@e-energija.lt
mailto:statistika@stat.gov.lt
mailto:i.norkiene@e-energija.lt
https://www.e-vac.lt/akmene/
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IS-916/641-III-5 priedas 
 

LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. rugsėjo 22 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Svarstomas klausimas 

Komisijos išvados 

rengėjas, atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-09-22 

13.00–13.05 

III r. 220 k. 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas J. Urbanavičius 

2. 

2021-09-22 

13.05–14.00 

III r. 220 k. 

Dėl gamtinių dujų rinkos apžvalgos 

 

Kviečiami dalyvauti: 

Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, AB „Amber Grid“ ir AB 

„Klaipėdos nafta“ atstovai 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2021-09-22 

14.00–14.30 

III r. 220 k. 

Dėl 2022 m. elektros, gamtinių dujų ir šilumos 

sektoriaus tarifų tendencijų 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir 

energetikos ministerijos atstovai 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2021-09-22 

14.30–14.35 

III r. 220 k. 

Kiti klausimai J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-16  

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Aplinkos apsaugos komiteto uždaro 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. 

2021-09-22 

10.00–10.05 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-09-22 

10.05–10.10 

I r. 404 k. 

 Komiteto pirmininko 

pavaduotojo rinkimai 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

3. 

2021-09-22 

10.10–10.30 

I r. 404 k. 

ES-2021-67, 

COM/2021/555 

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17268
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17297
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)555&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)555&lang=lt
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REGLAMENTAS 

kuriuo iš dalies 

keičiamas 

Reglamentas (ES) 

2018/842, kuriuo, 

prisidedant prie 

klimato politikos 

veiksmų, kad būtų 

vykdomi 

įsipareigojimai pagal 

Paryžiaus susitarimą, 

valstybėms narėms 

nustatomi 

įpareigojimai 2021–

2030 m. laikotarpiu 

sumažinti išmetamų 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

metinį kiekį 

4. 

2021-09-22 

10.30–10.45 

I r. 404 k. 

ES-2021-51, 

COM/2021/554 

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS 

kuriuo dėl taikymo 

srities, atitikties 

taisyklių 

supaprastinimo, 

valstybių narių 2030 

m. tikslų nustatymo ir 

įsipareigojimo iki 

2035 m. bendrai 

pasiekti poveikio 

klimatui neutralumo 

tikslą žemės 

naudojimo, 

miškininkystės ir 

žemės ūkio sektoriuje 

iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) 

2018/841 ir dėl 

stebėsenos, ataskaitų 

teikimo, pažangos 

stebėjimo ir peržiūros 

tobulinimo iš dalies 

keičiamas 

Reglamentas (ES) 

2018/1999 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

5. 
2021-09-22 

10.45–11.00 

ES-2021-50, 

COM/2021/551 

Pasiūlymas 

EUROPOS 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)554&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)554&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)551&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)551&lang=lt
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I r. 404 k. PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA kuria iš 

dalies keičiama 

Direktyva 

2003/87/EB, 

nustatanti šiltnamio 

efektą sukeliančių 

dujų emisijos leidimų 

sistemą Sąjungoje, 

Sprendimas (ES) 

2015/1814 dėl 

Sąjungos šiltnamio 

efektą sukeliančių 

dujų apyvartinių 

taršos leidimų 

prekybos sistemos 

rinkos stabilumo 

rezervo sukūrimo ir 

veikimo ir 

Reglamentas (ES) 

2015/757 

6. 

2021-09-22 

11.00–11.15 

I r. 404 k. 

ES-2021-58, 

COM/2021/568 

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS 

kuriuo įsteigiamas 

Socialinis klimato 

fondas 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

7. 

2021-09-22 

11.15–11.30 

I r. 404 k. 

ES-2021-61, 

COM/2021/552 

Pasiūlymas 

EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA kuria 

dėl aviacijos 

sektoriaus indėlio 

siekiant visos 

ekonomikos 

išmetamųjų teršalų 

kiekio mažinimo 

tikslo ir tinkamo 

pasaulinės rinkos 

priemonės 

įgyvendinimo iš dalies 

keičiama Direktyva 

2003/87/EB 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 

2021-09-22 

11.30–11.35 

I r. 404 k. 

 Kiti klausimai  A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)568&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)568&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)552&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)552&lang=lt
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Naujausi pakeitimai – 2021-09-17 

________ 
 

LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. rugsėjo 22 d. 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. 

2021-09-22 

10.00–10.02 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-09-22 

10.02–10.15 

III r. 220 k. 

XIVP-

542 

Branduolinės energijos 

įstatymo Nr. I-1613 2, 15, 34 ir 

36 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

A. Kupčinskas 

J. Pinskus 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

3. 

2021-09-22 

10.15–10.30 

III r. 220 k. 

XIVP-

655 

Nekilnojamojo turto kadastro 

įstatymo Nr. VIII-1764 2, 3, 4, 

6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ir 19 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

I. Jurkšuvienė 

4. 

2021-09-22 

10.30–10.45 

III r. 220 k. 

XIVP-

208 

Užimtumo įstatymo Nr. XII-

2470 5(1), 25, 37, 41, 42, 

48(1) straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

M. Skritulskas 

L. Mogenienė 

L. Jasiukėnienė 

5. 

2021-09-22 

10.45–11.15 

III r. 220 k. 

 

Lietuvos energetikos instituto 

rengiamo projekto „Vandenilio 

technologijos LEI išmanaus 

žaliojo miestelio pilotinėje 

infrastruktūroje” pristatymas 

Pranešėjai: Lietuvos 

energetikos instituto 

direktorius Sigitas 

Rimkevičius, Lietuvos 

energetikos instituto 

direktoriaus pavaduotojas 

Rimantas Bakas, Lietuvos 

energetikos instituto 

Vandenilio energetikos 

technologijų centro vadovas 

Darius Milčius  

  

6. 

2021-09-22 

11.15–11.25 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai - 2021-09-16  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17300
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-542
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-542
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-655
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-655
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-208
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-208
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IS-916/641-III-6 priedas 
 

AM 2021 09 17 pranešimas. Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapą užbaigs 

visų sektorinių grupių forumas 

TN: tn  

 

 
 

Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos kūrimo etapui apibendrinti bus skirtas 

baigiamasis visų sektorinių grupių forumas. Jis kviečiamas rugsėjo 29 d. 9 val. Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijoje Girionyse (Kauno r.). Planuojama, kad forume dalyvaus apie 120 

žmonių. 

Iš pradžių sektorinių grupių deleguoti atstovai pristatys savo grupės siūlomą viziją, o po to, 

susibūrę į mišrias grupes, šias vizijas apjungs į vieną bendrą viziją, kuri taps Nacionalinio 

susitarimo dėl miškų dokumento dalimi. 

Miškų proceso vizijai kurti buvo sudaryta, atsižvelgus į skirtingus proceso dalyvių interesus, 

ateities poreikius ir lūkesčius, 17 sektorinių grupių: Valstybės miškų politikos, Klimato kaitos, 

Bendruomenių, Privačių miškų savininkų, Valstybinių miškų valdytojų ir kt. 

Rugpjūtį ir rugsėjį kiekviena sektorinė grupė formulavo savo nacionalinę viziją – įvardijo 

įvykius ar veiksnius, kurie turėjo, turi ir turės esminės įtakos miškų procesui, taip pat pagrindinius 

ilgalaikius poreikius, kurie turėtų atsispindėti Nacionalinio miškų susitarimo dokumente, vertino šio 

susitarimo pamatinį tikslą, išsiaiškino, kokios temos jai yra aktualios. Su sektorinių grupių darbo 

rezultatais galima susipažinti čia. 

Forumo darbotvarkė 

8.30–9.00 Registracija 

9.00–9.15  Sveikinimo žodis. 

9.15–9.30  Pranešimas „Esama miškų būklė ir tarptautiniai šalies įsipareigojimai 

ateičiai“ 

9.30–11.00  Sektorinių grupių siūlomų vizijų pristatymai  

11.00–11.15  Pertrauka 

11.15–12.15  Darbas mišriose grupėse 

12.15–13.00  Darbo mišriose grupėse rezultatų pristatymai ir apjungimas į temų 

grupes 

13.00–14.00  Pietų pertrauka 

14.00–15.00  Darbas mišriose grupėse 

15.00–15.45  Pasirinkimų pristatymas 

15.45–16.25  Nacionalinės vizijos dėl miškų galutinė formuluotė 

16.25.–17.00 Baigiamasis žodis, refleksija 

________ 

 

Baigiasi Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapas  

TN: tn  

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-susitarimo-del-misku-proceso-vizijos-etapa-uzbaigs-visu-sektoriniu-grupiu-forumas
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/sektorines-grupes-jau-baigia-savo-darbus-nacionalinio-susitarimo-del-misku-vizijos-etape/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/sektorines-grupes-jau-baigia-savo-darbus-nacionalinio-susitarimo-del-misku-vizijos-etape/
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Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapas eina į pabaigą. Šio etapo tikslas – 

įvertinus skirtingus proceso dalyvių interesus, ateities poreikius ir lūkesčius, išgirsti vieniems kitus 

ir atrasti bendrus sąlyčio taškus, suformuluoti bendrą ilgalaikę nacionalinę miškų viziją. Šiam 

tikslui įgyvendinti etapo pradžioje buvo suformuota 17 sektorinių grupių. 

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. kiekviena sektorinėgrupėįvardino raidą įtakojusius esminius įvykius 

ar veiksnius, dabartį ir ateitį įtakojančius veiksnius ir esminius ilgalaikius poreikius, kurie turėtų 

atsispindėti Nacionalinio miškų susitarimo dokumente, taip pat vertino NMS pamatinį tikslą ir 

nustatė, kokios temos yra joms aktualios,  formulavo nacionalinę miškų viziją taip, kaip ją mato 

kiekviena sektorinė grupė. Kviečiame susipažinti su sektorinių grupių rezultatais, pateiktais žemiau 

esančioje lentelėje.  

Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapą vainikuos visų sektorinių grupių 

bendrasis forumas, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 29 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, 

Girionyse, Kauno r. Planuojamas dalyvių skaičius – apie 120. Bendrajame forume sektorinės grupės 

pristatys savo siūlomas Nacionalines vizijas dėl miškų, dirbant mišriose grupėse sieks skirtingus 

sektorinių grupių matymus integruoti ir apjungti į vieną bendrą šalies nacionalinę miškų viziją, kuri 

taps Nacionalinio susitarimo dėl miškų dokumento dalimi.  

Sektorinių grupių darbo rezultatai Nacionalinio susitarimo dėl miškų vizijos etape: 

Sektorinės grupės pavadinimas Darbo rezultatai (darbo knygos) 

Valstybės miškų politikos  Valstybės miškų politikos SG darbo knyga  

Klimato kaitos Klimato kaitos SG darbo knyga  

Bendruomenių  Bendruomenių SG darbo knyga 

Savivaldybių  Nepateikta 

Privačių miškų savininkų  Privačių miškų savininkų SG darbo knyga 

Valstybinių miškų valdytojų  Valstybinių_miškų_valdytojų SG darbo knyga 

Miškų sektoriaus darbuotojų  Miškų sektoriaus darbuotojų SG darbo knyga 

Miško darbų rangovų  Miško darbų rangovų SG darbo knyga 

Miškų mokslo ir mokymo sistemos  Miškų mokslo ir mokymo sistemos SG darbo knyga 

Miško ekologijos ir biologinės įvairovės  Misku ekologijos ir biologines ivairoves SG darbo knyga 

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio  Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio SG darbo knyga 

Turizmo ir rekreacijos miškuose  Turizmo ir rekreacijos miškuose SG darbo knyga 

Nemedieninės miško ekonomikos  Nemedieninės miško ekonomikos SG darbo knyga 

Medienos pramonės Medienos pramonės SG darbo knyga  

Biomasės energetikos Biomasės energetikos SG darbo knyga  

Medžioklės Medžioklės SG darbo knyga  

Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo  Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo SG darbo knyga 

Kitos naujienos  

Lietuvos miškų ateitį spręs Nacionalinis miškų susitarimas: sieks suderinti skirtingus…  

NMS Sektorinių grupių formavimas  

Nacionalinio miškų susitarimo (NMS)  

https://nacionalinismiskususitarimas.lt/proceso-dalyviai/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Valstybes-misku-politikos-SG-darbo-knyga_2021-09-10_galutinis.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Klimato-kaitos-SG-darbo-knyga_20210913.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Bendruomeniu-SG-Darbo-knyga.docx-2.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Privaciu-misku-savininku_SG-Darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Valstybiniu_misku_valdytoju_SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misku-sektoriaus-darbuotoju-SG-darbo-knyga.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misko-darbu-rangovu-SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misku-mokslo-ir-mokymo-sistemos-SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Misku-ekologijos-ir-biologines-ivairoves-SG-Darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Saugomu-teritoriju-ir-krastovaizdzio-SG-darbo-knyga.pdf
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Turizmo-ir-rekreacijos-miskuose-SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Nemedienines-misko-ekonomikos-SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Pramones_SG-darbo-knyga_20210913.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Biomases-energetikos-SG-darbo-knyga-2.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Medziokles-SG-Darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/09/Prigimtines-kulturos-ir-kulturos-paveldo-SG-darbo-knyga.docx
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/lietuvos-misku-ateiti-spres-nacionalinis-misku-susitarimas-sieks-suderinti-skirtingus-visuomenes-grupiu-poreikius-2/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/lietuvos-misku-ateiti-spres-nacionalinis-misku-susitarimas-sieks-suderinti-skirtingus-visuomenes-grupiu-poreikius-2/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/nms-sektoriniu-grupiu-formavimas/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/nms-sektoriniu-grupiu-formavimas/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/nacionalinio-misku-susitarimo-nms-pamatinis-tikslas/
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NACIONALINIO SUSITARIMO DĖL MIŠKŲ 

SEKTORINIŲ GRUPIŲ 

DARBO KNYGA 

NACIONALINĖS MIŠKŲ VIZIJOS ETAPUI 

 

Jūsų sektorinės grupės pavadinimas  

Biomasės energetikos sektorinė grupė 

 

Jūsų sektorinės grupės nariai 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Ką atstovauja? 

1. Vilma Gaubytė 
Lietuvos biomasės energetikos 

asociacija Litbioma 

2. Mindaugas Šilininkas Lietuvos miško ir žemės savininkų 

asociacija 

3. Mindaugas Žemaitis UAB „Pusbroliai“ (Vietoje R. 

Štreimikio) 

4. Mindaugas Škėma LAMMC Miškų institutas 

5. Valdas Petkus „Klasmann Deilmann Bioenergy“ 

6. Marius Valukynas UAB "Dzūkijos mediena" 

7. Virginijus Brazauskas UAB "Raguvilė" 

8. Dainius Muzikevičius VĮ VMU 

9. Vytautas Kisielius Lietuvos nepriklausomų šilumos 

gamintojų asociacija 

10. Edmundas Petrauskas Lietuvos nepriklausomų medienos 

matuotojų asociacija 

11. Kazimieras Kaminskas UAB „Klasmann-Deilmann Bioenergy" 

 

Darbo knygos paskirtis 

Šios darbo knygos paskirtis: 

1. padėti sektorinių grupių dalyviams pasirengti produktyviam darbui  Nacionalinės miškų vizijos 

formavimo renginyje – bendrame forume; 

2. padėti, kad skirtingos sektorinės grupės suformuluotų rezultatus, kurie galėtų būti tarpusavyje 

palyginti; 

3. suteikti skirtingoms sektorinėms grupėms informaciją apie vienos kitų mintis ir pasirinkimus. 

 

SVARBU! 

✓ Šios knygos įrašai yra sektorinės grupės darbo rezultatas.  

✓ Darbo knyga iki 2021 m. rugsėjo 13 d. 12 val. turi būti persiųsta NMS techninei grupei adresu: 

anzela.valaine@am.lt. 

✓ Sektorinių grupių darbo knygų rezultatai apjungti į vieną dokumentą bus pateikti visoms sektorinėms 

grupėms taip užtikrinant pilną informacijos skaidrumą ir atvirumą. 

✓ Sektorinė grupės pristatys darbo knygos rezultatus Nacionalinės miškų vizijos formavimo renginyje 

– bendrame forume, kuriame bendrakūroje su kitų sektorinių grupių atstovais formuos vieną 

skirtingus interesus integruojančią Nacionalinę miškų viziją. 

 

Bendrakūra 

Nacionalinio miškų susitarimo procesas remiasi bendrakūra, t.y. diskusijos, tekstai ir sprendimai 

formuojami visiems dalyviams kartu dirbant toje pačioje erdvėje ir tuo pačiu metu. Toks metodas užtikrina 

visų dalyvių įtraukimą ir kiekvieno nuomonės išklausymą ir skaidrumą. Bendrakūroje rekomenduojama 

siekti susitarimų konsensuso būdu. 

Bendrakūra yra efektyvesnė ir skaidresnė, kai diskusijų dalyviai pasidalina vaidmenimis, tokiu 

būdu pasiskirstydami ir atsakomybe bei lyderyste. Rekomenduojama kiekvienos diskusijos pradžioje 

pasiskirstyti šiuos vaidmenis: 
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1. Laikrodininkas – stebi laiką, jei pasisakymams nustatote laiko limitą, apie jį praneša, 

informuoja grupę apie laiko ribas. 

2. Moderatorius - užtikrina, kad visi grupėje turėtų vienodai laiko pasisakyti, nebūtų 

dominuojančių, jei kas nors grupėje veikia destruktyviai ar nepagarbiai kito dalyvio atžvilgiu, turi teisę šią 

situaciją nutraukti; 

3. Rašytojas – užrašo grupėje gimusias mintis ir susitarimus pagal pateiktas užduotis, persiunčia 

dokumentą grupės nariams ir techninei grupei. 

4. Pranešėjas - pristato grupės mintis bendrame forume grupės vardu.  

 

Vaidmenys neatleidžia nuo dalyvavimo grupės diskusijoje.  

 

BENDRA INFORMACIJA APIE  SEKTORINIŲ GRUPIŲ DARBĄ NACIONALINĖS MIŠKŲ 

VIZIJOS ETAPE 

 

Nacionalinės miškų vizijos etapo tikslas –  įvertinus skirtingus proceso dalyvių interesus, ateities poreikius ir 

lūkesčius, išgirsti vieni kitus ir atrasti bendrus sąlyčio taškus ir suformuluoti bendrą ilgalaikę nacionalinę 

miškų viziją.  

 

Etapo trukmė 

3-4 sektorinių grupių susitikimai ir bendras 1 dienos forumas. Trukmė: 6-8 savaitės. Preliminarus laikas - 

2021 m. rugpjūtis – rugsėjo pradžia.  

 

Sektorinių grupių dalyvių skaičius 

1. Sektorinė grupė pati nusprendžia, kiek žmonių dalyvaus sektoriniuose renginiuose. 

2. Sektorinės grupės minimalus dalyvių skaičius 5, jei grupė nesuformuojama, jai siūloma 

jungtis prie kitų grupių. 

3. Tas pats asmuo gali būti tik vienos sektorinės grupės dalyvis. 

 

Pradiniai duomenys sektorinių grupių darbui 

1. NMS pamatinis tikslas 

2. NMS proceso gairės 

 

Sektorinių grupių darbo rezultatai 

Šie sektorinių grupių darbo rezultatai, kurie skirti bendro konteksto formavimui, yra įrašomi darbo knygoje 

ir išplatinami visoms sektorinėms grupėms ir koordinacinei grupei: 

 [Užpildyta darbo knyga] 

1. Sektorinių grupių raida, situacija ir ilgalaikiai poreikiai; 

2. Sektorinių grupių pozicijos ir pasiūlymai dėl pamatinio NMS tikslo  

Šie sektorinių grupių darbo rezultatai, kurie yra įrašomi darbo knygoje ir pristatomi bendrame forume, 

kuriame yra, ir apjungiami ir integruojami ir tik tuomet tampa dokumento dalimi: 

[Užpildyta darbo knyga ir prezentacija bendrame forume] 

 

1. Nacionalinė miškų vizija 

 

UŽDUOTYS  SEKTORINIŲ GRUPIŲ DARBUI NACIONALINĖS MIŠKŲ VIZIJOS ETAPE 

 

Sektorinių grupių darbas šiame etape susideda iš trijų užduočių.  

Pirmoji užduotis skirta suformuluoti jūsų sektorinės grupės poreikį, kuris turėtų būti atspindėtas 

nacionalinio miškų susitarimo dokumente. 

Antroji užduotis skirta įvertinti pamatinį nacionalinio miškų susitarimo tikslą ir nustatyti, kokios temos yra 

aktualios jūsų sektorinei grupei 

Trečioji užduotis skirta suformuluoti nacionalinę miškų viziją taip, kaip ją mato jūsų sektorinė grupė. 

 

UŽDUOTIS Nr. 1.  POREIKIŲ NUSTATYMAS 

 

Ši užduotis susideda iš trijų pratimų. Kiekvienas poreikis turi savo priešistorę ir turi savo lūkesčius ateities 

perspektyvoje, todėl svarbu jį formuluojant įvertinti visą kontekstą. 
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1. Pratimas. Atsakydami į pateiktus klausimus, užpildykite sektorinės grupės raidą įtakojusių 

esminių įvykių ar veiksnių lentelę. 

Kaip istoriškai formavosi ir keitėsi jūsų atstovaujamos sektorinės grupės padėtis per pastaruosius tris 

dešimtmečius (nuo 1990 m.) iki šių dienų? 

Kokie svarbiausi įvykiai, įstatymai, strateginiai dokumentai, organizacijos, finansavimo 

mechanizmai ar kiti veiksniai labiausiai paveikė (teigiamai arba neigiamai) jūsų grupės raidą bei 

jūsų grupės poreikius?  

 

Įvykis ar veiksnys Laikotarpis Poveikis (teigiamas/neigiamas, aprašykite 

keliais žodžiais ar vienu sakiniu) 

Įsteigiama LR Miškų ūkio 

ministerija. 

1990 m. Teigiamas, atsiranda tiesioginis vaidmuo 

sprendžiant su miškais susijusius 

klausimus. 

Priimtas Miškų įstatymas, 

kuris nustatė pagrindinius 

miško žemės apsaugos, 

naudojimo, atkūrimo ir kt. 

tvarkymo reikalavimus. 

1994 m. Teigiamas. 

Panaikinama LR Miškų 

ūkio ministerija.  

1996 m.  Neigiamas. Miškininkai netenka 

tiesioginio vaidmens sprendžiant su 

miškais susijusius klausimus. 

Biokuro sektoriaus 

atsiradimas ir vartojimo 

augimas 

2000 – 2020 m. Teigiamas. 2000 m. biokuro vartojimas 

buvo vos 2% ir sulig kiekvienais metais vis 

kilo. 2019 m. biokuro vartojimas pasiekė 

72%. 

AEĮ įstatymas/ŠUĮ 2014 -2021 m. Teigiamas. 

Parama įrenginiams 2019 - 2021 m. Teigiamas. Vis daugiau įmonių/gyventojų 

galėjo pasinaudoti skirtomis paramomis 

katilams pasikeisti. 

Kioto protokolas 2005 m. Teigiamas. Mažinama ŠESD. 

RED II direktyva 2021 m. Šiuo metu neigiamas. Buvo teikti 

įvertinimai naujiems pataisymams. 

 

2. Pratimas. Atsakydami į pateiktus klausimus, užpildykite sektorinės grupės dabartį ir ateitį 

įtakojančius veiksnius. 

Kokie Lietuvos, Europos Sąjungos teisės aktai, strateginiai dokumentai turi šiuo metu ir turės ateityje 

didžiausią įtaką jūsų sektorinės grupės interesams? 

Kokios nacionalinės ir pasaulinės tendencijos: technologijų, finansų, verslo, rinkų, vartotojų ir gyventojų 

elgsenos, vertybių, kultūros ar kitos daro poveikį jūsų sektorinės grupės interesams ir veiklai bei skatina 

jūsų sektorinės grupės atstovus diegti pokyčius? 

 

Dokumentai ar tendencijos Poveikis (teigiamas/neigiamas, aprašykite keliais žodžiais 

ar vienu sakiniu) 

RED II ir RED III direktyvos Neigiamas, kadangi direktyvos itin greitai atsiranda ir 

yra nespėjama įgyvendinti prieš tai atsiradusios 

direktyvos reikalavimų. Teigiamas, kadangi atsiranda 

reglamentavimas ir dėmesys šilumos ūkiui.  

AEĮ/ŠUĮ įstatymai Teigiamas. 

Kioto protokolas Teigiamas. Mažinama ŠESD. 

NMS Šiuo metu vyksta šio susitarimo procesas. Reikėtų labiau 

atsižvelgti į ekonominį ir ekologinį šalies interesą. 

 

3. Pratimas. Atsakydami į pateiktą klausimą, keliais žodžiais ar vienu sakiniu suformuluokite ir 

įrašykite į langą savo sektorinės grupės esminį ilgalaikį poreikį ar poreikius, kuriuos turėtų 
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atspindėti Nacionalinis miškų susitarimas. Siekite įvardinti tik pačius svarbiausius poreikius ir 

argumentuotai juos pagrįskite. 

Išdėstykite poreikius prioritetine tvarka. 

Kokio esminio poreikio (poreikių) patenkinimas ilgalaikėje (kelių dešimtmečių) ateities 

perspektyvoje užtikrintų jūsų atstovaujamos sektorinės grupės gyvybingumą, darnoje su kitų grupių 

interesais?   

 

POREIKIS (-IAI) išdėstyti prioritetine tvarka 

 

Argumentuotas poreikio pagrindimas 

Atliekų panaudojimas Lietuvoje (Vilniaus ir Kauno 

kogeneracinės jėgainės) 

Šilumos aukcionuose atliekos ir jų 

panaudojimas neturėtų būti 

prioretizuojami labiau nei AEI. Pirmenybė 

turėtų būti teikiama biokurui. 

Biokuro katilų modernizavimas Biokuro įrenginių parkas yra vidutiniškai 

apie 10 metų senumo ir greitu metu taps 

nusidėvėjęs. Atsižvelgiant į elektros 

gamybos ir importo balansą (Lietuva 

pasigamina tik apie 30% elektros 

poreikio) valstybei būtina užsitikrinti 

savarankišką (nacionalinę) elektros 

energijos gamybą. Dėl šios priežasties 

šilumos ūkio sektoriuje veikiančios 

įmonės svarsto 5 metų bėgyje konvertuoti 

savo biokuro katilines į kogeneracines 

jėgaines, tokiu būdu mažindamos elektros 

importą bei suteikdamos daugiau 

stabilumo tinklui. 

 

Elektros gamybos įrenginiai (šilumos 

siurbliai, saulės elektrinės) ateities 

perspektyvoje siekia perimti šilumos 

sektorių; bet tai neįvyks artimiausiu metu, 

todėl dėmesys turi būti skiriamas 

nacionaliniam strateginiam kurui - 

biokurui. 

 

Biokuras gali ir turi būti efektyviau 

išnaudojamas ne tik kaip šilumos, bet ir 

elektros gamybos šaltinis 

Vietinio biokuro gaminimo skatinimas ir miško kirtimo 

liekanų surinkimas, panaudojimas ir nepalikimas pūti 

Pritrūkus biokuro šildymo sezonui kainos, 

labai tikėtina, kad drastiškai išaugs. 

Didelė importo iš Baltarusijos padaryta 

įtaka, t.y. vietinės žaliavos negaminimas ir 

neruošimas, dempinguotos kainos. Šiuo 

metu Baltarusija nėra tinkamas partneris 

importuoti žaliavą, kadangi politinė 

padėtis nėra stabili. Siekis – veikianti 

stabili rinka.  

 

Kasmet paliekama supūti iki 20 mln. eurų, 

kuomet miško kirtimo liekanas galima 

būtų panaudoti. 

Miško kirtimo liekanų (prasčiausios kokybės biokuro 

(SM3)) naudojimo skatinimas 

Šiuo metu didžioji dalis biokuro yra 

importuojama, tai reiškia, jog nutraukus 

arba sumažėjus tiekimui Lietuva gali 

susidurti su rimtais padariniais. Šios 

kokybės biokuro naudojimas yra mažiau 
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taršus ir į aplinką išmeta mažiau CO2, t.y 

prastesnės kokybės biokuro (SM3) 

naudojimas atspindės Lietuvos siekį tapti 

klimatui neutraliu žemynu bei leis 

Lietuvai toliau ilgajame periode siekti 

atsinaujinančių energijos išteklių tikslų.   

 

Svarbu sudaryti sąlygas biokuro tiekėjams 

užsifiksuoti SM3 kainas visam šildymo 

sezonui. Tai leis patogiau planuoti 

prekybą ir įgalins tiekėjus sudaryti 

ilgalaikius kontraktus su šilumos 

gamintojais. 

Plantacinių miškų kaip potencialaus biokuro šaltinio 

įveisimo skatinimas mažesnės vertės žemės ūkio 

paskirties plotuose 

Lankstus ir patrauklus plantacinių miškų 

kaip potencialaus biokuro šaltinio žemės 

ūkio paskirties plotuose įveisimo 

skatinimo mechanizmas kelių 

dešimtmečių perspektyvoje užtikrintų  šio 

sektoriaus plėtros galimybes netolimoje 

ateityje. 

 

UŽDUOTIS Nr. 2.  PASIŪLYMAI NMS PAMATINIO TIKSLO KRYPTYSE 

 

Ši užduotis susideda iš trijų pratimų, pradžioje jūs įvertinsite NMS pamatinio tikslo krypčių aktualumą, po to 

pateiksite pasiūlymus interesų balansui ar krypties įgyvendinimui. 

 

1. Pratimas. Atsakydami į pateiktą klausimą, pasirinkite NMS pamatinio tikslo kryptis 

(teiginius) ir užpildykite lentelę. 

Kokios NMS pamatinio tikslo kryptys (teiginiai) yra aktualios jūsų sektorinei grupei ir kodėl? 

NMS pamatinio tikslo kryptis/teiginys. 

Nukopijuokite formuluotę iš NMS pamatinis 

tikslo 

Įvertinkite aktualumą 

balais: 

Labai svarbu – 3           

Svarbu – 2                         

Iš dalies svarbu – 1 

Poveikis jūsų 

sektorinei grupei 

Holistinis viso miškų sektoriaus, įskaitant ir 

medienos pramonę bei biomasės energetiką, 

vystymas, skatinant miškų sektoriaus ekonominę 

plėtrą kaip darbuotojų socialinės ir valstybės 

ekonominės gerovės garantą, užtikrinant racionalų 

miško išteklių naudojimą ir gausinimą, stabilų 

kokybiškos ir aukščiausios technologinės vertės 

žaliavinės medienos tiekimą darnaus miškų 

tvarkymo rėmuose, siekiant kuo aukštesnės 

pridėtinės vertės kūrimo Lietuvoje, skatinant 

žiedinę bioekonomiką ir žaliąją transformaciją. 

3 Biomasės energetikos 

aprūpinimas žaliava yra 

sudėtinė miškų ūkio 

funkcionavimo  dalis. 

Biomasės energetikoje 

įprastai yra naudojamos 

miškų ūkio „atliekos“, 

kurios gaunamos 

ruošiant medieną 

pramonei, atliekant 

miškų priežiūrą ar 

medienos pramonei 

gaminant produktus. 

Biomasės energetika yra 

ir ilgam išliks šalies 

atsinaujinančios 

energetikos pagrindu. 

Ekonominio veiklos miškuose reguliavimo 

pokyčius, užtikrinant miškų ūkio sektoriaus 

ekonominį gyvybingumą, reikšminga apimtimi į 

ekonomiką įtraukiant ir kitas nei mediena miško 

ekosistemines paslaugas, atsisakant gamtosauginės 

ar kitokios pridėtinės vertės nekuriančių veiklos 

3 Griežtėjantys 

suvaržymai ūkininkauti 

miškuose atitinkamai 

sąlygos didesnes 

ūkininkavimo sąnaudas, 

kas ypač skaudžiai 
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apribojimų, taip pat taikant deramas ekonomines 

paskatas bei nustatant adekvačias kompensacijas 

miško savininkams ir kitiems ūkio subjektams už 

bendruosius apribojimus viršijančius ūkinės 

veiklos suvaržymus. 

atsilieptų žemiausios 

vertės medienos 

biokurui tiekimui. 

Miškininkų ir kitų miškuose bei miškų sektoriuje 

dirbančių specialistų rengimo tobulinimą žaliosios 

transformacijos ir skaitmenizacijos kontekste ir 

reikiamo jų skaičiaus užtikrinimą, jų profesinio 

prestižo didinimą, taip pat miškų sektoriuje 

dirbančiųjų socialinių garantijų, profesinio 

imuniteto ir kolektyvinio atstovavimo stiprinimą, 

ypač per profesines sąjungas 

2  

Miškų mokslų ir su miškais susijusių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų plėtrą bei finansavimą, 

taikomojo mokslo praktinį diegimą, informacijos 

apie miškus ir miškininkavimą geresnį pritaikymą 

vartotojams bei jos sklaidą, visuomenės švietimo 

miškų klausimais stiprinimą. 

3 Moksliniai tyrimai ir 

inovacijos prisidėtų prie 

geriausių sprendimų 

priėmimo šiame 

sektoriuje. 

Rekomendacijų 

pritaikymas praktikoje 

pasitarnautų plėtrai ir 

sumažintų klaidingų 

sprendimų riziką. 

Visuomenės švietimas 

biokuro, kaip 

atsinaujinančio ir 

ekologiško energijos 

šaltinio ištekliaus, 

klausimu, padėtų 

išvengti prieštaringų 

nuomonių ir 

susiskaldymo. 

Darnaus miškų tvarkymo principais paremto 

miškininkavimo tolesnis vystymas formuojant 

daugiafunkcinius miškus, inovatyvių ir adaptyvių 

tausojančios miškininkystės, įskaitant artimo 

gamtai miškininkavimo, praktikų bei miško 

tvarkymo technologijų paiešką ir diegimą, 

moksliškai pagrįstą laukinės gyvūnijos populiacijų 

miškuose apsaugą ir sureguliavimą. 

2 Tvarus ūkininkavimas 

miškuose sudarys 

palankias sąlygas 

tvaraus biokuro tiekimo 

užtikrinimui šalies 

atsinaujinančios 

energijos sektoriui. 

Miškų indėlis į klimato kaitos iššūkių suvaldymą, 

įskaitant ekosistemų išsaugojimą, subalansuotą 

miškų plotų plėtrą, potencialo didinimą absorbuoti 

šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) bei 

kaupti ir išlaikyti anglį, taip pat miškų prisitaikymą 

prie klimato kaitos ir jų atsparumo didinimą. 

1 Biomasės energetika yra 

ir ilgam išliks Lietuvos 

atsinaujinančios 

energijos pagrindu, ypač 

aprūpinant šalies 

piliečius šilumine 

energija – t.y. biomasės 

energetika Lietuvoje 

vaidina esminį vaidmenį 

mažinant šiltnamį 

sukeliančių dujų 

emisijas nacionaliniu 

mastu. 

Ilgalaikis balansas tarp suinteresuotoms šalims ir 

Valstybei svarbiausių miško teikiamų naudų, 

suderinant kintančius ekonominius, ekologinius ir 

socialinius interesus, tuo pačiu užtikrinant tvarių 

1 Šiandienė biomasės 

energija savo svarba 

Lietuvoje pilnai 

prisideda prie ilgalaikio 
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miško ekosistemų formavimą ir išsaugojimą 

ateities kartoms. 

ekonominių, ekologinių 

ir socialinių interesų 

balanso užtikrinimo. 

 

2. Pratimas. Atsakydami į pateiktus klausimus ir remdamiesi turima patirtimi ir žiniomis, 

pateikite pirminius pasiūlymus, kaip konkrečioje NMS pamatinio tikslo kryptyje galėtų būti 

pasiektas interesų balansas su kitomis sektorinėmis grupėmis. 

 

Ar jūsų pasirinktoje NMS pamatinio tikslo kryptyje gali kilti ar jau kyla interesų įtampa tarp skirtingų 

sektorinių grupių?  

Kokia yra pagrindinė priežastis ar nesutarimas, dėl kurio kyla ši įtampa? 

Kokie sprendimai, pokyčiai, veiksmai ar priemonės galėtų padėti siekti interesų balanso? 

 

NMS pamatinio tikslo 

kryptis/teiginys. Nukopijuokite 

formuluotę iš NMS pamatinio tikslo 

Įtampos priežastis Pasiūlymai interesų 

balansui 

Miškų indėlis į klimato kaitos iššūkių 

suvaldymą, įskaitant ekosistemų 

išsaugojimą, subalansuotą miškų plotų 

plėtrą, potencialo didinimą absorbuoti 

šiltnamio efektą sukeliančias dujas 

(ŠESD) bei kaupti ir išlaikyti anglį, 

taip pat miškų prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir jų atsparumo 

didinimą. 

Neteisinga nuomonė, jog miškus 

reikėtų palikti laisvam augimui 

ir CO2 kaupimui. Perbrendę 

miškai atgal į aplinką išmeta 

sukauptą CO2 kiekį. 

Sprendimas galėtų būti 

darnus miškų tvarkymas, jų 

naudojimas. 

Lygiagrečiai vykdant 

visuomenės informavimą ir 

švietimą per populiariausias 

žiniasklaidos priemones. 

 

3. Pratimas. Atsakydami į pateiktus klausimus ir remdamiesi turima patirtimi ir žiniomis, 

pateikite pirminius pasiūlymus, dėl kitų, jūsų sektorinei grupei aktualių NMS pamatinio tikslų 

krypčių. 

Pirmame pratime nustatėte, jūsų sektorinei grupei aktualias NMS pamatinio tikslų kryptis, antrame pratime 

išnagrinėjote tas kryptis, kuriose kyla interesų įtampa, trečiame pratime pateikite pasiūlymus toms kryptims, 

kurios yra aktualios, tačiau nekelia interesų įtampos, t.y. – likusios aktualios kryptys. 

 

Kokios jūsų pasirinktos NMS pamatinio tikslo kryptys nekelia interesų įtampos? 

Kokius sprendimus, pokyčius, veiksmus ar priemones pasitelkiant, šios NMS pamatinio tikslo kryptys galėtų 

būti įgyvendintos, kad jūsų sektorinės grupės poreikiai būtų atliepti? 

 

NMS pamatinio tikslo kryptis/teiginys. 

Nukopijuokite formuluotę iš NMS pamatinio 

tikslo 

Pasiūlymai 

Ilgalaikis balansas tarp suinteresuotoms šalims ir 

Valstybei svarbiausių miško teikiamų naudų, 

suderinant kintančius ekonominius, ekologinius ir 

socialinius interesus, tuo pačiu užtikrinant tvarių 

miško ekosistemų formavimą ir išsaugojimą ateities 

kartoms. 

Reikalingas aktyvesnis visuomenės švietimas apie 

miškų teikiamas ekonomines, socialines ir ekologines 

funkcijas ir šių funkcijų balanso užtikrinimą. 

Darnaus miškų tvarkymo principais paremto 

miškininkavimo tolesnis vystymas formuojant 

daugiafunkcinius miškus, inovatyvių ir adaptyvių 

tausojančios miškininkystės, įskaitant artimo gamtai 

miškininkavimo, praktikų bei miško tvarkymo 

technologijų paiešką ir diegimą, moksliškai pagrįstą 

laukinės gyvūnijos populiacijų miškuose apsaugą ir 

sureguliavimą. 

Reikalingos valstybės investicijos užtikrinant darnaus 

miškininkavimo idėjų plėtrą, ypač tarp smulkių 

privačių miško savininkų. 

Holistinis viso miškų sektoriaus, įskaitant ir 

medienos pramonę bei biomasės energetiką, 

vystymas, skatinant miškų sektoriaus ekonominę 

Reikalinga nacionalinė bioekeonomikos strategija. 
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plėtrą kaip darbuotojų socialinės ir valstybės 

ekonominės gerovės garantą, užtikrinant racionalų 

miško išteklių naudojimą ir gausinimą, stabilų 

kokybiškos ir aukščiausios technologinės vertės 

žaliavinės medienos tiekimą darnaus miškų 

tvarkymo rėmuose, siekiant kuo aukštesnės 

pridėtinės vertės kūrimo Lietuvoje, skatinant žiedinę 

bioekonomiką ir žaliąją transformaciją. 

Ekonominio veiklos miškuose reguliavimo 

pokyčius, užtikrinant miškų ūkio sektoriaus 

ekonominį gyvybingumą, reikšminga apimtimi į 

ekonomiką įtraukiant ir kitas nei mediena miško 

ekosistemines paslaugas, atsisakant gamtosauginės 

ar kitokios pridėtinės vertės nekuriančių veiklos 

apribojimų, taip pat taikant deramas ekonomines 

paskatas bei nustatant adekvačias kompensacijas 

miško savininkams ir kitiems ūkio subjektams už 

bendruosius apribojimus viršijančius ūkinės veiklos 

suvaržymus. 

Atsižvelgiant į tai, kad diegiami ribojimai įprastai 

turi neigiamų ekonominių pasekmių, būtina labai 

aiškiai komunikuoti visuomenei, kad tokie ribojimai 

teisinėje valstybėje turi būti teisingai tos pačios 

visuomenės kompensuojami, kad visuomenė galėtų 

įsivertinti, kokie jos yra prioritetai. 

Miškų mokslų ir su miškais susijusių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų plėtrą bei finansavimą, taikomojo 

mokslo praktinį diegimą, informacijos apie miškus ir 

miškininkavimą geresnį pritaikymą vartotojams bei 

jos sklaidą, visuomenės švietimo miškų klausimais 

stiprinimą. 

Reikalingas intensyvesnis miškų mokslų irmokslinių 

tyrimų finansavimas, nes miškai užima net 1/3 visos 

šalies teritorijos ir tik mokslu pagrįstos žinios gali 

būti vertingos priimant sprendimus miškų sektoriuje. 

Miškininkų ir kitų miškuose bei miškų sektoriuje 

dirbančių specialistų rengimo tobulinimą žaliosios 

transformacijos ir skaitmenizacijos kontekste ir 

reikiamo jų skaičiaus užtikrinimą, jų profesinio 

prestižo didinimą, taip pat miškų sektoriuje 

dirbančiųjų socialinių garantijų, profesinio imuniteto 

ir kolektyvinio atstovavimo stiprinimą, ypač per 

profesines sąjungas. 

Šiuo metų dėl tendencigo miškų sektoriuje 

dirbančiųjų miškų sektoriuje menkinimo, naujų 

kvalifikuotų darbuotojų rengimas ir kvalifikacijos 

kėlimas yra ties labai pavojinga riba – būtina 

užtikrinti nepertraukiamą naujų kvalifikuotų 

specialistų papildymą ir esamų darbuotojų 

kvalifikacijos didinimą. 

 

UŽDUOTIS Nr. 3.  NACIONALINĖ MIŠKŲ VIZIJĄ 

Š 

ios užduoties rezultatą jūsų sektorinės grupės atstovai turės pristatyti nacionalinės miškų vizijos 

bendrame forume. 

✓ Bendrame forume visų sektorinių grupių vizijos bus apjungiamos ir integruojamos į vieną 

nacionalinę miškų viziją. 

✓ Sektorinių grupių vizijos bus naudojamos kaip kontekstinė informacija.  

Peržiūrėję ankstesnių dviejų užduočių rezultatus aptarkite, kokią matytumėte trokštamą nacionalinę 

miškų viziją, kurioje atliepiami jūsų sektorinės grupės poreikiai, ir kartu sukuriamas balansas 

dabartinių interesų įtampų srityse. Viziją suformuluokite ilgalaikėje – t.y. kelių dešimtečių ateities 

perspektyvoje. 

 

Vizijai formuluoti galite pasitelkti šiuos pagalbinius klausimus: 

Kokiose srityse turėtų įvykti esminiai pokyčiai ir kokie? 

Kaip turėtų pasikeisti šalies miškai ir miškai ir miškų sektorius, kad joje neliktų dabartinių konfliktų ir 

ribojimų? 

Koks esminis proveržis leistų subalansuoti visus interesus ir užtikrintų miškų tęstinumą ateities kartoms? 

Kaip Lietuvos miškai ir miškų sektorius turėtų keistis ar evoliucionuoti, kad atlieptų esmines ES ir pasaulio 

tendencijas? 

Suformuluokite viziją tekstu - vienu ar keliais (daugiausia 5) sakiniais.  

Pagrindinis sektorinės grupės lūkestis - leisti verslui ir pramonei darniai tvarkyti miškų ūkį, jame veikti. 

Tokiu būdu skatinant geresnę ekologinę Lietuvos gerovę, miškų tvarkymą ir gauti geresnį rezultatą iš to. 

Mūsų sektorinė grupė skatintų vietinį biokurą ir niekam daugiau netinkančios žaliavos panaudojimą, iš 
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kurios galima gauti daugiau naudos. Sektorinės grupės siekis – atrasti bendrą supratimą ir sprendimą. 

 

Formuluodami viziją galite (neprivalote) pasitelkti konkrečius vertinimo parametrus, kaip pvz.: 

1) kokio šalies miškingumo (procentais nuo šalies sausumos ploto) iki 2050 metų pageidautų siekti SG; /šiuo 

metu yra XX%/ 

2) kiek saugomų miškų – kuriose ribojama miško ūkinė veikla, (proc. nuo šalies bendro miškų ploto) iki 

2050 metų pageidautų siekti SG; (I, IIA, IIB, ir III grupės miškai) /šiuo metu yra XX%/ 

3) griežto saugojimo režimo miškų kiekio saugomose teritorijose (proc. nuo saugomose teritorijose esančių 

miškų ploto), iki 2050 metų pageidautų/toleruotų SG; (I ir IIA grupės miškai) /šiuo metu yra XX%/ 

4) kiek ūkinių miškų ploto skirtų produkuoti žaliavinę medieną (proc. nuo šalies bendro miškų ploto) iki 

2050 metų pageidautu/toleruotų SG; (IVA ir IVB grupės miškai) /šiuo metu yra XX%/ 

5) kokio priaugančios medienos kiekis, kaip žaliavinė mediena gali būti išimama medienos pramonės 

reikmėms (proc. nuo kasmet IV grupės miškuose sukaupiamo medienos tūrio) iki 2050 metų 

pageidautu/toleruotų SG; /šiuo metu yra XX%/ 

 

PASIRENGIMAS NACIONALINĖS MIŠKŲ VIZIJOS BENDRAJAM FORUMUI 

 

Artėjant Nacionalinės miškų vizijos bendrojo forumo renginiui jūs gausite informaciją apie tai, kiek 

kiekviena sektorinė grupė galės deleguoti narių. Visoms sektorinėms grupėms bus suteiktos vienodos teisės 

dalyvauti. Taip pat bus pateikta detali renginio darbotvarkė. 

Pasirengdami Nacionalinės miškų vizijos bendrajam forumui: 

1. Nuspręskite, kas atstovaus jūsų sektorinę grupę bendrame forume. 

2. Nuspręskite, kas iš jūsų sektorinės grupės narių pristatys siūlomą Nacionalinę miškų viziją 

bendrame forume. 

3. Parenkite, trumpą (3-5 skaidrių) prezentaciją. Pristatymo trukmė - 5 min.  Pristatyme apžvelkite 

savo sektorinę grupę bei  jos ilgalaikį poreikį (-ius), pristatykite siūlomą viziją ir jos pagrindimą. 

 

Nacionalinės miškų vizijos bendrojo forumo darbotvarkės veiklos: 

✓ Įvadinis pranešimas 

✓ Sektorinių grupių pristatymai 

✓ Darbas mišriose grupėse, sudarytose iš skirtingų sektorinių grupių atstovų, pateikiant jungtinius 

Nacionalinės miškų vizijos pasiūlymus 

✓ Nacionalinės miškų vizijos pasirinkimas apjungimo ir reitingavimo ar kitais metodais. 

 

UŽPILDĘ ŠIĄ DARBO KNYGĄ ATSIŲSKITE NMS TECHNINEI GRUPEI EL.P. ADRESU 

anzela.valaine@am.lt iki 2021 m. rugsėjo 13 d. 12 val. 

 
 

mailto:anzela.valaine@am.lt
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IS-916/641-IV-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-13 pranešimas.  

TN: tn  

 

DĖL KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PAKEITIMO 

 

 
  

AB „Klaipėdos energija“ pastaruoju metu sulaukia gausybės daugiabučių namų bendrijų, 

administratorių ir gyventojų klausimų apie Klaipėdos mieste esą keičiamą karšto vandens tiekėją. 

Bendrovė rekomenduoja nereaguoti į šiuos reikalavimus keisti karšto vandens apsirūpinimo būdą, 

nes kelis dešimtmečius Klaipėdos mieste galiojanti karšto vandens tiekimo sistema ir jos apskaita 

yra teisėta, nieko keisti nebūtina. 

Bendrovės nuomone, dabartinė tvarka tiek ekonominiu, tiek šilumos energijos vartotojų 

laiko taupymo atžvilgiu yra išskirtinai naudinga galutiniam vartotojui. Šiuo metu esamu karšto 

vandens apsirūpinimo būdu naudojasi 99,5% bendrovės klientų. 

AB „Klaipėdos energija“ administracija 

________ 

 

LAIKINAI STABDOMAS ATSISKAITYMO, UŽ VANDENS TIEKIMĄ KARŠTAM 

VANDENIUI RUOŠTI, TVARKOS PAKEITIMAS 

2021-09-16 Klaipeda.diena.lt inf. (https://klaipeda.diena.lt) 

TN: tn  

 

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ informuoja, kad laikinai stabdo atsiskaitymo, už geriamojo 

vandens tiekimo karštam vandeniui ruošti, tvarkos pakeitimą ir šios tvarkos pakeitimas atidedamas 

iki kol bus atsakyta į visus kylančius klausimus daugiabučių administratoriams ir bendrijoms. 

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ pakartotinai kreipsis į valstybinę energetikos reguliavimo 

tarnybą (VERT) dėl išaiškinimo šiuo klausimu, kadangi tiek vandens tiekimo veikla, tiek šilumos 

tiekimo veikla yra reguliuojamos šios tarnybos. 

https://www.klenergija.lt/naujienos/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/IMG_0053-3.jpg
https://klaipeda.diena.lt/
https://klaipeda.diena.lt/print/1043276
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Taip pat dėl vandens tiekimo karštam vandeniui ruošti bus tariamasi ir su kitomis 

tarnybomis, kad pasirinktas apsirūpinimas karštu vandeniu būdas būtų įgyvendintas tinkamai, taip, 

kaip reglamentuoja LR šilumos ūkio įstatymas bei šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. 

Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ siekia, kad karšto vandens tiekimo paslauga būtų teikiama, 

taip, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir taip, kad gyventojai nepajustų neigiamų 

pasekmių. Todėl bendrovė „Klaipėdos vanduo“ kviečia daugiabučių administratorius ir bendrijų 

pirmininkus į nuotolinį susitikimą, kuriame atsakysime į visus klausimus. 

Susitikimas įvyks rugsėjo 20 d., 15 val. Susitikimo nuoroda atsiųsta elektroninio pašto 

adresais. Jei negavote nuorodos, prašome kreiptis el. paštu info@vanduo.lt. 

________ 

 

KLAIPĖDOJE KYLA KARŠTO VANDENS TIEKIMO KARAS 

Edgaras Valeckas, edgaras@ve.lt, 2021-09-15 www.ve.lt, 

TN: tn  

 

AB „Klaipėdos vanduo“ šiomis dienomis atverčia beveik dviejų dešimčių metų senumo 

istorijos puslapį ir nori pakeisti uostamiestyje nusistovėjusią karšto vandens tiekimo tvarką. 

Vandentiekininkai nori atsikratyti nuostolių dėl gyventojų pavagiamo vandens bei išlaidų karšto 

vandens skaitiklių priežiūrai. 

Jei tvarka keistųsi, dalį dabar patiriamų nuostolių „Klaipėdos vanduo“ perkeltų ant sąžiningų 

gyventojų, o dalis galėtų atitekti AB „Klaipėdos energijai“. Pastaroji tokios „dovanos“ kratosi, nes 

tuomet jau jiems reikėtų ieškoti būdų, kaip suvaldyti vandens apskaitą ir patikrą, kad išvengtų 

nuostolių. 

„Klaipėdos vanduo“ skaičiuoja, kad būdama karšto vandens tiekėja Klaipėdoje per metus 

patiria po kelis šimtus tūkstančių eurų nuostolių. 

„Esame socialiai atsakinga įmonė, kuri iki šiol patirtus vandens nuostolius nurašydavo iš 

pelno, tačiau patirtų nuostolių neperkeldami ant gyventojų pečių“,- sakė „Klaipėdos vandens“ 

komunikacijos vadovė Gintarė Butkienė. 

Pagal dabar galiojančią tvarką beveik visuose (99,5 procento) Klaipėdos daugiabučiuose 

gyventojai už karštam vandeniui paruošti naudojamą šaltą vandenį atsiskaito AB „Klaipėdos 

vanduo“, o už šilumos energiją, sunaudojamą vandeniui pašildyti, - AB „Klaipėdos energija“. 

Vagia vandenį 

Ne paslaptis, kad gyventojai ne visada teisingai ir sąžiningai deklaruoja vandens skaitiklių 

parodymus, taip pat nuo senų laikų liaudyje gyvuoja metodai, kaip naudotis tiekiamu vandeniu ir už 

tai nemokėti. 

Tai ir vandens leidimas plona srove, kad skaitiklis nesisuktų, ir bandymai įvairiomis 

mechaninėmis priemonėmis paveikti apskaitos prietaisus ar net įsirengti paslėptus vandens tiekimo 

vamzdynus apeinant apskaitą. 

Visos šios vagystės ir netiksli apskaita sąlygoja tai, kad yra skirtumas tarp faktiškai patiekto 

ir sunaudoto vandens kiekių. Dažnu atveju klaipėdiečiai sunaudoja daugiau nei deklaruoja. 

Klaipėdoje šį susidariusį skirtumą (nuostolį) sau turi prisiimti ir iki šiol prisiima „Klaipėdos 

vanduo“. 

Todėl įmonė prašo tinkamai pasirinkti karšto vandens tiekėją, kuris mokėtų už patiektą 

vandenį ne pagal butuose įrengtų vandens apskaitos prietaisų parodymus, o pagal namo prietaiso, 

įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, parodymus. Taip, kaip reikalauja LR įstatymai. 

Energetikai nuostolių nepatiria 

„Klaipėdos energija“ karšto vandens tiekimo grandinėje nuostolių nepatiria, nes jie savo 

patiektą šilumą apskaito būtent pagal įvadinį namo skaitiklį. 

Jo užfiksuoti rodmenys pagal 9 galimas taikyti metodikas, kurias pasirenka namo 

administratorius, paskirstomi tarp vandens pašildymo, šilumos cirkuliacijos mokesčio („gyvatuko“ 

mokestis) ir patalpų šildymo (šildymo sezono metu). 

http://info@vanduo.lt
https://ve.lt/autorius/edgaras-valeckas
mailto:edgaras@ve.lt
http://www.ve.lt/
https://ve.lt/verslas/klaipedoje-kyla-karsto-vandens-tiekimo-karas
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Todėl Klaipėdoje yra tokia sistema, kad kiekvienas namas už vieną kubinį metrą karšto 

vandens moka skirtingai, priklausomai nuo pasirinktos skaičiavimo metodikos ir name 

„pavagiamo“ (netiksliai apskaitomo) vandens kiekio. 

Tačiau sistema nėra visiškai teisinga, nes gyventojai gyvena skirtingo ploto butuose ir 

naudoja skirtingą kiekį karšto vandens. 

Todėl tikėtina, kad daugiabučiai, kuriuose pritaikius atitinkamą skaičiavimo metodiką 

gaunama žemesnė karšto vandens kaina, permoka už šildymą ir atvirkščiai - kur brangus vanduo, 

santykinai mažiau mokama už šildymą ir „gyvatuką“. 

„Klaipėdos energija“ tikina, kad dabar galiojanti tvarka užtikrina mažesnę karšto vandens 

kainą, nei būtų tuo atveju, jei karšo vandens tiekėjas būtų tiesiogiai „Klaipėdos energija“. 

Rado būdą 

„Klaipėdos vanduo“ mano, kad rado būdą, ir planuoja iš esmės pakeisti susiklosčiusią karšto 

vandens tiekimo sistemą Klaipėdoje. 

Bendrovė laikosi pozicijos, kad iki šiol Klaipėdos mieste karštas vanduo daugiabučių 

gyventojams tiekiamas be sutarčių, todėl namo administratoriams dar rugpjūčio viduryje buvo 

nusiųstas raginimas pasirašyti sutartis dėl šalto vandens tiekimo. 

„Klaipėdos vandens“ komunikacijos vadovė Gintarė Butkienė „Vakarų ekspresui“ sakė, kad 

įmonė laikosi pozicijos, jog daugiabučių administratoriai ar bendrijos nėra iki galo įvykdę Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisyklėse numatytų veiksmų ir nėra pasirašę sutarties su „Klaipėdos vandeniu“ 

dėl vandens tiekimo karštam vandeniui ruošti. 

To nepadarius laikoma, kad priimtas sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu įgyvendintas 

netinkamai. 

Anot G. Butkienės, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 2 

dalyje nustatyta - kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo 

karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo 

vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. 

Todėl geriamojo vandens tiekėjui sąskaitos už vandenį karštam vandeniui ruošti turi būti 

apmokamos pagal prietaisų, įrengtų prieš vandens pašildymo įrenginius, rodmenis, o ne pagal 

vartotojų butuose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. 

Siūlo nereaguoti 

AB „Klaipėdos energija“ administracija pirmadienį išplatino pranešimą, kuriame siūloma 

nekreipti dėmesio į „Klaipėdos vandens“ iniciatyvas. 

„Klaipėdos energija“ akcentuoja, kad pastaruoju metu sulaukia gausybės daugiabučių namų 

bendrijų, administratorių ir gyventojų klausimų apie Klaipėdos mieste esą keičiamą karšto vandens 

tiekėją. 

Tačiau bendrovė rekomenduoja nereaguoti į šiuos reikalavimus keisti karšto vandens 

apsirūpinimo būdą, nes kelis dešimtmečius Klaipėdos mieste galiojanti karšto vandens tiekimo 

sistema ir jos apskaita yra teisėta, nieko keisti nebūtina. 

Tiekėjas keisis automatiškai? 

Tačiau „Klaipėdos vanduo“ laikosi pozicijos, kad daugiabučių namų savininkų bendrijoms 

arba administratoriams nesudarius atitinkamų sutarčių su AB „Klaipėdos vanduo“, karšto vandens 

tiekėju automatiškai taps „Klaipėdos energija“. 

G. Butkienė sako, kad nuo 2014 metų spalio galioja teismo suformuota praktika, jog 

vartotojams tinkamai neįgyvendinus pasirinkimo apsirūpinti karštu vandeniu būdo, karšto vandens 

tiekėjas yra šilumos įmonė. 

Tačiau „Klaipėdos energijos“ atstovas Arūnas Liubinavičius tikina, kad įmonė tikrai 

neplanuoja išrašinėti sąskaitų vartotojams, su kuriais nėra pasirašiusi sutarčių dėl karšto vandens 

tiekimo. 

„Situacija krypsta ta linkme, kad padėtį gali tekti aiškintis teisme“, - mano A. Liubinavičius. 

Administratoriai nežinioje 

DNSB „Vakarai“ pirmininkas Gražvydas Kasmauskis, sako kad kaip tik šiuo metu nagrinėja 

iš „Klaipėdos vandens“ gautą informaciją. 
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„Siūlomi du variantai, surašyti civilinio kodekso straipsniai, sėdžiu, nagrinėju“, - „Vakarų 

ekspresui“ sakė G. Kasmauskis. Jis teigia, kad bendrauja su kitais pirmininkais, visi nesupranta, kas 

vyksta. 

„Savivaldybė galėtų visus sukviesti į vieną salę, paaiškinti“, - mano G. Kasmauskis. Tačiau 

jis jau dabar mato vieną grėsmę, nes jei reikėtų keisti tvarką, pasirašyti naujas sutartis, tuomet 

reikėtų daugumos gyventojų pritarimo. 

„Reiktų šaukti gyventojų susirinkimus, pandemijos sąlygomis neįsivaizduoju, kaip tai 

reikėtų įgyvendinti“, - svarsto keliolika daugiabučių pietinėje Klaipėdos dalyje administruojantis G. 

Kasmauskis. 

Situaciją stebi ir daugiabučius namus administruojanti bendrovė „Mano būstas“, tačiau kol 

vyksta diskusijos ir nėra aiškumo, bendrovė situacijos nekomentuoja. 

Bandys nekeisti tvarkos 

„Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis “Vakarų ekspresui„ 

sakė, kad, pirminiais duomenimis, tiek dabar galiojanti atsiskaitymo tvarka, tiek siūlomi “Klaipėdos 

vandens" variantai yra teisėti ir galimi. 

„Yra daug dedamųjų: ir vandens vagystės, ir apskaitos prietaisų priežiūra, ir aptarnavimo 

kaštai, reikia sėsti, kalbėtis, žiūrėti, išklausyti visų pusių argumentus“, - skubotų išvadų nedaro G. 

Neniškis. Anot jo, reikia ieškoti sprendimo, kuris tenkintų visas puses. 

„Tikslas yra pagal galimybes pasiekti, kad šiuo metu galiojanti tvarka nesikeistų, nes ji jau 

taikoma daug metų ir visi yra pripratę“, - sako G. Neniškis. 

Savivaldybė kaip tik šią savaitę inicijuoja darbinius pasitarimus šiuo klausimu. Ši problema 

įtraukta ir į Miesto ūkio komiteto darbovietę. 

Kad teisėta yra tiek dabar Klaipėdoje galiojanti tvarka, tiek siūlomas „Klaipėdos vandens“ 

variantas, mano ir Klaipėdos vicemeras Arūnas Barbšys. 

„Vakarų ekspreso“ kalbintų pašnekovų žiniomis, Kaune yra mišri karšto vandens tiekimo 

sistema, kai šią paslaugą teikia tiek šilumos, tiek vandens tiekėjai. Vilniuje susiklostė tokia 

situacija, kad karštą vandenį daugiabučių gyventojams parduoda šilumos tiekėjas. 

NEKEIS. Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis sako, kad 

sieks išklausyti visų pusių argumentus, bet šiandien jis laikosi pozicijos, jog esama karšto vandens 

tiekimo tvarka neturėtų būti keičiama. 

Vienas šeimininkas 

Įdomu tai, kad nesutarimai dėl karšto vandens tiekimo tarp dviejų Savivaldybės valdomų 

įmonių „Klaipėdos vanduo“ ir „Klaipėdos energija“ prasidėjo prieš beveik du dešimtmečius. 

Kalbama, kad dėl šių nesutarimų dar 2002-2003 metais vyko aršus ginčas, tąkart savo postą 

paliko tuometinis „Klaipėdos vandens“ vadovas Jurgis Nausėda. 

„Tikslaus laiko ir pavardžių neminėsiu, bet tikrai buvo tokia situacija, kai pasikviečiau 

„Klaipėdos energijos“ ir „Klaipėdos vandens“ vadovus ir pasakiau, kad jei nesusitaria, tai tegul eina 

į teismą ir išsiaiškina, tačiau kas pralaimės, turės palikti vadovo postą“, - prisimena seną istoriją 

tuomet miesto meru buvęs Rimantas Taraškevičius. 

Jis mano, kad įmonės, kurios turi bendrą šeimininką, miestą, tiesiog privalo rasti priimtiną 

sprendimą. 

ATSISTATYDINO. Buvęs meras, Klaipėdos miesto tarybos narys Rimantas Taraškevičius 

prisimena laikus, kai ginčai tarp „Klaipėdos energijos“ ir „Klaipėdos vandens“ baigėsi pastarojo 

vadovo atsistatydinimu. 

Tačiau nors diskusijos Savivaldybėje dėl šios problemos dar tik prasideda, „Klaipėdos 

vanduo“ jau sudarė grafiką daugiabučių administratoriams, iki kada konkrečios bendrijos ar 

administratoriai turi atlikti sutarčių pasirašymo procedūras. 

Grafikas skelbiamas įmonės puslapyje. Pirmieji namų administratoriai tai buvo paraginti 

padaryti jau rugsėjo 1 d., o paskutinieji - iki metų pabaigos. 

Nors kažkada uostamiestyje nugalėjo „Klaipėdos energijos“ argumentai, tačiau šiandien 

atrodo, kad tiek „Klaipėdos vanduo“, tiek „Klaipėdos energija“ jaučia, kad teisybė yra jų pusėse. 
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Kiekviena net mojuoja sau palankiais teismo sprendimais. Miesto valdžios tikslas šiame 

nesutarime pasiekti, kad kuo mažiau nukentėtų vartotojai - Klaipėdos gyventojai. 
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Jau ne vienerius metus vis garsiau kalbama apie siekius dar iki 2050 m. Europą paversti 

pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu bei įgyvendinti tvarius sprendimus pramonės, 

energetikos ir transporto srityse. Nors prieš kelis dešimtmečius tokie siekiai atrodė gana tolimi, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuojamame konkurse studentams „Žaliasis 

kelias: klimato kaitos ir energetikos iššūkiai“ dalyvavę jauni žmonės įrodė, jog tvari energetika ir 

žaliasis kursas yra ne tolima ateitis, o jau dabar svarbios temos.  

Klimatui neutralios politikos reikšmė 

Pasak Energetikos ministerijos viceministrės Daivos Garbaliauskaitės, einant tvaresniu keliu 

būtinas visuomenės įsitraukimas ir naujų vartotojo įgūdžių formavimas. Šiuo metu yra sudarytos 

sąlygos kiekvienam vartotojui turėti elektros energijos gamybos įrenginius ir net savarankiškai 

pasigaminti elektros energijos ar iškastiniu kuru varomą automobilį pakeisti elektromobiliu, 

renovuoti savo namą ar daugiabutį bei prisidėti prie kitų energijos vartojimo taupymo tikslų. 

„Energetika – šalies ekonomikos ir pažangos rodiklis, o Žaliojo kurso kontekste kuriame 

klimatui neutralią politiką, įgalinančią transformuoti visas gyvenimo sritis. Tačiau pats energetikos 

sektorius yra daugiausia šiltnamio efektą išskiriančių dujų išmetantis sektorius, todėl siekiant 

pakeisti šią situaciją, visų pirma reikia pertvarkyti tam įtakos turinčius sektorius – pramonės, 

pastatų bei transporto“, - sakė viceministrė.  

Kalbėdama apie Energetikos ministerijos organizuotą konkursą ir itin didelį jaunų 

profesionalų, kurie studijuoja ar neseniai baigė su energetika susijusias studijas, susidomėjimą, D. 

Garbaliauskaitė sakė, kad ateities kartoms bus aktualu užtikrinti klimatui neutralią politiką. Tiek 

dabar, tiek ir ateityje daug dėmesio reikės skirti energetikos sistemos transformacijai, prisitaikant 

prie tvarių energijos išteklių vartojimo bei visuomenės poreikio dalyvauti energetikos veikloje. 

Ateities miestų vizija  

„Vilnius Tech“ architektūros magistro studijas baigusi Austėja Jurčiukonytė konkurso 

organizatorių dėmesį patraukė savo baigiamuoju studijų darbu „Paprastųjų erdvių konversija: 

Sociotopas Alytuje“. Pašnekovė pasakojo, kad ekologijos tema ją domino visuomet, todėl dar 

studijuodama ji gilinosi, kaip architektūra gali daryti kuo mažesnę žalą mus supančiai aplinkai.  

Anot jos, kuriant aplinkai draugiškesnę architektūrą svarbu galvoti ne tik apie naujos 

architektūros kūrimą, tačiau ir galimą prarastųjų erdvių pervartojimą ir biologinės įvairovės kūrimą 

miestuose. Ateities miestų vizija – tai funkcinis mišrumas, paslaugų koncentracija, trumpųjų ryšių 

miestai, priklausomybės nuo lengvojo automobilio mažinimas bei žaliosios idėjos.  

„Lietuvos miestai yra raginami siekti „žaliosios sostinės“ vardo, diegti ekologiškas 

technologijas ir gerinti aplinką. Susidomėjimas ekologija Lietuvoje auga pirmiausiai tarp 

miestiečių. Žmonės ieško ekologiškų maisto produktų ir diegia alternatyvias šildymo sistemas 

privačiuose namuose“, - pozityvius pokyčius pastebėjo viena iš konkurso laureatų.  

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-ministerijos-konkursas-irode-jauniems-profesionalams-rupi-tvari-ateitis
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Jos teigimu, jau dabar Lietuvoje turime puikias galimybes naudoti atsinaujinančios energijos 

šaltinius, tokius kaip saulės, vėjo, vandens energiją, surinkti lietaus vandenį, apželdinti stogus ar 

filtruoti nuotekas. Vidutinio dydžio Lietuvos miestuose galima sukurti kompaktiško miesto planą 

suplanuojant vientisą dviračių ir pėsčiųjų takų sistemą, taip mažinant gyventojų poreikį naudotis 

automobiliu. 

Nuo miestų erdvių iki gamtai draugiškesnio orlaivio 

Rašydama savo darbą Austėja pasakojo norėjusi sukurti alternatyvią struktūrą. Projekto 

tikslas buvo sukurti mišrios funkcijos architektūrinį objektą – sociotopą, kuris padėtų simboliškai 

sugrąžinti erdvę žmonėms.  

„Rengiant projektą atradau daug naujos informacijos, sėkmingų programų, principų, kas 

padeda miestams keistis ir keliauti teisingu erdvių formavimo keliu, kuris remiasi ekologiško 

aspektais: mažinti automobilių stovėjimo vietas gatvėse, tuomet gatvės tampa visuomeniškesnės ir 

labiau apgyvendintos; įdomu stebėti miestų virsmus į pėsčiųjų ir dviratininkų miestus. Juk miestų 

žavesys ir glūdi gyvybingose gatvėse ir šurmulingose viešosiose erdvėse“, - samprotavo jauna 

specialistė ir pridūrė, jog kartu su kintančiu pasauliu ir tvaresniais jo tikslais koja kojon turėtų 

žengti visos sritys.  

Jai pritarė ir KTU aviacijos inžineriją baigusi bei Energetikos ministerijos konkurso laureate 

tapusi Gretė Kazakevičiūtė, kuri pripažįsta, kad klimato kaitos sukeliami padariniai gąsdina jau 

dabar, todėl svarbu stabdyti globalinį atšilimą. Taigi, šiam konkursui Greta sukūrė metodiką, kuri 

pededa senos kartos orlaivį paversti tvaresniu. 

„Ruošiant baigiamąjį projektą šia tema, nemažai metodikos teko sugalvoti pačiai, remiantis 

įvairiais straipsniais ir knygomis, ar su dėstytojo pagalba. Tad teko perskaityti daug įvairios 

literatūros, įsisavinti, lyginti ir apdirbti daug informacijos, o galutinis projektas atrodo kaip 

sulipdytas įvairių sričių junginys. 

Sutinku, kad norint turėti švarią ir tvarią aplinką, atsinaujinančioji energetika yra nuo to 

neatsiejama ir, išties, norisi tikėti, kad jau artimoje ateityje bus galima pamatyti staigų šios srities 

augimą. Tačiau daugelyje krypčių ši tema dar yra mažai paliesta ir lėtai plėtojama. Studentams 

palinkėčiau neabejoti savo pastangų svarba ieškant sprendimų, nes tai yra vienintelis kelias į 

tobulėjimą“, - pasakojo ji. 

Viso konkurso metu 500 eurų vertės pinigine premija buvo įvertinti trys darbai, o 

nugalėtojai pagerbti apdovanojimų ceremonijos metu. Tiek organizatoriai, tiek ir konkurso dalyviai 

pripažįsta, jog tvarios energetikos ir klimato kaitos temos turėtų būti tiriamos ir aptariamos vis 

dažniau, nes klimato kaitos pokyčiai jau dabar yra matomi ir jaučiami kiekvienam.  

_______ 
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Rytoj, rugsėjo 14 d., VILNIUS TECH rūmuose (Saulėtekio al. 11, Vilnius) 

organizuojamas renginys „Elektromobilumas: iššūkiai ir ateities vizija“. Didžiausios tvaraus 

judėjimo kampanijos pasaulyje išvakarėse rengiamas vienos dienos trukmės reginyje įvairius 

pranešimus apie elektromobilius skaitys septyni pranešėjai, bus surengtos trys teminės 

diskusijos. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/renginys-apie-elektromobiluma-i-2030-uosius-ves-su-issukiais-ir-ateities-vizija
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„Elektromobilių plėtros proveržis – jau visai čia pat: per artimiausius penkerius metus jie 

taps įperkamesni platesniam vartotojų ratui, be to, vis didesnei visuomenės daliai rūpi jų indėlis į 

poveikį aplinkai. Sėkmingam proveržiui būtina patogi infrastruktūra, kurios plėtra priklausys nuo 

elektros sistemos transformacijos, todėl tam turi rengtis visas energetikos sektorius“, – sako 

energetikos Dainius Kreivys, renginyje pristatysiantis elektromobilumo plėtros viziją Lietuvoje ir 

2030 m. keliamus tikslus. 

Renginyje apie elektromobilumą iš viso rengiamos trys teminės sesijos: tai – „Valstybinė 

elektromobilumo plėtros vizija: kas mūsų laukia 2030 metais?“, „Elektromobilumas ir 

elektromobilių infrastruktūros plėtra“ ir „Elektromobiliai: galimybės ir iššūkiai vartotojams ir 

verslui“. 

Pirmoje teminėje sesijoje apie elektromobilumo plėtrą iki 2030 m., kurioje numatytas 

Žaliasis kursas ir įvairios priemonės jo siekiant skirtingose srityse, kalbės energetikos ministras D. 

Kreivys, susisiekimo ministras Marius Skuodis ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Vėliau prie 

ministrų prisijungs Lietuvos energetiko agentūros vadovas Virgilijus Poderys bei verslininkas ir 

visuomenės veikėjas Vladas Lašas – bus plėtojama diskusija apie siekius, trukdžius ir galimybes 

įgyvendinant valstybinę elektromobilumo plėtros viziją. 

Su kokiais elektros tinklo iššūkiais susiduriama elektromobilumo plėtros kontekste ir ar 

greitai važinėsime elektromobiliais – šie klausimai bus paliesti antroje teminėje sesijoje. Atsakyti į 

juos mėgins ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris ir elektromobilių ekspertas Dainius 

Jakas. Diskusijoje apie elektromobilių infrastruktūros plėtrą kartu su jais mintimis dalinsis Tauragės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičius, „VIADA LT“ 

vadovas Linas Karlavičius, „In Balance“ vadovas Simonas Stankus, sumanių energetikos 

sprendimų „Ignitis“ produkto vadovas Andrius Šeršniovas, „Elinta Charge“ vadovas Ignas Mikutis, 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Intelektinių ir informacinių technologijų departamento 

direktorius Darius Ražinskas ir kt. 

Paskutinės teminės renginio sesijos fokusas kryps į vartotojus ir verslą: apie jiems kylančias 

galimybes ir iššūkius kalbės „Elinta Motors“ vadovas Laurynas Jokužis, „Swedbank“ Atvirosios 

bankininkystės vadovas, elektromobilių ekspertas Gediminas Misevičius ir „Deals on Wheels“ 

direktorius Laurynas Boguševičius. Vėliau rengiamoje diskusijoje kartu su jis diskutuos Lietuvos 

atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius ir projekto 

„OEV.LT“ atstovas Tadas Ratkevičius. 

Renginį „Elektromobilumas: iššūkiai ir ateities vizija“ organizuoja Energetikos ministerija. 

Tiesioginių dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija bei galimybių pasas. Renginys taip pat bus 

transliuojamas Energetikos ministerijos „Youtube“ kanale bei internetu naujienų portaluose 

„Delfi.lt“ ir „15min.lt“.  

Prisijungimo nuorodą rasite čia 

________ 

 

EM 2021 09 16 pranešimas. D. Kreivys: „Sparčiai augant žaliosios energetikos generacijai, 

turime užtikrint tinklo stabilumą“ 

TN: tn  

 

Iki metų pabaigos Lietuvoje iškils dar vienas vėjo jėgainių parkas – šiandien energetikos 

ministras Dainius Kreivys davė simbolinį startą pirmosios 5,3 MW jėgainės gamybai, kurį Telšių 

rajone vysto bendrovė „E energija“. Planuojamas parko galingumas – 68,9 MW: tiek pakaktų 

patenkinti Šiaulių miesto dydžio namų ūkių poreikius. 

„Jau šiandien trečdalį vietinės elektros energijos generacijos Lietuvoje sukuria vėjo 

elektrinės, tad sparčiai artėjame prie mūsų tikslo – 2025 metais 50 proc. vietinės generacijos 

gaminti iš atsinaujinančių energetikos išteklių“, – sako energetikos ministras D. Kreivys. 

Pagal VERT išduotus leidimus plėtrai, per artimiausius 2–3 metus privatūs investuotojai 

planuoja pastatyti dar apie 930 MW vėjo elektrinių – visos numatomos elektrinės bus plėtojamos be 

valstybės finansinės paramos. Tryškių seniūnijoje kylantis vėjo jėgainių parkas taip pat statomas be 

https://bit.ly/3hoCc7l
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/d-kreivys-sparciai-augant-zaliosios-energetikos-generacijai-turime-uztikrint-tinklo-stabiluma
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valstybės finansinės paramos. Pasak ministro, tai – džiugi tendencija: „Žalioji energetika sėkmingai 

vystoma privačių investuotojų lėšomis: žalios elektros generavimo šaltiniai yra prieinami visiems, 

sukurtas tinkamas tvarios plėtros reglamentavimas, kuris ateityje lems didelę žalios elektros 

energijos generaciją rinkos kainomis. Tad sparčiai augant vėjo ir saulės elektrinių skaičiui 

Lietuvoje, valstybės uždavinys – investuoti į tinklo stabilumą ir spartinti sistemos stabilumui 

užtikrinti reikalingus projektus: energijos akumuliavimo baterijas, modernius hidroakumuliavimo 

pajėgumus, sinchroninius kompensatorius bei išmaniųjų tinklo valdymo sprendimus“. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis, šiuo metu Lietuvoje 

pastatytų vėjo elektrinių galia sudaro 545 MW. 

„Litgrid“ duomenimis, šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje iš viso šalyje pagaminta 2,316 

TWh energijos. Iš jų beveik trečdalis, 27 proc., sugeneruota vėjo elektrinėse. 

Žalią elektros energiją vėjo elektrinių parke iš viso gamins 13 kompanijos „General 

Electric“ pagamintų „Cypress“ modelio vėjo jėgainių, tad D. Kreivys aplankė ir Tryškių miestelyje 

„E energija“ grupės įrengtą „General Electric“ serviso centrą. Jame dirbsiantys specialistai iš 

Lietuvos užsienio jie bent keletą dešimtmečių aptarnaus vėjo elektrinių parką. Centro paslaugomis 

taip pat galės naudotis ir kiti regione ateityje iškilsiantys parkai. Pasak ministro, tai geras pavyzdys, 

kai savivaldos ir privačių investuotojų bendradarbiavimas sukuria ilgalaikę pridėtinę vertę regionui 

ir verslo traukos centrą.   

Aštuonioliktosios Vyriausybės programoje numatyta iki 2025 m. turėti iki 1,2 GW vėjo 

elektrinių tinklą. 

________ 
 

EM 2021 09 17 pranešimas. Energetikos viceministrė D. Garbaliauskaitė: atsinaujinančios 

energijos ištekliai pramonėje - ne pasirinkimas, o būtinybė 

TN: tn  

 

 
 

Atsinaujinantys energijos ištekliai ne tik galėtų padėti pasiekti klimato tikslų, bet ir sukurti 

reikšmingą naudą tiek pramonei, tiek vartotojams. Tokią nuomonę savo pranešime išsakė 

energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė, kuri dalyvavo konferencijoje „Tvari ir žiedinė 

tekstilė – pramonės ateitis“. Ji surengta 2021 m. rugsėjo 16–18 d. vykusios vienos svarbiausių 

Baltijos šalyse aprangos, tekstilės ir inovacijų parodos „Baltic Fashion & Textile Vilnius“ 

kontekste. 

„Žiedinė ekonomika turėtų būti pagrindinis tekstilės ir kitų pramonės šakų tikslas, o 

atsinaujinančios energijos ištekliai – puiki galimybė pramonės įmonėms didinti veiklos efektyvumą 

ir konkurencingumą. Įvertindama tai, Energetikos ministerija siekia sudaryti visas sąlygas 

pasinaudoti šiomis galimybėmis“, – pabrėžė energetikos viceministrė, pridurdama, kad būtent dėl to 

ir valstybėje skirstant investicijas, atkreipiamas dėmesys ir į atsinaujinančios energetikos 

technologijų kūrimą pramonės srityje. 

D. Garbaliauskaitė savo pranešime pažymėjo, kad tekstilės industrija neapsieina be didelių 

sąnaudų: žmonės darbužių perka daugiau, nešioja trumpiau, o generuojamas milžiniškas pigios ir 

žemos kokybės medžiagos kiekis veda į katastrofą. „Paskaičiuota, kad per metus šioje pramonės 

srityje sunaudojama apie 100 mln. tonų neatsinaujinančių žaliavų ir, jei nieko nekeisime, jau 2050 

m. šis skaičius gali išaugti trigubai“, – sakė viceministrė. 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/energetikos-viceministre-d-garbaliauskaite-atsinaujinancios-energijos-istekliai-pramoneje-ne-pasirinkimas-o-butinybe
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Pranešime buvo pateikta ir daugiau tekstilės pramonės situaciją iliustruojančių skaičių. 

Pasak viceministrės, vien madų industrija atsakinga už penktadalį vandens nuotekų ir suvartojamos 

energijos kiekį – jis sudaro tiek, kiek suvartoja aviacija ir laivininkystė kartu sudėjus. Atkreiptas 

dėmesys ir į tekstilės atliekas: kiekvienas europietis per metus vidutiniškai išmeta 11 kg drabužių, 

kurie lygiai taip pat kaip ir plastikas, teršia aplinką, patenka į vandenynus. „Akivaizdu, kad tekstilės 

perdirbimas yra labai menkas: net 87 proc. naudotos tekstilės yra arba išmetama į atliekynus, arba 

sudeginama“, – teigė D. Garbaliauskaitė. 

Pasak jos, dėl šios priežasties itin svarbia tampa Europos Sąjungos iniciatyva rengti Darnios 

tekstilės strategija, kuri pasiūlys kryptis, kad tekstilės industrija galėtų tapti beatliekinė ir atitiktų 

žiedinės ekonomikos principus. Atsinaujinančios energijos ištekliai gali tapti viena iš tokių 

strateginių krypčių. 

Konferencijoje taip pat pranešimus skaitė bei baigiamojoje diskusijoje dalyvavo Europos 

aprangos ir tekstilės konfederacijos (EURATEX) generalinis direktorius Dirk Vantyghem, Aplinkos 

ministras Simonas Gentvilas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentas 

Kęstutis Daukšys ir kt. atstovai. 
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IS-916/641-IV-3 priedas 

 

AM 2021 09 15 pranešimas. Bus kuriamas vieningas renovacijos kompetencijų centras 

TN: tn  

 

 
 

Vyriausybė trečiadienį Aplinkos ministerijai suteikė įgaliojimus vieningam visų pastatų 

renovacijos kompetencijų centrui sukurti. 

Šis centras steigiamas pertvarkius ministerijai pavaldžias institucijas – likviduojant VšĮ 

„Būsto energijos taupymo agentūra“ ir jos funkcijas perduodant Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai (APVA). Lapkričio 1 d. įsigalios pakeistas Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) įstatymas ir aplinkos ministro įsakymas, kuriuo APVA įgaliota perimti 

BETA funkcijas – administruoti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

įgyvendinimą. 

Naujasis APVA padalinys – vadinamasis pastatų renovacijos kompetencijų centras – „vieno 

langelio“ principu administruos renovacijos priemones, koordinuos jų planavimą ir įgyvendinimą, 

analizuos jų poveikį tiek atitinkamai sričiai, tiek šalies ekonomikai, atliks patikimą, faktiniais 

duomenimis pagrįstą stebėseną, teiks metodinę ir konsultacinę pagalbą. Jis leis optimizuoti ir 

efektyviau panaudoti pastatų renovacijai skiriamus viešuosius finansus, didins skaidrumą, padės 

siekti tikslo, kad 2050 m. šalyje pastatai energiją vartotų ypač taupiai ir būtų nepriklausomi nuo 

iškastinio kuro. 

Lietuvoje šiuo metu yra apie 660 tūkst. pastatų. Daugelis jų – 64 proc. – yra D ir žemesnės 

energinio naudingumo klasės. Šiems pastatams atnaujinti planuojamos skirtingos priemonės, kurias 

administruoja skirtingos institucijos ir kurios finansuojamos iš skirtingų šaltinių. Jos nederinamos, 

trūksta koordinavimo, nepakankamai veiksminga viešoji komunikacija. Pastatų renovacijos 

kompetencijų centrui tenka svarbus vaidmuo sprendžiant šias problemas. 

________ 
 

 BETA 2021-09-15 pranešimas. Europos judumo savaitė 2021 

TN: tn  

 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/bus-kuriamas-vieningas-renovacijos-kompetenciju-centras
http://www.betalt.lt/apie/naujienos/31/europos-judumo-savaite-2021:112
http://www.betalt.lt/data/public/uploads/2021/09/untitled.jpg
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Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai 

kasmet vyksta rugsėjo 16–22 dienomis. Šia kampanija Europos šalys raginamos skatinti darnų 

transporto priemonių naudojimą ir pakviesti žmones išbandyti transporto alternatyvas, galinčias 

pakeisti automobilį. 

2021 metų Europos judumo savaitės tema – Saugus ir sveikas tvariai judėdamas. 

Pagal Paryžiaus sutartį, kurios tikslas yra klimato šilimą sulaikyti iki 1,5 laipsnio ribos, 

būtina sustabdyti anglies dioksido išskyrimą iki 2050 m. 

Neutralumą anglies dioksido taršos atžvilgiu galima pasiekti keliais būdais, įskaitant anglies 

dioksido taršos mažinimą teikiant prioritetą mažai ir visiškai neteršiančiam viešajam ir asmeniniam 

transportui, taip pat ėjimui ir važiavimui dviračiu. 

Būsto energijos taupymo agentūra prisideda prie judumo savaitės iniciatyvų, o taip pat 

primena, kad prisidėti prie klimato kaitos mažinimo galima ir atnaujinant savo daugiabutį. ES 

Pastatų energinio efektyvumo direktyva numato, jog didžioji dalis pastatų ne vėliau kaip iki 2050 

m. turi tapti neutralūs anglies dioksido išmetimui ir ekonomiškai efektyviai pertvarkyti į beveik 

nulinės energijos, t.y. beveik nevartojančius energijos pastatus. 

Skaičiuojama, jog arti 80 proc. Europos pastatų yra energiškai neefektyvūs, jie sunaudoja 40 

proc. visos energijos ir į atmosferą išleidžia apie 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šie 

skaičiai yra akivaizdus įrodymas, jog pastatų sektoriuje glūdi didžiulis energijos taupymo ir klimato 

kaitos mažinimo potencialas. 
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IS-916/641-IV-4 priedas 

 

D. BIEKŠA. TAMPAME ŽALIOJO VANDENILIO REVOLIUCIJOS DALIMI 

2021-09-11 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 Darius Biekša „Green Genius“ vandenilio ir vėjo energetikos projektų vadovas  

 

Atsinaujinanti energetika sparčiai auga. Prieš 5 metus politinėse diskusijose apie klimato 

kaitą buvo galima aptikti tik aptakių PR žinučių, o ne pasiryžimą atlikti realius veiksmus ar 

investicijas, o šiandien situacija yra iš esmės pasikeitusi. 

Viena to priežasčių – atpigusios atsinaujinančios elektros gamybos technologijos. Jos 

pasirenkamos natūraliai, pirmiausia, kai kalbama apie naujų elektros pajėgumų vystymą. 

Dar daugiau alyvos į procesą įpylė pakilusios ES apyvartinių taršos leidimų (ATL) ir 

elektros energijos kainos rinkoje. Tai stiprina investuotojų optimizmą ir verčia drąsiau dėlioti 

investicinius portfelius. Staigų saulės ir vėjo elektrinių statybų augimą lemia objektyvios rinkos 

sąlygos ir visuomenės lūkestis. O kodėl šiame kontekste tiek daug kalbama apie žaliąjį vandenilį? 

Šio fenomeno ištakos visai kitos. Mano nuomone, tai reikėtų sieti su šalių apsisprendimu 

judėti link visiškos ekonomikų dekarbonizacijos ir su tuo susijusių scenarijų analizės rezultatais. 

Vertinimų metu buvo nustatyta, kad, siekiant visiškai dekarbonizuoti ekonomiką, nepakanka AEI 

generacija paremtos elektrifikacijos. Kai kuriuose sektoriuose sudėtinga pritaikyti visas 

elektrifikacijos technologijas. 

Tokiais sektoriais laikomi energiją intensyviai naudojanti naftos perdirbimo, chemijos 

pramonė, trąšų gamyba ir metalurgija. Nemažai klausimų kyla ir dėl transporto sektoriaus, išskiriant 

sunkiojo transporto, aviacijos ir laivybos šakas. Šią problemą turėtų išspręsti vandenilis, kuris gali 

būti naudojamas tiek kaip kuras, tiek kaip žaliava. 

Vandenilio strategija 

Europos Komisijos patvirtintoje vandenilio strategijoje visas vandenilio ekonomikos plėtros 

procesas yra suskirstytas į tris laikotarpius. Iki 2024 metų šalyse narėse ketinama įdiegti 6 GW 

galios elektrolizės įrenginių, kurie pagamintų iki 1 milijono tonų vandenilio. 

Pirmieji demonstraciniai projektai yra struktūrizuojami šalia vandenilio vartotojų – 

pramonės įmonių. 2024–2030 metais turėtų būti įrengti papildomi 40 GW elektrolizės pajėgumai. 

Tikimasi, kad minėtu laikotarpiu vandenilis jau bus integruotas į visas ekonomikos šakas. 

Nuo 2030 metų ekonomika iš esmės bus vystoma vien vandeniliu ir žaliąja elektra. Ši 

ambicija yra kolosali. Elektrolizės įrenginiai turės veikti tik naudodami elektros energiją, pagamintą 

iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Tai reiškia, kad vien vandenilio ekonomikai vystyti reikia 

papildomai pastatyti mažiausiai 46 GW žaliosios elektros generacijos. Įvertinus kolokacijos 

galimybes, ši galia gali ir dvigubėti. 

Nors iš pirmo žvilgsnio planai gali atrodyti nepasiekiami, šalys jau juda šia linkme. 

Geriausiai tai iliustruoja Vokietija, save laikanti pasauline vandenilio vėliavneše. 2021 metų gegužę 

su vandeniliu susijusiems projektams Vokietija išdalijo 6 mlrd. Eur paramos. Valstybės pagalba 

buvo skirta 62 projektams, tarp kurių vyravo vandenilio gamybos, transportavimo, vartojimo ir 

mobilumo temos. 

Įvertinus ir privačias investuotojų lėšas, skaičiuojama, kad pirmą vandenilio projektų paketą 

sudarys 33 mlrd. Eur. Nemažai kitų šalių jau yra patvirtinusios savo nacionalines vandenilio 

strategijas ir artimiausiu metu taip pat numato įvairias paramos priemones. Lietuva nėra išimtis – 

vandenilio technologijų plėtrai yra numačiusi 20 mln. finansavimą iš Europos Sąjungos 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/11/d-bieksa-tampame-zaliojo-vandenilio-revoliucijos-dalimi
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ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Šis finansavimas leistų įgyvendinti 

demonstracinius gamybos ir panaudojimo projektus. 

Žaliasis vandenilis ir AEI 

Paaiškiname, kad galvoje turime žaliąjį vandenilį. Šalia jo dar išskiriami: žydrasis, turkio 

spalvos, pilkas ir rudas. 

Rudas vandenilis gaunamas gazifikuojant akmens anglis. Pilkas vandenilis gaunamas 

naudojant gamtinių dujų metano srauto reformingo būdą, o susidariusį anglies dvideginį išleidžiant į 

atmosferą. 

Jeigu metano srauto reformingo būdu anglies dvideginis sugaudomas ir saugomas, turime 

žydrąjį vandenilį. Turkio spalvos vandenilis gaunamas metano pirolizės proceso metu, kai gaunama 

kieta anglis ir ji gali būti toliau panaudota. 

Žaliasis vandenilis gaminamas elektrolizės būdu iš vandens tam naudojant elektros energiją 

iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Būtent šiuo būdu pagamintas vandenilis kurs ateities 

ekonomikos energinį stuburą. 

Iššūkiai ir išeitys 

Žaliojo vandenilio gamyboje kol kas yra nemažai iššūkių, kuriuos vystytojai turės įveikti. 

Vienas jų – žaliojo vandenilio gamybos pajėgumų vystymas turi eiti koja kojon su naujų žalios 

elektros generacijos parkų statyba. Ši sąlyga yra privaloma. 

Pavyzdžiui, jeigu vandenilio gamybai būtų naudojama elektra iš jau veikiančių 

hidroelektrinių, toks vandenilis nebūtų laikomas žaliuoju. Maža to, siekiant būti tikram, kad 

vandenilis yra gaminamas tik iš žalios elektros energijos, yra įvedama 15 min. gamybos ir 

vartojimo subalansavimo sąlyga. Kitais žodžiais tariant, elektrolizės įrenginys gamins tiek žaliojo 

vandenilio, kiek konkrečiu momentu bus pagaminta elektros energijos. 

Taip pat nemažai iššūkių kyla ir vandenilį transportuojant. Jo suslėgimas ir transportavimas 

yra santykinai brangus, todėl bent pereinamuoju etapu planuojama vandenilį maišyti su gamtinėmis 

dujomis ir panaudoti esamą dujotiekių infrastruktūrą. Tikimasi, kad, augant pajėgumams ir įdiegus 

nemažai techninių patobulinimų, šie dujotiekiai bus 100 % pritaikyti vandenilio dujoms 

transportuoti. 

Praktiniai lietuvių žingsniai  

Kaip jau minėta, žaliasis vandenilis – tai ne vien tik elektrolizės įrenginys. Ši sritis kartu su 

savimi atsineša naujų temų: tai ir naujų elektros pajėgumų vystymas, vandenilio transportavimo 

klausimų sprendimas, klientų radimas ir daugybė kitų niuansų. 

Atsinaujinančiąją energetiką plėtojanti įmonė „Green Genius“ šiuo metu aktyviai kuria 

demonstracinio projekto modelį. Projektui keliamas pagrindinis tikslas – susipažinti su nauja 

technologija ir ją validuoti. Mums, kaip atsinaujinančiosios energijos įmonei, labai svarbu žengti 

žingsnį toliau nei stebimas status quo rinkoje. Tvirtai tikime, kad tik praktinių bandymų rezultatai 

leis patikėti vandenilio revoliucija Lietuvoje ir visoje Europoje. 

Komentaro autorius – Darius Biekša, „Green Genius“ vandenilio ir vėjo energetikos projektų 

vadovas. 

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. 
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IS-916/641-IV-5 priedas 

 

SEIME – DISKUSIJOS DĖL ENERGETIKOS RINKOS REGULIUOTOJO PAPILDOMŲ 

ETATŲ 

Vytautas Budzinauskas, BNS, 2021 m. rugsėjo 15 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Lietuvos energetikos reguliuotojui prašant papildomų 40 etatų, Seimo komitete ir 

komisijoje kilo diskusijų, ar tikrai reikia didinti pareigybių skaičių.  

Seimo Ekonomikos komitetas trečiadienį po diskusijų vis dėlto pritarė Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) prašymui, o Energetikos ir darnios plėtros komisija 

priėmė kompromisinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus – 30 etatų. Galutinį sprendimą priims 

Seimo valdyba. 

A. Kupčinskas: pirmiau darbai – paskui etatai 

VERT atstovai komitete teigė, kad tarybai reikalingi ekonomistai-finansininkai, teisininkai, 

inžinieriai. Naujų žmonių reikia įgyvendinant ES Švarios energijos paketą, žaliąjį kursą ir kitus 

reglamentus. „Prašytume jūsų pagalbos suteikti mums papildomus 40 etatų, siekiant įgyvendinti 

įstatymų projektus, susijusius su Švarios energetikos paketu, susiję su svarstomais atliekų 

reguliavimo klausimais, taip pat alternatyvių degalų“, – kalbėjo VERT pirmininko pavaduotojas 

Donatas Jasas. 

Pasak VERT pirmininko Renato Pociaus, dėl to nereikės skirti papildomų lėšų iš valstybės 

biudžeto, nes taryba yra iš rinkos dalyvių įmokų finansuojama institucija. Švarios energijos paketui 

prašoma devynių etatų, elektros rinkos liberalizavimui – keturių, atliekų tvarkymui – septynių, 

degalų – penkių, bendrosioms funkcijoms – dar 15-kos. 

Komiteto narys Andrius Kupčinskas teigė, kad vertėtų diegti kitokią praktiką – pirmiau 

parodyti nuveiktus darbus, o paskui prašyti etatų. „Kita valstybinė institucija – VTEK (Vyriausioji 

tarnybinės etikos komisija – BNS) iš pradžių padaro darbus, paskui ateina prašyti etatų“, – sakė A. 

Kupčinskas. 

Komiteto narė Laima Mogenienė taip pat suabejojo VERT prašymo pagrįstumu. Ji teigė, 

kad pagrindimas turėtų būti geresnis. „Susilaikysiu balsuodama, nes manau, kad pagrindinė misija 

šitos įstaigos – reguliuoti kainas, kad jos būtų mažesnės vartotojams. (...) Turi būti daug didesnis 

pagrindimas, kas iš to valstybei, kas iš to vartotojams, iš to tokio reguliavimo. Du šimtai su viršum 

žmonių kažką reguliuoja, kainos drastiškai kyla, nežiūrint to. Tai gal išvis geriau nereguliuoti?“ – 

sakė L. Mogenienė. 

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius atsakė, kad norint „teisingų kainų“, 

reikia suteikti institucijai ir išteklius. „Norime teisingų kainų. Norint teisingos kainos, tai turi 

atitinkamai ši institucija turėti visus resursus“, – sakė K. Starkevičius. 

Komiteto narys Gintautas Paluckas atkreipė dėmesį, kad kainų reguliavimas turi savo 

specifiką, reikalauja įsigilinimo. Kita vertus, jis pasiūlė parlamentarams atidžiau kontroliuoti ir 

stebėti, ar etatų didinimas pasiteisino. „Todėl siūlau remtis pasitikėjimo kreditu, tvirtinti tuos etatus, 

ir atitinkamai įsitraukti į natūralų darbų planą tokią rimtesnę parlamentinę kontrolę“, – sakė G. 

Paluckas. 

Z. Balčytis: jeigu trūks, ateis antrą kartą 

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijoje VERT pirmininkas R. Pocius trečiadienį 

tikino, kad papildomų pareigybių poreikis yra apskaičiuotas atsakingai. „Mūsų tikslas nėra bet 

kokia kaina priimti žmonių. Mes turbūt esame viena iš tų reguliavimo institucijų Europos 

Sąjungoje, kur turime mažiausiai darbuotojų pagal prižiūrimus sektorius“, – komisijos nariams sakė 

R. Pocius. „Mes stengiamės susiefektyvinti, kiek tai yra įmanoma“, – pridūrė jis. 

Vis dėlto komisijos narys Zigmantas Balčytis mano, kad etatų didinimas finansiškai vis tiek 

atsiliepia vartotojams – net jeigu ir ne per biudžetą. „Toks pasakymas, kad „biudžetui nekainuos 

pinigų“ reiškia, kad kainuos kažkam kitam, o tas „kitas“ – mes, vartotojai“, – sakė Z. Balčytis. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seime-diskusijos-del-energetikos-rinkos-reguliuotojo-papildomu-etatu.d?id=88197873
https://www.delfi.lt/temos/ekonomikos-komitetas
https://www.delfi.lt/temos/vert
https://www.delfi.lt/temos/seimo-valdyba
https://www.delfi.lt/temos/es
https://www.delfi.lt/temos/andrius-kupcinskas
https://www.delfi.lt/temos/vtek
https://www.delfi.lt/temos/vyriausioji-tarnybines-etikos-komisija
https://www.delfi.lt/temos/vyriausioji-tarnybines-etikos-komisija
https://www.delfi.lt/temos/laima-mogeniene
https://www.delfi.lt/temos/kazys-starkevicius
https://www.delfi.lt/temos/gintautas-paluckas
https://www.delfi.lt/temos/zigmantas-balcytis
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Komisijoje kilo diskusijų dėl 15-kos etatų bendrosiomis funkcijoms, todėl galiausiai 

nuspręsta pritarti bendram 30 etatų didinimui, paliekant tarybai galimybę dėl likusių kreiptis 

ateityje. „Yra abejonių dėl to bendrųjų funkcijų – kiek, kam. Todėl aš irgi pritarčiau: patvirtiname 

30 etatų, neskirstome – bendroms, ne bendroms. (...) Jeigu trūks, ateis antrą kartą“, – siūlė 

parlamentaras. 

„Aš kaip ir Ekonomikos komitete balsavau susilaikydamas, taip ir dabar susilaikysiu, nes 

tiesiog neišgirdau argumentų ir pagrįstumo tų etatų“, – teigė komisijos narys Arvydas Nekrošius. 

VERT 2020 metų ataskaitoje teigiama, kad maksimalus darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartį, etatų skaičius siekia 220, o kartu su tarybos nariais – 225. Gegužę skelbta, kad dėl 

reguliuotojo sprendimų kainodaros srityje vartotojai pernai sutaupė 32,12 mln. eurų, iš jų elektros 

sektoriuje – 16,3 mln. eurų, dujų – 12,02 mln. eurų, šilumos – 5,4 mln. eurų, o vandens – 0,4 mln. 

eurų. Pernai taryba skelbė, kad 2019 metais vartotojai sutaupė 54,86 mln. eurų, o 2018 metais – 

50,75 mln. eurų. 

BNS  

 

https://www.delfi.lt/temos/arvydas-nekrosius
http://www.bns.lt/
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IS-916/641-IV-6 priedas 

 

DUJŲ KAINOS LIEPSNOJA, ATVĖSIMO NEMATYTI 

2021-09-15 Naglis Navakas „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Gamtinių dujų kainos Europoje muša rekordus, besiruošiančio žiemai Senojo 

žemyno nedžiugina tuštesnės, nei įprasta, dujų saugyklos. Suskystintų gamtinių dujų tiekimui 

nepadeda ir dar viena tropinė liūtis JAV. 

„Pasaulinė dujų ir energijos rinka toliau liepsnoja, maža pasiūla ir rūpesčiai dėl tiekimo 

žiemą Europos kainas kasdien kelia link naujų rekordų“, – teigia Ole Hansenas, „Saxo Bank“ 

žaliavų analitikas. 

 
Bėdos su vamzdžiais 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/09/15/duju-kainos-liepsnoja-atvesimo-nematyti?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&vuiws
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Kaip VŽ paaiškina Viktorija Ditmonaitė, „Ignitis grupės“ didmeninės prekybos vadovė, šiuo 

metu Europos gamtinių dujų rinkose susiformavusias rekordines kainas lemia keturios pagrindinės 

priežastys. 

Pirma, tai ribota dujų pasiūla visą vasarą ir rugsėjo mėnesį. Anot jos, tam įtakos turėjo itin 

intensyvus Norvegijos dujų infrastruktūros remontas, prasidėjęs dar šių metų gegužę. 

„Nors liepos mėnesį remonto darbai buvo kiek aprimę, bet rugpjūčio pabaigoje ir visą 

rugsėjo mėnesį jie yra vėl atliekami Norvegijos kontinentiniame šelfe. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę 

įvyko remonto darbai „Troll“ dujų telkinyje ir dėl to dujų tiekimo pajėgumų ribojimai iš Norvegijos 

į Europą šiuo kanalu buvo apriboti“, – teigia V. Ditmonaitė. 

Taip pat dujų pasiūlai negelbėjo planiniai remonto darbai pirmojo „Nord Stream“ ir Jamalo 

dujotiekiuose liepos mėnesį. Be to, Jamalo dujotiekyje atsirado neplanuotų tiekimo trikdžių dėl 

gaisro vienoje iš „Gazprom“ valdomų dujų perdirbimo gamyklų liepos pabaigoje – tai sumažino 

dujų tiekimą šiuo dujotiekiu rugpjūčio mėnesį. 

„Gazprom“ taip pat nenominavo papildomų dujų kiekių eksporto per Ukrainą šią vasarą, kas 

vėlgi potencialiai būtų galėję bent kiek sumažinti kainų įtampą rinkoje“, – vardina ji. 

Suskystintų dujų paieška 

Įprastomis aplinkybėmis negausias vamzdynais importuojamas gamtines dujas galėtų 

papildyti suskystintų gamtinių dujų (SkGD) kroviniai, tačiau čia pertekliaus taip pat nematyti. 

„Dėl karštos vasaros ir sausrų momentinių sandorių rinkoje SkGD kroviniai buvo itin 

paklausūs Azijoje ir Lotynų Amerikoje, dėl to SkGD kainos ten taip pat stipriai kilo. Rekordiškai 

mažas SkGD importas buvo stebimas Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų dujų terminaluose šią 

vasarą, kas mažino išdujinimo srautus į bendrą šalių tinklą iš šių terminalų“, – aiškina prekybos 

vadovė. 

Mažesnė pasiūla susidūrė su didesne dujų paklausa šiais metais, po COVID-19 atsigaunant 

Europos ir Azijos šalių ekonomikoms. 

Dar viena aplinkybė, lemianti didelę dujų kainą, yra menkas dujų saugyklų užpildymas 

Europoje. 

„Šiuo metu šis rodiklis siekia apie 70%, kai pernai buvo 93%. Iki spalio 1 d., t. y. iki 

šildymo sezono Europoje pradžios, Europos požeminių saugyklų užpildymas įprastai siekia apie 

85–90%. Jau šiandien yra aišku, kad toks rodiklis šiemet pasiektas nebus“, – teigia V. Ditmonaitė. 

Pilnesnės dujos saugyklose įprastai mažina riziką likti priklausomam nuo orų, SkGD 

paklausos kitur (pavyzdžiui, Azijoje), tad dabar neužtikrintumas rinkoje reiškia didesnes žiemos 

kontraktų kainas. 

Paklausos naikinimas 

Prie viso to prisideda ir rekordiškai aukštos apyvartinių taršos leidimų bei anglies kainos – 

jos atitinkamai siekia per 60 Eur/t ir virš 160 USD/t. 

„Europos energijos kainų dinamika rodo, kas laukia kitų žaliavų rinkų, kai didėjantys 

deficitai ir besitraukiančios atsargos lemia didesnį kainų kintamumą“, – praėjusią savaitę 

išplatintoje apžvalgoje teigia „Goldman Sachs“ analitikai, juos cituoja „Bloomberg“. 

Anot jų, Europos gamtinių dujų rinkai „paklausos naikinimas yra vienintelė galimybė vėl 

subalansuoti rinką“. 

Pastaruoju metu „paklausos naikinimas“ vyksta gamtinėmis dujomis kūrenamas elektrines 

keičiant anglinėms. 

Dar liepą, „Argus“ skaičiavimu, Vokietijoje veikiančių anglinių elektrinių galia išaugo 

dvigubai, iki 3,1 TWh, kuomet dujinių jėgainių – sumažėjo per pusę, iki 3,2 TWh. 

Rugpjūtį dujinių elektrinių veikianti galia mažėjo iki 2,4 GW (prieš metus ji buvo 5,9 GW 

didesnė), o veikiančių anglinių elektrinių galia išaugo iki 3,3 GW. 

Pirmąją rugsėjo savaitę veikiančių anglies jėgainių Vokietijoje bendra galia vidutiniškai 

siekė 7,2 GW. 

Naujas vargas 

„Rinka yra itin suspausta, tad nedaug tereikia jai pajudinti ar susprogdinti“, – „Bloomberg“ 

cituoja Oysteiną Kalleklevą, laivybos bendrovės „Flex LNG“ vadovą. 
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Anot jo, dujų kainų ralis yra vedamas su „Nord Stream 2“ susijusių lūkesčių. Rinkos su 

nerimu ir viltimi žvalgosi į ką tik užbaigtą ir veiklos licencijos Vokietijoje tik ką paprašiusį 

dujotiekį – vienintelį, kuriuo „Gazprom“ yra pasiruošęs didinti dujų tiekimą į Europą. 

Tiesa, jo veiklos pradžios data nėra žinoma. „Gazprom“ teigia galintis pirmąsias dujas 

patiekti spalį, tačiau sprendimas – Vokietijos reguliuotojo rankose. 

„Rugsėjo 13 dieną Vokietijos energetikos reguliatorius „BNetZa“ pranešė, kad gali užtrukti 

papildomai 8 mėnesius, kol pirmos dujos pradės tekėti „Nord Stream 2“ dujotiekiu. Dėl šios žinios 

kainos šią savaitę vėl pakilo“, – teigia V. Ditmonaitė. 

„Ir tuomet dar turime tropines audras papildomai, trukdančias kai kuriems SkGD kroviniams 

JAV“, – prideda O. Kalleklevas. 

Naujas rūpestis Europos rinkai yra tropinė audra Nicholas, galinti gausiu lietumi imtis lieti 

JAV Meksikos įlankos pakrantę – ji jau sutrikdė vienos SkGD tiekimo gamyklos veiklą. JAV yra 

svarbi SkGD tiekėja į Atlanto baseiną. 
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IS-916/641-IV-7 priedas 

 

ISLANDIJOJE ĮJUNGTA DIDŽIAUSIA PASAULYJE ANGLIES DIOKSIDO 

„GAUDYKLĖ“ 

2021-09-13 Gintarė Rovaitė „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Islandijoje rugsėjo 8 d. į darbą paleista didžiausia pasaulyje gamykla, siurbianti iš 

aplinkos anglies dioksidą ir „nukenksminsianti“ jį žemės gelmėse. 

Tiesioginis oro surinkimas, kurį atlieka gamyklos įrenginiai, yra viena iš nedaugelio 

technologijų, leidžiančių anglies dioksidą surinkti tiesiai iš atmosferos. Mokslininkai mano, kad 

sėkmingas šios technologijos komercializavimas – svarbus žingsnis pasaulio kovoje su klimato 

atšilimu, dėl to skelbiama apie vis daugiau panašių projektų. 

„Orcos“ gamyklą atidaręs Šveicarijos startuolis „Climeworks AG“, projektą įgyvendinantis 

kartu su Islandijos anglies dioksido saugojimo bendrove „Carbfix“, skaičiuoja, kad per metus 

įrenginiai iš aplinkos „iščiulps“ 4.000 t anglies dioksido – maždaug tiek emisijų, kiek per metus 

išleidžia 790 mašinų. 

Didžiausia pasaulyje 

Kaip rašo „Euractiv“, „Orcos“ pavadinimą gavusią gamyklą sudaro 8 dideli konteineriai, iš 

pirmo žvilgsnio primenantys jūrinius. Nors iš išorės struktūra neatrodo ypatinga, konteinerių viduje 

instaliuoti sudėtingi filtrai bei ventiliatoriai, kuriais iš atmosferos sugaudomas anglies dioksidas. 

Filtrais atskyrus šią medžiagą, ji sumaišoma su vandeniu ir siunčiama po žeme, kur taip 

apdorotas anglies dioksidas pamažu virsta akmenimis. Visi gamyklos procesai varomi 

atsinaujinančia energija, kurią generuoja netoli veikianti geoterminė elektrinė. 

Bendrovės „Climeworks“ internetiniame puslapyje nurodoma, kad gamyklos statybos 

prasidėjo 2020 m. gegužę ir vyko naudojant modulinės statybos technologijas, kurios leido visą 

projektą užbaigti per 15 mėnesių. 

„Ši gamykla taip pat atvers kelią bendrovės plėtrai, kadangi technologija gali būti nesunkiai 

atkartota kitose pasaulio vietose bet kokiu masteliu, priklausomai nuo čia esančių atsinaujinančių 

energijos šaltinių bei anglies dioksido sandėliavimo galimybių“, – informuoja startuolis. 

Pradėjusi pirmą komercinį projektą ir ištobulinusi modulinės statybos modelį, dabar 

„Climeworks“ praneša sieksianti kuo spartesnės plėtros. Bendrovė nurodo dėl savo paslaugų jau 

sudariusi ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis su tokiomis bendrovėmis kaip „Microsoft“, „Swiss 

Re“, „Shopify“, taip pat daugiau kaip 8.000 individualių vartotojų, kurie planuoja savo veikloje 

sugeneruojamas emisijas kompensuoti mokant startuoliui už anglies dioksido gaudymą. 

Kainos klausimas 

Siekianti ateityje per metus „sugaudyti“ 300 mln. t anglies dioksido, „Climeworks“ teigia, 

kad šiuo metu didžiausias jai kylantis iššūkis – technologijos atpiginimas. 

Savo internetiniame puslapyje bendrovė taip pat siūlo paremti jos darbą bei švaresnį pasaulį 

prenumeratomis – už 49 Eur per mėnesį bendrovė žada per metus iš aplinkos pašalinti 600 kg 

anglies dioksido, už 21 Eur – 255 kg, už 7 Eur – 85 kg. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/13/islandijoje-ijungta-didziausia-pasaulyje-anglies-dioksido-gaudykle?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&0l1WX
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Kaip rašo „Bloomberg“, norintys kompensuoti savo emisijas individualūs vartotojai už toną 

iš aplinkos pašalinto anglies dioksido startuoliui šiuo metu turės mokėti po 1.010 Eur, stambiems 

užsakovams ši kaina siekia 500 Eur. 

„Climeworks“ tikslas – iki 2030 m. technologiją atpiginti iki 170–200 Eur už toną 

sugaudyto anglies dioksido, o kito dešimtmečio viduryje – iki 85–170 Eur. 

VŽ rašė apie tai, kad šiuo metu Europoje tarša brangsta – už toną anglies dioksido 

gamintojai jau dabar moka 62 Eur ir ne vienas ekspertas prognozuoja, kad ateityje taršos kaina 

perkops 100 Eur už toną. Tai reiškia, kad, „Climeworks“ pasiekus tikslą atpiginti savo technologiją, 

gamintojams bus pigiau mokėti bendrovei už anglies dioksido gaudymą, o ne baudas už jo 

išskyrimą į aplinką. 

Ir daugiau projektų 

Taršai brangstant, o klimato kaitos pasekmėms darantis sunkiai nuginčijamoms, pasaulyje 

vystoma vis daugiau panašių technologijų, kuriomis siekiama „nukenksminti“ į aplinką jau patekusį 

anglies dioksidą ir jį saugiai laidoti. 

VŽ jau rašė apie tai, kad Lietuvoje anglies dioksidą laidoti uždrausta, nors, gamintojų 

teigimu, technologija jiems praverstų. „Lietuvai šis būdas būtų tikrai naudingas, nes talpinant CO2 

žemės gelmėse galėjome paskatinti besibaigiančią naftos gavybą. Dabar dujoms sugaudyti ir 

saugoti jokių sprendimų neturime“, – VŽ visai neseniai pasakojo Jonas Satkūnas, Lietuvos 

geologijos tarnybos vyriausiasis patarėjas. 

Tiesa, kaimynai nesnaudžia – Kaliningrado teritorijoje, Rusijai priklausančioje Kuršių 

nerijos pradžioje, planuojama įrengti anglies dioksido poligoną. Pasak šalies spaudos, poligonuose, 

kurių Rusijoje bus 12, numatyta ir kurti bei bandyti technologijas, padedančias šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas sugaudyti, taip pat jas saugoti žemės gelmėse. 

„Euractiv“ skaičiuoja, kad šiuo metu pasaulyje veikia 15 gamyklų, gaudančių anglies 

dioksidą tiesiai iš aplinkos. Visos kartu jos kasmet iš aplinkos pašalina 9.000 t anglies dioksido. 

Nors projektas Islandijoje šiuo metu didžiausias pasaulyje, pranešama apie vis daugiau 

didelio masto komercinių šios srities projektų. 

Didžiausią iš jų vysto JAV energetikos bendrovė „Occidental“, investuojanti į anglies 

dioksido surinkimo gamyklą, kuri per metus iš Teksaso valstijos naftos telkinių leistų sugaudyti 1 

mln. t anglies dioksido. 

 

 

https://www.vz.lt/rinkos/2021/06/15/zaliava-kurios-kainos-dvigubejimo-tikimasi-arba-iki-metu-pabaigos-arba-iki-2030-m
https://www.vz.lt/pramone/2021/05/27/lietuva-uzdraude-laidoti-co2-bet-saugykla-gali-atsirasti-kaimynysteje
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augo, pelnas krito 

TN: tn  

 

 
 

Nors palyginti šalta praėjusi žiema ir užsitęsęs šildymo sezonas pirmąjį šių metų 

pusmetį augino Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamos AB Vilniaus šilumos tinklų 

(toliau - VŠT) gamybos apimtis, tačiau dramatiškai brangęs kuras bei taršos leidimai nukirpo 

didžiąją dalį pajamų bei pelno. Bendrovės pajamos, palyginti su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, 

augo 16 proc. ir siekė 73,3 mln. eurų, kai tuo tarpu kintamos gamybos išlaidos augo 52 proc. 

ir siekė 56,2 mln. eurų, grynasis pelnas per tą patį laikotarpį sumažėjo 90 proc. iki 1,1 mln. 

Eur. Situacija kuro ir taršos leidimų rinkoje išlieka įtempta, todėl bendrovė prognozuoja, kad 

šie faktoriai turės įtakos ir visų metų finansiniam rezultatui.  

VŠT normalizuotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 

(normalizuota EBITDA) sumažėjo 67 proc. (10,0 mln. eurų) ir siekė 4,9 mln. eurų. 

„Šilumos energijos tiekimas griežtai reguliuojamas, tačiau energijos gamybai naudojamo 

kuro kaina svyruoja pagal rinkos dėsnius. Tai reiškia, kad jei kuras dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių dramatiškai brangsta, reguliavimo mechanizmas nespėja reaguoti ir staiga išaugusias 

sąnaudas turi sugerti reguliuojamos rinkos dalyvis, šiuo atveju VŠT. Maža to, dėl kainos nustatymo 

metodikos ypatumų, pirmąjį šių metų ketvirtį Vilniaus gyventojai už šilumos energiją mokėjo 

mažiau nei jos gamybos savikaina. Jei situacija rinkoje kardinaliai nesikeis, šiemet bus sudėtingi 

metai“, - sakė VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.  

„Pirmasis šių metų pusmetis dvejopas - viena vertus, VŠT veiklos efektyvumas ir toliau 

duoda grąžą tiek Vilniaus miesto savivaldybei, tiek vilniečiams. Kita vertus, matome, kiek smarkiai 

esame priklausomi nuo kuro kainų pokyčių pasaulyje. Ir nors kuro kainos kyla, savivaldybė kartu su 

VŠT padarys viską, kad kainų augimą amortizuotų“, – tikino Vilniaus vicemeras Valdas 

Benkunskas. 

Šilumos tiekimo veiklai būdingas sezoniškumas, kuris lemia, kad per pirmuosius metų 

mėnesius (šildymo sezono metu) uždirbtos lėšos naudojamos veiklos tęstinumui užtikrinti šiltuoju 

metų laikotarpiu. Antrojo ir trečiojo ketvirčių metu natūraliai sumažėjant bendrovės pajamoms, 

pirmąjį ketvirtį sukauptas pelnas panaudojamas susidarančio neigiamo rezultato amortizavimui. Šių 

metų antrojo ketvirčio metu bendrovė sugeneravo 2,3 mln. eurų grynąjį nuostolį, normalizuota 

EBITDA sudarė -0,4 mln. eurų. 

Pirmąjį šių metų pusmetį VŠT sąnaudos gamybai išaugo 52 proc. ir sudarė 56,2 mln. Eur. 

Gamybos sąnaudų augimą lėmė pirmąjį pusmetį gerokai pakilusios gamtinių dujų ir biokuro kainos, 

taip pat dėl išaugusios šilumos energijos paklausos, kurią lėmė šalti orai ir užsitęsęs šildymo 

sezonas bei nepakankamos šilumos energijos pasiūlos šilumos aukcionuose išaugusi gamtinių dujų 

dalis šilumos gamyboje. Tai, savo ruožtu, išaugino apyvartinių taršos leidimų (ATL), naudojamų 

atsiskaitymui už CO2 emisiją, poreikį 55 proc.. Tuo pat metu, atviroje rinkoje parduodamų ATL 

vidutinė svertinė kaina, palyginti su 2020 metų pirmuoju pusmečiu, buvo 78 proc. didesnė. 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/pirmasis-vst-pusmetis-lyg-kontrastinis-dusas-vilnieciai-uz-siluma-mokejo-maziau-nei-gamybos-savikaina-gamybos-kintamos-islaidos-augo-pelnas-krito:589
https://www.chc.lt/data/public/uploads/2021/09/jkal6861.jpg
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Iš viso šiemet per pirmąjį pusmetį bendrovė į Vilniaus šilumos tinklą patiekė 1 848,9 GWh 

šilumos energijos, t.y. 24 proc. (351,3 GWh) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (1 497,9 

GWh). VŠT gamybos objektuose pagamintas šilumos energijos kiekis išaugo 26 proc. (227,7 GWh) 

ir siekė 1 097,9 GWh. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytos šilumos energijos kiekis augo 

20 proc. (123,7 GWh) ir siekė 750,9 GWh. Bendrovė per tą patį laikotarpį Vilniaus miestui patiekė 

3 072 tūkst. m3 karšto vandens (1 proc. arba 19,3 tūkst. m3 daugiau nei pernai) bei pagamino 62,7 

GWh elektros energijos (21 proc. arba 17,1 GWh mažiau nei pernai). 

Pirmąjį šių metų pusmetį vidutinė svertinė šilumos kaina sudarė 4,26 ct/kWh su PVM ir 

lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (4,42 ct/kWh su PVM) sumažėjo 4 proc. (0,16 ct/kWh). 

Esminius šilumos kainos pokyčius lėmė mažesnės į šilumos kainas įskaičiuotos* gamtinių dujų, 

biokuro ir šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainos pirmąjį ketvirtį, kuomet 

šilumos energijos paklausa buvo didžiausia (pirmąjį ketvirtį į Vilniaus šilumos tinklą buvo patiekta 

73 proc. visos per pusmetį patiektos šilumos energijos). 

*Skaičiuojant šilumos kainą, kintama bazinės kainos dedamoji apskaičiuojama įvertinant 

naudojamų gamtinių dujų ir biokuro kainas su dviejų mėnesių vėlavimu, t.y. 

skaičiuojant 2021 m. sausio – birželio mėnesių šilumos kainas buvo atitinkamai 

naudojamos 2020 m. lapkričio – 2021 m. balandžio mėnesių kuro kainos. Dėl šios 

priežasties Vilniaus miesto šilumos vartotojai sąskaitas už šildymą pirmąjį ketvirtį gavo 

mažesnėmis kuro kainomis nei buvo faktinės VŠT gamyboje sunaudoto kuro kainos. 

 
Apie VŠT 

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir 

elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 

tūkst. sostinės namų ūkių bei įmonių. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų 

specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko 

efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, 

diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. Apie 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso 

Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos 

gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje. 

 

Daugiau informacijos: 

Indrė TRAKIMAITĖ-ŠEŠKUVIENĖ 

AB Vilniaus šilumos tinklai Komunikacijos vadovė 

Mob. +370 615 09030, indre.trakimaite@chc.lt 

_______  
 

SOSTINĖJE PROGNOZUOJAMAS 60 PROC. BRANGESNIS ŠILDYMO SEZONAS: 

SPECIALISTAI PAAIŠKINA, KODĖL MOKĖSIME DAUGIAU  

Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt, 2021.09.16 www.lrt.lt, 

TN: tn  

 

Dėl biokuro ir dujų kainų šuolio prognozuojama, kad šildymo sezonas šiemet 

labiau patuštins gyventojų kišenes. Lietuvos banko skaičiavimu, tiems namų ūkiams, 

kurie dujas naudoja būstui šildyti ir  per mėnesį suvartoja, pavyzdžiui, 100 kubinių 

metrų, išlaidos padidės 13 eurų. 

Brangstant kurui, didėja šilumos kaina 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) atstovo Manto Paulausko teigimu, 

šilumos kainų augimą lemia brangstantis kuras. „Biokuras jau dabar pabrango beveik 25 proc. 

ir daugiau nei dvigubai (122 proc.) pabrango gamtinės dujos“, – nurodo M. Paulauskas. 

VERT atstovė Loreta Kimutytė antrina, kad esminę šilumos kainos dalį sudaro 

kintamosios sąnaudos – kuras bei šilumos aukcionuose perkama šiluma, todėl brangstant 

kurui didėja ir šilumos kaina. 

mailto:indre.trakimaite%40chc.lt
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1491618/sostineje-prognozuojamas-60-proc-brangesnis-sildymo-sezonas-specialistai-paaiskina-kodel-mokesime-daugiau
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Jos aiškinimu, biokuro kainos augimą lemia žaliavinės medienos kainos augimas.  „Per 

metus žaliavinė mediena pabrango maždaug 50 proc. Esminę įtaką gamtinių dujų kainos 

didėjimui turi žaliavos brangimas. Per metus gamtinių dujų žaliava pabrango 7,5 karto, 

palyginti su 2020–2021 metų birželio mėnesio kaina“, – komentuoja L. Kimutytė. 

Energetikos ministerija taip pat nurodo, kad pagrindinės šildymo kainų augimo 

priežastys – po pandeminių metų atsigaunanti ekonomika, pramonė ir dėl to iki ankstesnio 

lygio išaugęs energijos poreikis. „Šiuo metu Europoje turime didžiausias gamtinių dujų kainas 

per visą istoriją: didmeninė kaina biržoje siekia 50 Eur/MWh (įprastomis rinkos sąlygomis 

buvo apie 20 Eur/MWh). Lietuvoje biokuro kaina šiuo metu yra 15–20 proc. didesnė nei 

įprasta rinkos kaina. Tai lėmė bendras medienos kainų augimas, žymiai išaugęs medienos 

poreikis Lietuvos baldų pramonėje ir sumažėjęs biokuro eksportas į Lietuvą. Vis dėlto, 

praėjus laikinoms turbulencijoms rinkoje, šilumos kaina turi rezervų mažėti“, – pažymi 

ministerija. 

Susiduria su pasiūlos biržoje trūkumu 

Anot LŠTA atstovo M. Paulausko, šilumos tiekėjai susiduria ir su biokuro ilgalaikio 

įsigijimo „Baltpool“ biržoje pasiūlos trūkumu. Tai reiškia, kad biokuro pardavėjai nesiūlo 

šilumos tiekėjams įsigyti biokuro ilgalaikiais sandoriais, nes laukia, kol biokuras pabrangs dar 

labiau, sako jis. 

Pasak pašnekovo, šiuo klausimu LŠTA jau kreipėsi į Valstybinę miškų urėdiją, kad ši 

valstybės įmonė aktyviai įsilietų į biokuro pardavimo rinką ir pasiūlytų konkurencingas 

biokuro kainas. „Kadangi ilgalaikiai biokuro įsigijimo sandoriai biržoje paprastai būdavo 

pigesni už trumpalaikius šildymo sezono metu, šilumos tiekėjai stengiasi įsigyti apie pusę 

biokuro iš anksto, dar neprasidėjus šildymo sezonui. Dėl biokuro pasiū los trūkumo už 

adekvačią kainą šiuo metu šildymo sezonui įsigyta tik apie 10 proc. reikiamo biokuro“, – 

akcentuoja M. Paulauskas. 

Prognozuoja 30 proc. didesnę šilumos kainą 

M. Paulauskas taip pat atkreipia dėmesį, kad gamtinės dujos jau nuo liepos mėnesio 

buitiniams vartotojams pabrango 50 proc., o elektra – beveik 10 proc. priklausomai nuo plano. 

Jo teigimu, LŠTA prognozuoja beveik trečdaliu didesnę šilumos kWh kainą. 

„Prognozuojame apie 30 proc. aukštesnę šilumos kWh kainą, palyginti su pernai buvusiu 

rekordiškai pigiu šildymo sezonu. Tikimės, kad žaliavų brangimas stabilizuosis ir vidutinė 

šilumos kaina šį šildymo sezoną sieks apie 6 ct/kWh su PVM (pernai buvo 4,6 ct/kWh), o tai 

tolygu 2018–2019 metų šildymo sezono vidutinei šilumos kainai“, – aiškina M. Paulauskas. 

Jis pabrėžia, kad didėja šilumos kWh kaina, bet kiek didės ar nedidės mokėjimai už 

šildymą gyventojams, labai priklausys nuo žiemos ir šilumos suvartojimo. „Jei žiema bus 

šilta, mokėjimai už šildymą iš esmės gali nepasikeisti, palyginti su pernai, nes turėjome šaltą 

žiemą ir žemą šilumos kainą“, – pažymi M. Paulauskas. 

VERT taip pat prognozuoja, kad 2021–2022 metų šildymo sezono vidutinė svertinė 

centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje gali siekti 5,25 ct/kWh (be PVM). „Palyginti 

su 2020–2021 metų šildymo sezono kaina (4,13 ct/kWh), gali didėti 27 proc.“, – nurodo L. 

Kimutytė. 

Vilniaus šilumos tinklai: kaina gali išaugti apie 60 proc. 

AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), atsižvelgdami į biokuro ir gamtinių dujų kainų 

augimo tendencijas, planuoja, kad šilumos kainos ateinantį šildymo sezoną Vilniuje gali 

išaugti apie 60 proc., palyginti su praėjusiu šildymo sezonu. „Tai reiškia, kad standartinio 50 

kv. m. buto lapkričio mėnesio sąskaita už šildymą galimai augtų nuo 25 iki 40 eurų“, – teigia 

VŠT komunikacijos vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė. 

Jos tvirtinimu, pagal šilumos ūkio reguliavimą Lietuvoje , kylant kuro kainoms, 

bendrovė negali daryti jokios reikšmingos įtakos galutinei šilumos kainai. Pagrindinę įtaką 

šilumos kainų augimui turi didėjančios dujų ir biokuro kainos, kurias diktuoja pasaulinės 

energijos išteklių rinkos, nurodo VŠT. „Bendrovė gamtines dujas ir biokurą, vadovaujantis 
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reglamentuojančiais teisės aktais, įsigyja energetinių išteklių biržose“, – pažymi I. 

Trakimaitė-Šeškuvienė. 

VŠT atstovės teigimu, gamtinių dujų kainų kilimas pastebimas visose didžiausiose 

pasaulio biržose, kuriomis remiantis prognozuojamos ir ateinančio šildymo sezono kainos 

Lietuvoje. Prognozuojama, kad ateinančią žiemą gamtinių dujų kainos gali siekti iki 50 

Eur/MWh. Pernai kaina žiemą buvo apie 20 Eur/MWh. 

Lyginant biokuro kainas su pernai metais, taip pat prognozuojamas kainų augimas. 

Vertinant rinkos tendencijas ir esamas biokuro kainas biržoje, prognozuojama, kad šį šildymo 

sezoną jos galimai sieks iki 220 Eur/Tne. Pernai kaina svyravo apie 120 Eur/Tne, sako VŠT 

atstovė. „Tai lemiantys veiksniai: bendrovės šilumos kaina yra reguliuojama ir nustatoma 

VERT, galutinė šilumos kaina vartotojui kas mėnesį keičiasi tik dėl kintančių kuro ir iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainų, šilumos sektor ius yra labiausiai 

reguliuojamas sektorius Lietuvoje, todėl bendrovė negali daryti įtakos vartotojų mokamai 

šilumos kainai“, – akcentuoja I. Trakimaitė-Šeškuvienė. 

Skaudžiausias šuolis – besišildantiesiems dujomis 

Nuo liepos padidėjus gamtinių dujų tarifams buitiniams vartotojams, Lietuvos banko 

ekonomistės Lauros Mociūnaitės skaičiavimu, labiausiai išlaidos išaugs tiems gyventojams, 

kurie dujas naudoja būstui šildyti. „Gamtinių dujų kaina namų ūkiams, naudojantiems dujas 

maisto gamybai (suvartojantiems iki 300 kubinių metrų per metus), kyla 26 proc. (nuo 50 iki 

63 centų už kubinį metrą), o naudojantiems dujas būstui šildyti (suvartojantiems iki 20 tūkst. 

kubinių metrų per metus) gamtinių dujų kaina padidėja jau 46 proc. (nuo 28 iki 41 cento už 

kubinį metrą)“, – pažymi L. Mociūnaitė. 

Kadangi gamtinių dujų kaina už kubinį metrą padidėjo 13 centų, namų ūkiams, kurie 

dujas naudoja maisto gamybai ir per mėnesį suvartoja, pavyzdžiui, 5 kubinius metrus dujų, 

išlaidos padidės 65 centais. O tiems namų ūkiams, kurie dujas naudoja būstui šildyti ir per 

mėnesį suvartoja, pavyzdžiui, 100 kubinių metrų, išlaidos padidės jau 13 eurų, nurodo 

Lietuvos banko ekonomistė. „Rinkoje kylančios dujų kainos veikia ir centralizuotai tiekiamos 

šilumos kainas. Rugsėjo mėnesį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje buvo 

didesnė vidutiniškai beveik 36 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus“, – teigia L. 

Mociūnaitė. 

Tarp didmiesčių šiluma brangiausia vilniečiams 

LŠTA atstovo M. Paulausko aiškinimu, įtaką mokėjimams už šildymą turi ir šildomo 

objekto būklė. „Kuo pastatas prastesnis, energinis efektyvumas žemas (nešiltintas, 

nerenovuota vidaus šildymo sistema, nemodernizuotas šilumos punktas, nėra galimybės 

reguliuotis šildymo butuose ir pan.), tuo daugiau suvartotos šilumos tai pačiai temperatūrai 

patalpose palaikyti, lyginant su naujais ar renovuotais pastatais“, – nurodo M. Paulauskas. 

VERT prognozuoja, kad iš didžiųjų miestų aukščiausios šildymo kainos bus Vilniuje. 

„Apskritai Lietuvoje prognozuojama, kad didžiausia kaina išliks Biržuose, Vilniaus rajone 

(UAB Nemenčinės komunalinio ūkio aptarnaujamiems vartotojams), Šakiuose“, – taip pat 

įvardija L. Kimutytė. 

Paklausta, ar šildymo kainos galėtų stabilizuotis, ar prognozuojama,  kad jos tik augs, 

L. Kimutytė nurodo, jog VERT to neprognozuoja. „Galima sakyti, kad šilumos kainų 

tendencijos priklausys nuo kuro kainų“, – akcentuoja L. Kimutytė. 

Gali pretenduoti į kompensaciją 

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą daliai 

gyventojų gali būti kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidos.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Komunikacijos skyriaus vedėjos 

Editos Banienės teigimu, nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų 

dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir  

valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. „Tai reiškia, kad apskaičiuojant būsto šildymo 

išlaidų kompensaciją iš gaunamų pajamų (į rankas) šeimai at imamas VRP dydis, padaugintas 

iš šeimos narių skaičiaus (po 1 VRP kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 128 Eur),  o vienam 
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gyvenančiam asmeniui – 1,5 VRP, t. y. 192 Eur (2021 m. VRP – 128 Eur)“, – paaiškina E. 

Banienė. 

Šilumos kainos didėjimas nepasiturintiems gyventojams, gaunantiems būsto šildymo 

išlaidų kompensaciją už normatyvinį būsto plotą, SADM atstovės tvirtinimu, įtakos neturės, 

nes kompensavimo mechanizmas veikia taip, jog, kiek beaugtų šilumos kainos, nepasiturintys 

gyventojai nemokės daugiau, nei yra nustatyta 10 proc. riba. „Preliminariais Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, įvertinus prognozuojamas šilumos kainas 2021–

2022 metų šildymo sezonui, teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją papildomai įgytų apie 

7,5 tūkst. asmenų“, – taip pat nurodo E. Banienė. 

Ieško galimybių nacionaliniu lygmeniu 

Siekdama sušvelninti pasaulinio energijos žaliavų kainų augimo poveikį šilumos 

kainoms Lietuvoje, Energetikos ministerija nurodo šiuo metu ieškanti galimybių nacionaliniu 

lygmeniu, kaip būtų galima padidinti biokuro pasiūlą Lietuvoje ir paskatinti centralizuoto 

šilumos tiekimo įmones bei nepriklausomus šilumos gamintojus naudoti pigesnį SM3 biokurą, 

kurio kaina yra apie 20 proc. žemesnė nei aukštesnės kokybės biokuro (o tai lemtų ir mažesnę 

1 KWh kainą). Taip pat svarstoma galimybė suteikti daugiau lankstumo centralizuoto šilumos 

tiekimo įmonėms įsigyjant gamtinių dujų. „Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad kintant 

energijos žaliavų kainoms ir siekiant mažinti jų įtaką galutinei šilumos kainai būtina spartinti 

energijos efektyvumą pastatuose, tinkamai sutvarkyti daugiabučių namų vidaus šildymo 

inžinerines sistemas ir šilumos punktus – mažesnis suvartojamos šilumos kiekis turėtų įtakos 

ir sąskaitų už šildymą mažėjimui“, – akcentuoja ministerija. 

_______ 

 

VILNIUS KETINA UŽDRAUSTI ŠILDYMĄSI KIETUOJU KURU GYVENAMUOSIUOSE 

BŪSTUOSE 

 Edgaras Savickas, 2021 m. rugsėjo 13 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vilniuje turėtų būti uždraustas kietojo kuro naudojimas gyvenamuosiuose būstuose, 

sako vicemeras Valdas Benkunskas.  

„Spalio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdyje planuojamas svarstyti 

Vilniaus miesto švaros ir tvarkos taisyklių pakeitimas, kuriame numatoma drausti gyvenamuosiuose 

būstuose naudoti kietąjį kurą“, – „Delfi“ sakė jis. 

Pasak vicemero, tam yra kelios priežastys. 

„Visų pirma, tai CO2 išmetimo ribojimas ir mažinimas. Su tuo susijusi ir ilgalaikė pastatų 

renovacijos strategija, kurioje numatyta iki 2050 metų didžiąją dalį pastatų paversti į neišmetančius 

CO2. Taip pat – gyventojų sveikata, nes degančio kietojo kuro dalelės bei kancerogenai patenka į 

patalpas ir ilguoju laikotarpiu kelia pavojų vilniečių sveikatai. 

Atsižvelgiant į tai siūloma keisti aukščiau minėtas taisykles, įvedant draudimą Vilniaus 

miesto teritorijoje kūrenti akmens anglį bei durpių briketus“, – dėstė jis. 

V. Benkunskas dar nurodė, kad savivaldybei priklausančiuose socialiniuose būstuose, kur 

naudojamos kietojo kuro krosnys, ketinama keisti jas į atsinaujinančius išteklius vartojančias 

sistemas, o Vilniaus šilumos tinklai įvertins galimybes prie centralizuoto šildymo sistemos prijungti 

Senamiestyje esančius „krosninius“ pastatus. 

„Šiam siūlymui iš esmės pritaria Sveikatos apsaugos ministerija, o Aplinkos ministerija 

patikino, jog nuo 2012 metų vykstančios Klimato kaitos programos parama namų ūkiams, kurie 

keičia kieto kuro krosnis į „žalius“ įrenginius, planuojama skirti ir toliau, taigi vilniečiams 

užtikrinama kompensacija pereinant prie ekologiško šildymo. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilnius-ketina-uzdrausti-sildymasi-kietuoju-kuru-gyvenamuosiuose-bustuose.d?id=88170953
https://www.delfi.lt/temos/valdas-benkunskas
https://www.delfi.lt/temos/co2
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
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Savivaldybė bei Viešosios tvarkos pareigūnai visų pirma informuos gyventojus apie šias 

galimybes, o administracinės nuobaudos bus taikomos tik piktybiškai taisykles pažeidžiantiems bei 

kategoriškai atsisakantiems imtis veiksmų keisti šildymo sistemą“, – sakė vicemeras. 

 
________ 

 

ARTĖJANTIS ŠILDYMAS SMARKIAU PAPLONINS PINIGINES: LABIAUSIAI BRANGS 

VILNIUJE 

Erika Alonderytė, Vytautas Budzinauskas, BNS, 2021 m. rugsėjo 17 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Centralizuotas šildymas artėjantį sezoną Lietuvoje gali brangti vidutiniškai iki 30 

proc., tuo metu Vilniuje, kur šilumos gamybai daugiausiai kūrenamos dujos, – net iki 60 

procentų.  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pažymi, kad prognozės atliktos 

atsižvelgiant į brangstančio kuro kainas – pastarosioms kintant, keistųsi ir numatoma šilumos kaina. 

„Taryba, atsižvelgdama į šiuo metu besiklostančias kuro rinkų tendencijas, prognozuoja, jog 

ateinantis šildymo sezonas, palyginus su praėjusiu, vidutiniškai šalyje bus brangesnis 27-30 proc.“, 

– BNS sakė tarybos narys Matas Taparauskas. 

VERT narys sakė, kad iš didžiųjų miestų labiausiai kaina turėtų augti Vilniuje, tuo metu 

Kaune – iki 5-10 proc. „Vilniuje, kadangi yra naudojamos gamtinės dujos, šilumos kaina 

prognozuojama 50-60 proc. aukštesnė nei praėjęs šildymo sezonas, tuo tarpu Kaune, Šiauliuose ar 

Klaipėdoje, kur yra didžiąja dalimi naudojamas biokuras, kainos gali augti ne taip ženkliai – iki 20 

proc.“, – kalbėjo VERT narys. 

„Kauno energijos“ atstovas Ūdrys Staselka kol kas neprognozavo, kaip keisis kaina, tačiau 

jo teigimu, tikėtina, jog Kaune ji bus viena mažiausių Lietuvoje. „Dar negalime įvardinti, nes dar 

daug ko nežinome. Daug nežinomųjų, dar kol kas negalime atsakyti, tik tikėtina, kad mūsų kaina ir 

toliau išliks pigiausia arba viena iš pigiausių Lietuvoje“, – BNS sakė Ū. Staselka. „Perkame šilumą 

aukcionuose, tai tikrai nežinome, kokia kaina tą šilumą nupirksime“, – pridūrė jis. 

„Klaipėdos energijos“ atstovas Arūnas Liubinavičius sako, kad tendencijos nedžiugina. 

Anot jo, Klaipėdoje daugiau nei 70 proc. šilumos nuperkama iš nepriklausomų gamintojų – 

pramonės įmonių, atliekas deginančių įmonių. „Kas mėnesį skelbiami aukcionai, nuo jų apetito, 

kadangi užima dominuojančią rinkos dalį, nuo jų pasiūlytos kainos priklauso, kokia kaina bus 

Klaipėdoje“, – BNS sakė A. Liubinavičius. 

Jo teigimu, rugsėjį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, šilumos kaina yra 40 proc. didesnė, o 

tai lėmė nepriklausomų gamintojų kainų didėjimas. „Įmonės pastoviosios sąnaudos nesikeitė, 

kokios jos buvo pernai, tokios ir yra. O kintamosios sąnaudos, kurios priklauso nuo energijos 

išteklių, kuro, elektros energijos ir superkamos šilumos iš išorės, tai šita dalis auga ženkliai“, – 

kalbėjo „Klaipėdos energijos“ atstovas. 

Pasak jo, per metus šilumos kaina išaugo 39,4 proc., kintamoji kainos dalis 87,7 proc. didėjo 

dėl pabrangusių dujų. Be to, biokuro žaliavos kaina per metus didėjo 8,9 proc., o iš nepriklausomų 

gamintojų kaina augo 3,7 karto. 

Pasak A. Liubinavičiaus, Klaipėdoje šildymo sezonas paprastai prasideda vėliausiai 

Lietuvoje, tačiau stebima tendencija, kad daugelis namų, ypač naujos statybos, nelaukia sezono 

pradžios ir šildosi anksčiau. 

VERT nario teigimu, tarybos skaičiavimais, vidutinio 60 kv. metrų ploto buto šilumos 

sąskaita gali augti trečdaliu-ketvirtadaliu, arba apie 15-20 eurų. 

Pasak M. Taparausko, sąskaitos dydis priklauso ir nuo to, ar būstas renovuotas, ar ne, taip 

pat nuo oro temperatūros. 

Šiluma brangs visoje Lietuvoje 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad 

visoje Lietuvoje nereikia tikėtis šilumos kainos mažėjimo: „Mažėjimui nėra priežasčių“. 

https://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/artejantis-sildymas-smarkiau-paplonins-pinigines-labiausiai-brangs-vilniuje.d?id=88213309
https://www.delfi.lt/temos/sildymas
https://www.delfi.lt/temos/lietuvoje
https://www.delfi.lt/temos/vilniuje
https://www.delfi.lt/temos/valstybine-energetikos-reguliavimo-taryba
https://www.delfi.lt/temos/kaina
https://www.delfi.lt/temos/matas-taparauskas
https://www.delfi.lt/temos/udrys-staselka
https://www.delfi.lt/temos/arunas-liubinavicius
https://www.delfi.lt/temos/lsta
https://www.delfi.lt/temos/valdas-lukosevicius
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Anot jo, numatomas kainų augimas išties atrodo drastiškai – bet tik jeigu lyginama su ypač 

mažomis kainomis 2020-2021 metų žiemą. „Šitie procentai baisiai atrodo, kadangi lyginame su 

praeitu sezonu, kai buvo išimtinai žemos šilumos kainos – tiek dėl pigaus biokuro, tiek dėl pigių 

gamtinių dujų“, – BNS sakė V. Lukoševičius. 

Pasak jo, pasibaigus pigaus baltarusiško biokuro importui, kuris ir lėmė pigesnį šildymą 

pernai, dabar šalis grįžta į prieš trejus-penkerius metus buvusį kainų lygį. „Tai yra maždaug 2015-

2018 metų lygis: kaip tada buvo 5,7-5,9 cento gyventojams vidutinė kaina, taip ir dabar bus 5,9 

cento. Ir tai turbūt yra ilgalaikė stabili kaina“, – sakė LŠTA vadovas. 

VERT taip pat mano, jog mažėjimo tikėtis sunku. Pasak tarybos, šilumos kainoje kuras 

sudaro daugiau nei 60 proc., likusi dalis yra infrastruktūros išlaikymo, darbo užmokesčio ir kiti 

įmonių kaštai. „Šių kaštų pokyčiai tikrai nėra tokie ženklūs, kad galėtų atsverti tą neigiamą kuro 

kainos pokytį. Todėl tikėtis, kad šilumos kaina atskirose savivaldybėse mažės, šiai dienai šios 

tikimybės mes nematome“, – sakė M. Taparauskas. 

Savo ruožtu, savivaldybėse, kur kainos jau buvo aukščiausios, kaina taip pat neturėtų 

mažėti. Vis dėlto, M. Tarparausko teigimu, ten, kur šiluma daugiausia gaminama iš biokuro, kaina 

auga ne taip pastebimai, „kadangi biokuras pabrango vidutiniškai apie 40 proc., tačiau gamtinių 

dujų kaina keičiasi kartais“. 

Nepalankus sutapimas sostinei ir ateities perspektyvos 

Drastiškai auganti šilumos kaina Vilniuje susijusi ir su rinkose gerokai pabrangusiomis 

dujomis, ir su vėluojančia šilumos gamyba iš biokuro Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. 

„Nepradėtas eksploatuoti biokuro katilas – taip, jisai turi įtakos, arba neleido efektyviai suvaldyti 

šio kainų pokyčio šiam šildymo sezonui", – sako VERT narys M. Taparauskas. 

V. Lukoševičius mano, jog ateityje šilumą piginti galėtų pigesnis biokuras ir pastatų 

renovacija. „Sprendimai yra du – pereiti prie vietinių išteklių, kurie nekeliauja taip masiškai per 

pasaulį, kaip dujos per Europą. Tai reiškia, mes prisirišame prie biokuro, kuris daugiausiai yra 

vietinis. Ir antras sprendimas tiesiog mažinti vartojimą – renovacija – čia kitų kelių nelabai yra“, – 

sakė LŠTA prezidentas. „Visi kiti – tai dotacijos, subsidijos, kurios yra kitų žmonių sąskaita, bet tai 

ne išeitis“, – pridūrė jis. 

V. Lukoševičius sako, kad mažiau pajamų gaunantys gyventojai gali kreiptis į savivaldybes 

dėl dalies išlaidų už šildymą kompensavimo. „Šita sistema naudojasi nemažai žmonių ir tam 

skiriami iš esmės neriboti pinigai, kiek žmonės atitinka tuos reikalavimus“, – kalbėjo LŠTA 

prezidentas. 

Jis taip pat teigiamai vertina Energetikos ministerijos siūlymą išdėstyti mokėjimus už 

šildymą visus metus. Anot V. Lukoševičiaus, nors bendra metinė sąskaita dėl to nesumažėtų, vis 

dėlto išnyktų disproporcija, kai visas krūvis tenka keliems mėnesiams. „Visą šilumos ūkį 

eksploatuojame visus metus, o daugiausia už jį sumoka per du tris mėnesius. (...) Jeigu būtų, kaip 

daugumoje šalių, tas mokėjimas už ūkio išlaikymą pastovias sąnaudas padengia visus metus kas 

mėnesį, o už energiją moka tik tada, kai ją vartoja, tai tada būtų ekonomiškai logiška, ir ne tokia 

skausminga kainodara“, – kalbėjo V. Lukoševičius. 

Ministerijos teigimu, pasinaudojant įstatyme jau įtvirtinta dvinare kainodara – ji leistų 

šaltuoju metų laiku sumažinti sąskaitas apie 15 proc. Energetikos viceministrė Inga Žilienė sako, 

kad šilumos tiekėjai turėtų sudaryti sąlygas žmonėms rinktis atsiskaitymo būdus. 

Kita vertus, ministerija mano, kad tai tik trumpalaikis būdas mažinti sąskaitas už šildymą, o 

ilgalaikėje perspektyvoje šilumą būtų galima gaminti iš atsinaujinančios išteklių, neprisirišti prie 

vienos kuro rūšies, turėti talpyklas šilumos pertekliui. 

BNS  

 

https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-kogeneracine-jegaine
https://www.delfi.lt/temos/inga-ziliene
http://www.bns.lt/
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IS-916/641-IV-9 priedas 

 

LRS 2021 m. rugsėjo 17 d. pranešimas žiniasklaidai. Aštuntą kartą vykstantis konkursas 

„Išmanusis miestas“ bus atvertas Seime 

TN: tn  

 

Rugsėjo 22-ąją startuojantis jau aštuntą kartą žurnalo „Structum“ organizuojamas 

nacionalinis architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkursas „Išmanusis miestas“ bus atvertas 

oficialioje ceremonijoje Lietuvos Respublikos Seime. Renginio pradžia 11 val. 

Konkursas kaip ir kasmet sutrauks geriausius Lietuvos architektus, urbanistus, 

kraštovaizdžio, infrastruktūros ir miestų planavimo specialistus bei dar kylančius talentus. 

Atidarymo renginio globėjas – Seimo narys Antanas Čepononis. Ceremoniją moderuos ir 

savo įžvalgomis dalysis Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rasa Leitanaitė. Atidarymo 

renginyje dalyvaus ne tik „Išmaniojo miesto“ organizatoriai, bet ir daugybė kviestinių svečių. Tarp 

jų – aplinkos ministras Simonas Gentvilas, vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius, 

nusipelnęs architektas, Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas Audrius Ambrasas ir kiti. 

Renginio metu bus pristatytos konkurse dalyvausiančios Lietuvos savivaldybės. Jau aštuntą 

kartą rengiamame konkurse šį kartą dalyvaus rekordinis savivaldybių skaičius – aštuonios. 

Konkurse bus teikiami pasiūlymai nebe pirmą kartą dalyvaujančių Kėdainių, Elektrėnų, Anykščių, 

Radviliškio ir Utenos savivaldybių teritorijoms. Pirmą kartą konkurse dalyvaus ir Širvintų, Raseinių 

ir Pakruojo savivaldybės. 

Seime vyksiančiame atidarymo renginyje bus pažvelgta ir į architektūros inovacijas bei 

ateitį. Architektas Tomas Lapė skaitys pranešimą tema „Priemiestis – ar dar miestas, ar jau 

kaimas?“, informacinių technologijų mokslų daktarė ir inovacijų kūrėja Eglė Radvilė apžvelgs temą 

„Technologijos nėra priešprieša su gamta – tai žmogaus srities išplėtimas“. 

Konkurso tikslas – sukurti patrauklaus gyventi miesto koncepcijas, pasitelkiant Lietuvos 

aukštųjų mokyklų studentų komandas ir Lietuvos architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio, miestų 

planavimo profesionalus. Konkurso dalyviai rengs savivaldybių poreikius atitinkančius 

priešprojektinius pasiūlymus. 

Svarbiais kriterijais vertinant dalyvių pateiktus projektus bus teritorijų pritaikymas 

dabartiniams poreikiams, informacinių technologijų ir duomenų srautų potencialo išnaudojimas, 

darniosios plėtros principai, skirtingų kompetencijų suderinimas, ieškant visapusiškai motyvuotų ir 

realistiškų pasiūlymų. 

Konkursas „Išmanusis miestas VIII“ truks iki 2022 metų birželio. Jame gali dalyvauti 

komandos, suformuotos iš Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ar profesionalių savo srities 

specialistų, vykdančių projektus Lietuvoje ar užsienyje. 

Organizatoriai džiaugiasi, kad ankstesnių konkursų metu sugeneruotos idėjos padėjo 

savivaldybėms realizuoti tokius projektus, kaip vietoje buvusio parko „Vaikų pasaulis“ 

Elektrėnuose įrengta rekreacinė erdvė, Kuršėnuose atidarytas vienas ilgiausių ir moderniausių tiltų 

Lietuvoje. Taip pat numatoma rekonstruoti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį 

muziejų Anykščiuose, o Ignalinoje iškils sveikatingumo ir sporto centras „Šuolis“. 

Jau dabar galima registruotis: kviečiame architektus, urbanistus, kraštovaizdžio, 

infrastruktūros, miestų planavimo specialistus. 

Renginys bus transliuojamas Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“. Transliacijos nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ERRA-u6rwYE 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278008
https://www.youtube.com/user/LTSeimastiesiogiai
https://www.youtube.com/watch?v=ERRA-u6rwYE
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IS-916/641-V-1 priedas 
 

Tarptautinio projekto „Upgrade DH“ baigiamoji konferencija „Towards efficient district 

heating and cooling in Europe“ 

TN: tn  

 

Data: 15 rugsėjo, 2021  

Organizatorius: Upgrade DH projekto partneriai  

Vieta: Nuotoliniu būdu  

 
 

Kviečiame š.m. rugsėjo 15 d. dalyvauti tarptautinio projekto Upgrade DH baigiamojoje 

konferencijoje „Towards efficient district heating and cooling in Europe“  (“Link efektyvaus 

centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje”) 

Programą ir registracijos formą rasite ČIA (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 

užsiregistravus) 

Renginys vyks anglų kalba (be vertimo į lietuvių k.) 

Konferencijoje bus pristatyti ir aptarti pasiekti projekto rezultatai – geriausių 

modernizavimo priemonių ir įrankių  rinkiniai, konkretūs CŠT sistemų modernizavimo procesai, 

inicijuoti kiekvienoje tikslinėje projekto partnerio šalyje, „replication“ veikla kitose Europos šalių 

CŠT sistemose. Kaip žinia energetikoje  pereinamasis kelias niekada nebuvo sklandus, projekto 

metu taip pat susidūrėme su tam tikrais iššūkiais įgyvendindami CŠT sistemų tobulinimo techninius 

ir netechninius metodus demonstraciniuose (demo-cases) atvejuose, ieškodami tinkamo 

finansavimo ir verslo modelių bei stengdamiesi pagerinti visuomenės suvokimą apie CŠT veiklą. 

Patirtis ir rekomendacijos CŠT šilumos ir vėsumos tinklų diegimo ar modernizavimo 

klausimais dalinis projekto partneriai iš Vokietijos, Danijos, Belgijos, Lietuvos, Bosnijos ir 

Hercegovinos. 

Antroje seminaro dalyje,  dalyviai turės galimybę virtualiai aplankyti dvi kogeneracines 

jėgaines, veikiančias Berlyne ir Vilniuje. 

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 

 

https://lsta.lt/aktualijos/tarptautinio-projekto-upgrade-dh-baigiamoji-konferencija-towards-efficient-district-heating-and-cooling-in-europe/
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/
https://web.cvent.com/survey/1e7e123c-b70c-4ce2-b301-57e7dabd45dc/welcome
https://www.upgrade-dh.eu/en/home/


 

135 

  

 

  

 

 

Laukiame Jūsų rytoj, rugsėjo 15 d. 10:00 CET!  
  

 

Norėdami prisijungti prie renginio, spustelėkite žemiau esančią nuorodą:  

https://zoom.us/j/98370899198  

Arba Vienas čiaupas mobilus : 

Belgija: +3227880172,,98370899198# arba +3227880173,,98370899198#  
Arba  

Telefonas: 

Skambinimas (aukštesnės kokybės, surinkite numerį pagal dabartinę buvimo vietą): 

Belgija: +32 2 788 0172 arba +32 2 788 0173 arba +32 1579 5132 arba +32 2 290 9360 

arba +32 2 585 5574 arba +32 2 588 4188 

Kroatija: +385 1300 0988 arba +385 1777 6333 

Danija: +45 47 37 25 75 arba +45 89 88 37 88 arba +45 32 70 12 06 arba +45 32 71 31 

57 arba +45 32 72 80 10 arba +45 32 72 80 11 

Vokietija: +49 695 050 2596 arba +49 69 7104 9922 arba +49 69 3807 9883 arba +49 69 

3807 9884 arba +49 69 5050 0951 arba +49 69 5050 0952 

Italija: +39 021 241 28 823 arba +39 069 480 6488 arba +39 020 066 7245 

Lietuva: +370 3799 9260 arba +370 52 14 1488 
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Norėdami prisijungti prie renginio, spustelėkite žemiau esančią nuorodą:  

https://zoom.us/j/98370899198  

Arba Vienas čiaupas mobilus : 

Belgija: +3227880172,,98370899198# arba +3227880173,,98370899198#  
Arba  

Telefonas: 

Skambinimas (aukštesnės kokybės, surinkite numerį pagal dabartinę buvimo vietą): 

Belgija: +32 2 788 0172 arba +32 2 788 0173 arba +32 1579 5132 arba +32 2 290 9360 arba 

+32 2 585 5574 arba +32 2 588 4188 

Kroatija: +385 1300 0988 arba +385 1777 6333 

Danija: +45 47 37 25 75 arba +45 89 88 37 88 arba +45 32 70 12 06 arba +45 32 71 31 57 arba 
+45 32 72 80 10 arba +45 32 72 80 11 

Vokietija: +49 695 050 2596 arba +49 69 7104 9922 arba +49 69 3807 9883 arba +49 69 3807 
9884 arba +49 69 5050 0951 arba +49 69 5050 0952 

Italija: +39 021 241 28 823 arba +39 069 480 6488 arba +39 020 066 7245 

Lietuva: +370 3799 9260 arba +370 52 14 1488 

Nyderlandai: +31 20 794 7345 arba +31 707 006 526 arba +31 20 241 0288 arba +31 20 794 
0854 arba +31 20 794 6519 arba +31 20 794 6520 

Lenkija: +48 22 307 3488 arba +48 22 398 7356 arba +48 22 306 5342  

Internetinio seminaro ID: 983 7089 9198 
Galimi tarptautiniai 

 numeriai: https://zoom.us/u/aeHnni5Nm9 

  

Dėl tinklodalis, mes naudosime virtualią erdvę, kur žmonės gali susitikti ir kalbėtis. Jį galite 

patikrinti jau dabar: 

https://www.wonder.me/r?id=kykdtp-vdho7&host=6jjvn1kuhz  

Slaptažodis: UpgradeDH 
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INFO. Link efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje - rugsėjo 15 d. medžiaga 

TN: tn 

 

  

 

  

 

 

Dėkojame, kad dalyvavote mūsų galutinis Atnaujinti DH sklaidos seminaras!  
  

 

 

Renginio pristatymus ir įrašymą dabar galima rasti internete: 
https://www.euroheat.org/events/towards-efficient-district-heating-cooling-europe/ 

Dėl bet kokių su renginiu susijusių klausimų ir atsiliepimų nedvejodami susisiekite su 
mumis: dhcplus@euroheat.org 

  

 

 

  

      

  
 

Towards efficient district heating and cooling in Europe 

• Euroheat & Power Events 

• 15 September 2021 - 15 September 2021 

• online 

• by Upgrade DH 

 

https://www.euroheat.org/events/towards-efficient-district-heating-cooling-europe/
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The final Upgrade DH project dissemination workshop “Towards efficient district heating and 

cooling in Europe” took place on Wednesday, 15 September 2021, online. 

  

The Upgrade DH project supports the upgrading and retrofitting process of district heating (DH) 

systems in different climate regions of Europe, covering various countries: Bosnia-Herzegovina, 

Denmark, Croatia, Germany, Italy, Lithuania, Poland, and The Netherlands.  

  

This event was a perfect opportunity to present and discuss project results and achievements: 

the collection of the best upgrading measures and tools, upgrading processes of concrete DH 

systems initiated in each of the target countries, replication activities in other European countries 

and DH systems. Of course, the energy transition road has never been smooth, and we faced 

some challenges when implementing upgrading measures in our demo cases and supporting the 

modernisation process in selected district heating networks, when looking for the appropriate 

financing and business models and trying to improve the public perception of DH networks. 

Our experiences and recommendations for the development or retrofitting of DHC 

networks were presented at the final project conference. 

  

Additionally, in the afternoon, participants had a chance to (virtually) visit two CHP plants that 

recently undertook upgrading measures and can serve as inspiration for other DH systems striving 

to become more efficient.  

Agenda and Presentations 

  

10:00 – Welcome & opening remarks (Paul Voss, Euroheat & Power) 

10:10 – Energy efficiency legislation for the higher uptake of sustainable renewable heating and 

cooling,   (Radoš Horáček, European Commission) 

10:30 – Upgrading the performance of district heating networks – Technical and non-technical 

approaches, (Dominik Rutz, WIP Renewables) 

11:00 – What are the best tools and instruments in Eastern Europe? (Valdas Lukoševičius, LSTA – 

Lithuanian District Heating Association) 

11:15 – How to implement the potential of DHC? Focus on Italy (Lorenzo Spadoni, AIRU – 

Italian District Heating Association) 

11:30 – Coffee break 

11:45 – Overview of Upgrade DH solutions (Matteo Pozzi, OPTIT) 

12:00 – Roundtable discussion on how to foster replication (moderated by Rita Mergner, WIP 

Renewables) 

• Success stories from demo cases: Tuzla – Bosnia and Herzegovina (Anes Kazagic, EPBiH) 

• Cooperation with follower cases: Næstved – Denmark (Thomas Andreas 

Østergaard, COWI) 

• Best practice projects across Europe: Example of large solar thermal (Michael Kübler, 

Solites) 

12:30 – How to improve the perception of district heating at a local level? (Aksana Krasatsenka, 

Euroheat & Power) 

12:45 – Conclusions & outlook (Stavros Stamatoukos, CINEA) 

13:00 – Lunch 

14:00 – Welcome again & introduction to the virtual tours 1 & 2 

• Virtual power plant tour 1: Berlin, Germany, Vattenfall – Reuter West (Ruben Hoffmann, 

Vattenfall) 

• Virtual visit 2: Vilnius CHP Plant-2 – the main heat generation object of the City (Paulius 

Martinkus and Gytautas Kaulakys Vilnius DH Company) 

14:30 – Time to explore virtual tours 

15:00 – Farewell and online networking 

16:00 – End 

http://upgradedh.eu/
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1010-1030_Rado%C5%A1-Hor%C3%A1%C4%8Dek_EED-and-RED.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1010-1030_Rado%C5%A1-Hor%C3%A1%C4%8Dek_EED-and-RED.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1030-1100_Dominik-Rutz_Project-and-its-framework.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1030-1100_Dominik-Rutz_Project-and-its-framework.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1100-1115_Valdas-Lukosevicius_Eastern-Europe.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1115-1130_Lorenzo-Spadoni_How-to-implement-the-p.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1145-1200_Matteo-Pozzi_UpgradeDH-solutions.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1200-1230_Anes-Kazagic_Tuzla.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1200-1230_Thomas-Andreas-%C3%98stergaard_N%C3%A6stved.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1200-1230_Michael-K%C3%BCbler_Solar-thermal-in-Europe.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1230-1245_Aksana-Krasatsenka_Image-raising.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1245-1300_Stavros-Stamatoukos_CINEA.pdf
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2021/07/1400-1430_Ruben-Hoffmann_Reuter-West-CHP-plant.pdf
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Event recording 

Click here to view  

________ 
 

Link efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo Europoje - rugsėjo 15 d. pristatymai TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-916/641-V-1-1 priedas 2021-

09-20.zip). 

https://youtu.be/Ag6ZasFMxRE
https://www.euroheat.org/events/towards-efficient-district-heating-cooling-europe/
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IS-916/641-V-2 priedas 
 

LŠTA 2021-09-15 pranešimas. Lietuvos šilumos tiekėjai tampa pavyzdžiu kaimynams 

TN: tn  

 

 
 

Š.m. rugsėjo 9-10 dienomis Lietuvoje lankėsi Latvijos šilumos tiekimo sektoriaus įmonių 

delegacija. Specialistai atvyko susipažinti su skaitmenizavimo sprendimais, kurie įdiegti Lietuvos 

šilumos tiekimo įmonėse.  

Susitikimo metu aptartos šilumos energetikos vystymosi ir skaitmenizavimo tendencijos. 

Pranešimus skaitė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius, 

Latvijos šilumos tiekimo asociacijos vice prezidentas Janis Berzins bei praktinėmis įžvalgomis apie 

skaitmenizavimą dalinosi Energy Advice  direktorius dr. Vytautas Šiožinys.   

Svečiai taip pat lankėsi Jonavos šilumos tinkluose, kur galėjo stebėti kaip šilumos tinklai 

valdomi skaitmeninių technologijų pagalba. Įmonėje yra įdiegta UAB Energy Advice sukurta 

analitinė sistema EA-SAS Heating, kuri surenka ir pateikia duomenis apie miesto šilumos tinklo 

veiklą: oro sąlygas, pagaminamos šilumos kiekį ir poreikius, suvartojimą, naudojamą energiją, 

paduodamo ir grįžtančio šilumnešio temperatūrą ir kt. Visi skaičiavimai atliekami ir informacija 

apdorojama automatiškai, realiu laiku. Internetu prie EA-SAS Heating sistemos prisijungę 

operatoriai gali stebėti ir valdyti tinklo veiklą, užtikrindami šilumos energijos tiekimą gyventojams 

mažiausiomis sąnaudomis. 

 
 

https://lsta.lt/aktualijos/lietuvos-silumos-tiekejai-tampa-pavyzdziu-kaimynams/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAApm34cB9TVVw6761PJyVVGcPRkLD3C5O7A
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALRVnoB9N0mhp2TXDVAVXJsLJKVx3h6ds8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAXxoXoBQk9DQxz7j_4swOYT_ULiJNFS70A
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210910_141518-scaled.jpg
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210910_131616-scaled.jpg
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/DSC_0132-scaled.jpg


 

141 

 

IS-916/641-V-3 priedas 
 

AM 2021 09 16 pranešimas. Susitikimas su socialiniais partneriais – EK siūlomo paketo „Fit 

for 55“ aptarimas 

TN: tn  

 

 
 

Rugsėjo 24 d. 10 val. Aplinkos ministerija kviečia socialinius partnerius į nuotolinį 

susitikimą Europos Komisijos siūlomam teisės aktų paketui „Fit for 55“ aptarti.  

Šis paketas pavadintas „Fit for 55“ todėl, kad siūlomos teisėkūros priemonės skirtos 

užtikrinti, jog ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika būtų 

tinkama iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bent 55 proc. Tai 

labai svarbu siekiant, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu.  

Susitikimo metu bus aptartas Pastangų pasidalijimo reglamentas, kuris paskatintų ES 

valstybes nares imtis papildomų veiksmų siekiant sumažinti išmetamą ŠESD kiekį tokiuose 

sektoriuose, kaip pastatai, kelių transportas, smulkioji pramonė ir žemės ūkis.  

Bus aptarti ir su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema susiję siūlymai. EK siūlo 

ŠESD sumažinimo tikslą šioje sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose padidinti 18 proc., o iš lėšų, 

gautų už aukcionuose parduotus apyvartinius taršos leidimus, didinti Modernizavimo fondą ir kurti 

naują Socialinį klimato fondą.  

Susitikimo dalyviai taip pat aptars EK siūlymą nustatyti griežtesnius įsipareigojimus ES 

valstybėms narėms dėl žemės naudojimo, jo keitimo ir miškininkystės  sektoriaus indėlio siekiant 

ŠESD mažinimo tikslų. Numatoma nuo 2031 m. sukurti naują reguliuojamą žemės naudmenų 

sektorių. 

Socialiniams partneriams bus pristatyti ir kiti svarbūs paketo „Fit for 55“ teisės aktai. Tai 

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, Energijos mokesčių direktyva, 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyva. 

Po paketo „Fit for 55“ pristatymo bus aptarta Lietuvos pozicija, vyks diskusijos. Norintieji 

dalyvauti susitikime turėtų užsiregistruoti iki rugsėjo 23 d. 18 val. Užsiregistravusieji elektroniniu 

paštu gaus prisijungimo nuorodą. Susitikimas vyks per „Microsoft Teams“ platformą.  

Kilus klausimų, galima kreiptis elektroniniu paštu marile.kosaite@am.lt. 

_________ 

 

AM INFO. Kvietimas į nuotolinį susitikimą su socialiniais partneriais - EK siūlomo paketo „Fit for 

55“ aptarimas 

 
From: Marilė Kosaitė <marile.kosaite@am.lt>  

Sent: Thursday, September 16, 2021 10:57 AM 

Cc: Judita Liukaitytė - Kukienė <judita.liukaityte@am.lt> 

Subject: Kvietimas į nuotolinį susitikimą su socialiniais partneriais - EK siūlomo paketo „Fit for 55“ 

aptarimas 

 

Laba diena, 

Rugsėjo 24 d. 10 val. Aplinkos ministerija kviečia socialinius partnerius į nuotolinį 

susitikimą Europos Komisijos siūlomam teisės aktų paketui „Fit for 55“ aptarti.  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/susitikimas-su-socialiniais-partneriais-ek-siulomo-paketo-fit-for-55-aptarimas
https://forms.office.com/r/a5qU9pznQX
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:judita.liukaityte@am.lt
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Šis paketas pavadintas „Fit for 55“ todėl, kad siūlomos teisėkūros priemonės skirtos 

užtikrinti, jog ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių politika būtų 

tinkama iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bent 55 proc. Tai 

labai svarbu siekiant, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje klimatui neutraliu žemynu. 

Susitikimo metu bus aptartas Pastangų pasidalijimo reglamentas, kuris paskatintų ES 

valstybes nares imtis papildomų veiksmų siekiant sumažinti išmetamą ŠESD kiekį tokiuose 

sektoriuose, kaip pastatai, kelių transportas, smulkioji pramonė ir žemės ūkis. 

Bus aptarti ir su ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema susiję siūlymai. EK 

siūlo ŠESD sumažinimo tikslą šioje sistemoje dalyvaujančiuose sektoriuose padidinti 18 proc., o iš 

lėšų, gautų už aukcionuose parduotus apyvartinius taršos leidimus, didinti Modernizavimo fondą ir 

kurti naują Socialinį klimato fondą. 

Susitikimo dalyviai taip pat aptars EK siūlymą nustatyti griežtesnius įsipareigojimus ES 

valstybėms narėms dėl žemės naudojimo, jo keitimo ir miškininkystės  sektoriaus indėlio 

siekiant ŠESD mažinimo tikslų. Numatoma nuo 2031 m. sukurti naują reguliuojamą žemės 

naudmenų sektorių. 

Socialiniams partneriams bus pristatyti ir kiti svarbūs paketo „Fit for 55“ teisės aktai. Tai 

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, Energijos mokesčių direktyva, 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyva. 

Po paketo „Fit for 55“ pristatymo bus aptarta Lietuvos pozicija, vyks diskusijos. Norintieji 

dalyvauti susitikime turėtų užsiregistruoti iki rugsėjo 23 d. 18 val. Užsiregistravusieji 

elektroniniu paštu gaus prisijungimo nuorodą (likus valandai iki renginio ir negavus nuorodos, 

pirmiausia prašome patikrinti šlamšto dėžutę). Susitikimas vyks per „Microsoft Teams“ platformą. 

Kilus klausimų, galima kreiptis elektroniniu paštu marile.kosaite@am.lt. 

 
Marilė Kosaitė 

Klimato politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel.: +370 687 96504 

El. paštas: marile.kosaite@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

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

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_XmGUTwVGH2NtCkrZjmgA9dH1UMjlZRzlYQzA1OTdVSzI3Uk1ETURZUTJQTi4u
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-916/641-V-3 priedas 
 

Kvietimas į " Klaipėda Manifesto" konferenciją rugsėjo 23-24 d. 

 
From: Virgilijus Pajaujis <virgilijus@klaipedaid.lt>  

Sent: Friday, September 17, 2021 11:01 AM 

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

Subject: Kvietimas į " Klaipėda Manifesto" konferenciją rugsėjo 23-24 d. 

Importance: High 

 

Sveiki,  

Kviečiame asociacijos atstovus dalyvauti Mėlynosios ekonomikos konferencijoje: 

„Klaipėdos – Šiaurės Manifestas: Mėlynosios ekonomikos galimybės Baltijos regione“, kuri vyks 

2021 m. rugsėjo 23-24 dienomis (ketvirtadienį-penktadienį) Klaipėdoje, Smiltynės jachtklube ir 

nuotoliniu būdu. 

Konferencijos tikslas yra suburti lyderiaujančius politikos atstovus, mokslininkus, verslo 

subjektus, kurie pasidalintų  savo patirtimi vystant Mėlynąją ekonomiką ir pristatytų jau pasiektus 

rezultatus šioje srityje. Tai išskirtinė galimybė mokslininkams, praktikams ir švietimo specialistams 

susipažinti ir aptarti inovacijas, naujausias kryptis bei problemas, o taip pat padiskutuoti apie 

praktinius iššūkius ir sprendimus Mėlynosios ekonomikos ir Mėlynojo augimo srityse. 

Renginį organizuoja VšĮ „Klaipėda ID“ ir Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje kartu su 

partneriais: VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parku“, Lietuvos-Norvegijos prekybos rūmais, 

Norvegijos-Lietuvos prekybos rūmais ir Shipping & Offshore Network. 

Lauksime Jūsų patvirtinimo dėl dalyvavimo konferencijoje. 

Mes gyvensime prie jūros, iš jūros ir su jūra. 

 
Jaukaus penktadienio – 

 

 

VIRGILIJUS PAJAUJIS 

Investicijų ir Investicinės aplinkos 

skyriaus vadovas 

Head of Investment and Business 

+370 618 80625 

virgilijus@klaipedaid.lt 

                         

 

mailto:virgilijus@klaipedaid.lt
mailto:info@lsta.lt
https://www.accelevents.com/e/klaipeda-manifesto#speakers
https://www.google.com/maps?ll=55.69743,21.119085&z=17&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=embed&cid=7726997025715876773
https://www.kmtp.lt/
https://nlcc.lt/
https://www.lncc.no/
https://www.shippingoffshorenetwork.no/
mailto:virgilijus@klaipedaid.lt
https://www.klaipedaid.lt/
https://www.facebook.com/klaipedaID/
https://www.linkedin.com/company/klaipedaid/
https://www.instagram.com/klaipeda.id/
https://www.workationklaipeda.lt/
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IS-916/641-VI-1 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-14 pranešimas.  

TN: tn  

 

ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA: AR KLAIPĖDOJE GALI BŪTI PIGIAU? 

 

 

 
  

Daugiabučio namo gyventojai kas mėnesį apmoka ir tokią paslaugą: „Šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūra“. Tai neišvengiamos išlaidos už namo šilumos punkto ir vidaus sistemų 

aptarnavimą, remontą, paruošimą šildymo sezonui. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) 

įsitikinusi, kad trijuose šalies didžiausiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje – šios 

paslaugos mokestis vartotojams gali būti mažesnis, bet trukdo netobuli įstatymai. Visgi, nelaukiant 

įstatymų pataisų, Klaipėdoje atsirado prielaidos pokyčiams. 

AB „Klaipėdos energija“ paslaugą teikti gali 

LŠTA rugpjūčio pabaigoje kreipėsi į Energetikos ministeriją atkreipdama dėmesį, kad prieš 

10 metų priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai riboja šildymo sistemų prižiūrėtojų konkurenciją 

ir dėl to Vilniaus, Kauno, Klaipėdos daugiabučių namų savininkai neturi galimybės pasirinkti 

tinkamiausio paslaugos tiekėjo. Minėtas įstatymas anuomet uždraudė šilumos gamintojams 

miestuose, turinčiuose virš 150 000 gyventojų, teikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų 

paslaugas daugiabučiuose namuose. Tačiau, pasak Lietuvos statistikos departamento, šiuo metu 

Klaipėdoje yra 149 056 nuolatiniai gyventojai, tad AB „Klaipėdos energija“ atsirado galimybės 

grįžti į daugiabučių namų aptarnavimo rinką. 

„Tiesą sakant, iš priežiūros paslaugų rinkos mes niekur nebuvome pasitraukę – šildymo ir 

karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą visą laiką teikėme ir teikiame verslo subjektams. 

Didžiausi Klaipėdos ir Gargždų prekybos ir pramogų centrai, biurų pastatų valdytojai daugelį metų 

naudojasi mūsų bendrovės priežiūros specialistų paslaugomis. Ir ne tik tie, kuriems tiekiame 

centralizuotą šilumą, bet ir tie, kurie turi įsirengę savo autonomines katilines“, – pasakojo Arūnas 

Smaguris, AB „Klaipėdos energija“ Šilumos tiekimo tarnybos vadovas.  

Padalinio vadovas priminė, jog AB „Klaipėdos energija“ veiklą vykdo pagal tarptautinius 

ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus. 

„Kalbant paprastai, visa mūsų veikla jau daugiau nei 15 metų yra stebima ir tikrinama 

tarptautinių auditorių. Todėl teikiamų paslaugų organizavimas bei kokybė, darbuotojų parengimas, 

https://www.klenergija.lt/naujienos/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/09/10-35-scaled.jpg
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jų kvalifikacijos vertinimas vykdomas pagal aukščiausius kriterijus. Mūsų bendrovė – ne 

vienadienė firma, o 90 metų istoriją perkopusi savivaldybės ir Europos investuotojų kontroliuojama 

įmonė, atsakanti už teikiamų paslaugų kokybę“, – akcentavo A. Smaguris, 

Prižiūrėtoją pakeisti gali gyventojai  

Prieš dešimtmetį, kai AB „Klaipėdos energija“ daugiabučiams namams teikė šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojų paslaugas, jų įkainiai buvo mažiausi mieste. Pasitraukus tuomet 

didžiausiam rinkos dalyviui, aptarnavimo įkainiai mieste kilo, bet, pasak energetikų, aptarnavimo 

kokybė – ne. Geriausiai tai iliustruoja šildymo sezono pradžia, kai mieste paskelbiamas oficialus 

šildymo sezonas, o gyventojai šilumos nesulaukia dar 3 ar daugiau dienų. 

„Mažos įmonės turi vos kelis darbuotojus ir jie fiziškai nespėja per dieną aplankyti 

kiekvieno namo ir jame paleisti ar sureguliuoti šildymo įrenginių“, – aiškino A. Smaguris. 

Anksčiau namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją pasirinkdavo gyventojai, 

tačiau dabar namų administratoriai šią paslaugą, dažniausiai be jokio konkurso ar gyventojų 

apklausos, patiki partneriams bei dukterinėms kompanijoms, kurios ne visada teikia kokybiškas 

paslaugas.  

Visgi, įstatymai numato, jog pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

(eksploatuotoją) pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai. 

„Tiek šalies Vyriausybė, tiek kitos oficialios šalies institucijos įspėja, jog dėl pabrangusių 

dujų ir biokuro artėjantis šildymo sezonas tikrai bus brangesnis nei pernykštis. Tinkamas šilumos 

punkto ir šildymo sistemų aptarnavimas leidžia gyventojams sutaupyti ženklias sumas. Tad jei 

netenkina dabartinių prižiūrėtojo paslaugų kokybė, gyventojai gali inicijuoti kito paslaugos tiekėjo 

pasirinkimą“, – sakė Arūnas Smaguris. 

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas priminė, jog kvalifikuotas bendrovės personalas – 

elektrikai, santechnikai – teikia ne tik nuolatines paslaugas prižiūrimiems namams ar verslo 

objektams. Juos taip pat galima pasisamdyti ir kitiems darbams: avarijų likvidavimui, gedimų 

šalinimui, naujų įrengimų sumontavimui. 

 

Daugiau informacijos apie AB „Klaipėdos energija“ šildymo sistemų priežiūros ir kitas paslaugas 

teiraukitės: Vytautas Gedvilas, tel. +370 655 36872, el. p. vytautas.gedvilas@klenergija.lt. 

 
 



 

151 

 

IS-916/641-VI-2 priedas 
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 Artūras Jatulis 

 

UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau – IŠT), tiekiantys šilumą ir karštą vandenį 

Ignalinos, Dūkšto miestų, Vidiškių, Linkmenų, Kazitiškio, Rimšės, Ceikinių ir Mielagėnų 

kaimų gyventojams bei organizacijoms, kol kas sunkiai ir labai pamažu ropščiasi iš skolų ir 

finansinių sunkumų duobės, bet kaip sakė laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas 

Artūras Jatulis, jei ir toliau bus vadovaujamasi ilgalaike veiklos strategija, taupumo bei 

efektyvaus valdymo kriterijais, po truputį gerėjanti IŠT situacija galutinai stabilizuosis ir 

bendrovė, atidavusi dar nuo 2018 metų susikaupusias skolas, galės pagalvoti apie naujas 

veiklos perspektyvas. Ne tik apie tai, bet ir apie šilumos kainas, planuojamą pirkti katilą ir 

dar daugiau – šis interviu. 

Pradėkime nuo būsimų artėjančio šilumos sezono kainų. Tarkim, Vilniuje, lyginant su 

praėjusiu sezonu, jos žada kilti net dvigubai. Kokia situacija Ignalinoje?  

Kad kaina kils, nėra abejonių, bet kiek – kol kas dar sunku prognozuoti. Natūralu, 

pagrindinė šilumos kainos dedamoji yra kuro kaina, kuri šiuo metu yra stipriai pakilusi. Sunku 

spėti, ar artimiausiu metu ji stabilizuosis, ar dar kils. Kiek domėjausi, jau pasiektas jos pikas. 

Visi žinome, kad dėl politinių santykių su Baltarusija, kai buvo uždraustas baltarusiškų 

medienos gaminių, tarp jų ir kuro, importas, kuro rinka stipriai sureagavo ir kuro kaina išaugo. 

Kieno gamintu biokuru – medienos skiedromis, dar kitaip vadinamais „čipsais“ – 

užsidarius Baltarusijos rinkai prekiaujama Lietuvoje?  

Daugiausia – vietinių gamintojų. Įmonės, užsiimančios mediena, pačios pjauna medžius ir 

mala „čipsus“. Visi suprantame, kad Baltarusijoje pigesnė žaliava ir darbo jėga, mažesnės kuro 

kainos, todėl ir produkcija pigesnė. Netgi žymiai. Kol Lietuva gaudavo medienos skiedras iš 

kaimyninės šalies, tol ir kuro kaina buvo mažesnė. Kai jų nebegauname, kyla ir kaina. Jei vasaros 

pradžioje dar pirkome „čipsus“ po 160 eurų už tonos naftos ekvivalento vienetą, tai paskutiniame 

biokuro biržos skelbtame aukcione mažiausias kainos pasiūlymas buvo 200 eurų, o derybos 

prasidėjo nuo 240 eurų. Kiek žinau, kompensuoti prarastai Baltarusijos rinkai ieškoma kitų kanalų – 

Ukrainoje ir Rusijoje. Jei derybos pavyks ir vėl bus atrastos pigesnės kuro nišos, rinka sureaguotų ir 

gali būti, kad kuro kaina kristų. 

Grįždamas prie klausimo apie šilumos kainą, dar kartą pabrėšiu, kad kuro kaina yra 

pagrindinė šilumos kainos dedamoji. Be to, IŠT negali patys nustatyti šilumos kainos, ją pagal 

http://www.udiena.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/ignalinos-silumos-tinklai-tvirtai-stojasi-ant-savu-koju-svarbu-islaikyti-stabiluma/
https://udiena.lt/featured/ignalinos-silumos-tinklai-tvirtai-stojasi-ant-savu-koju-svarbu-islaikyti-stabiluma/
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mūsų teikiamus duomenis nustato Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau – VERT). 

Taigi, kokia bus galutinė kaina, priklausys nuo VERT sprendimo. Visgi galiu pasakyti, kad šilumos 

kaina jau dabar kažkur 15–20 proc. didesnė nei pernai. Kiek ji dar kils, tiksliai atsakyti negaliu, nes 

yra daug veiksnių, darysiančių įtaką galutinei kainai. 

Ignalina šildoma vien biokuru. Ar turite alternatyvių variantų?  

Šiuo metu kūrename vien biokuru, didesnės katilinės kūrenamos „čipsais“, kaimiškų 

vietovių katilinės kūrenamos granulėmis arba malkomis. 

Turite ribotas sandėliavimo galimybes, t. y. kuro galite užsipirkti tik tiek, kad jo šaltojo 

sezono metu užtenka pusantro ar dviem mėnesiams. Papasakokite apie kuro įsigijimo procesą: 

kaip jis vyksta, kada ir kaip perkamos medienos skiedros ar granulės… 

Kuro pirkimas vyksta kiekvieną antradienį Baltpool išteklių biržoje. Tai, ką sukūrename, 

mes bandome vėl atstatyti, t. y. nusipirkti vėl tiek pat, kad turėtume pradinį kiekį. Jei, tarkim, dėl 

kažkokių priežasčių mums tuo momentu nepasisektų nusipirkti biokuro biržoje arba labai smarkiai 

šoktelėtų jo kaina, privalome turėti rezervą, kurį galime naudoti. Būna, kad per patį šildymo sezono 

piką atstatyti rezervo nepavyksta, nes nuperkame, pavyzdžiui, 60 tonos naftos ekvivalento vienetų, 

o sudeginame 70–80 tonų. Iki šildymo sezono pabaigos rezervas po truputį išsieikvoja, tada 

perkame ateinančių kelių savaičių laikotarpiui. 

Minėjote, kad kuras sezono metu būna brangiausias. Ar nevertėtų apsvarstyti ir 

investavus šiek tiek lėšų įsigyti ar įsirengti daugiau, didesnių sandėliavimo patalpų, kad 

galėtumėte nusipirkti daugiau kuro tada, kai jis pigesnis?  

Šiuo metu mes išnaudojame visas savo sandėliavimo galimybes. Jeigu ieškotume 

alternatyvų ir norėtume patalpas išsinuomoti, didėtų kaštai, nes turėtume sumokėti patalpų nuomos 

arba kuro pasaugos mokestį. Niekas nenori kuro saugoti už dyką, nes jo sandėliavimui yra taikomi 

gana griežti priešgaisriniai reikalavimai. Tie kaštai preliminariais paskaičiavimais gali prilygti kuro 

kainos padidėjimui šildymo sezono metu. Mūsų teritorija nebeleidžia praplėsti sandėlių ploto. 

Įsigyti naujų nuosavų sandėlių ar žemės jiems statyti negalime dėl esamos įmonės finansinės 

situacijos, kuri yra tikrai sudėtinga – turime iki galo negražintų ilgalaikių paskolų, tačiau finansiškai 

skausmingesni bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai, didžioji dalis iš kurių, kaip ir minėjau, yra 

susidarę dar nuo 2018 metų, neatsiskaičius su tiekėjais už įsigytą kurą. 

Prakalbote apie jau įvykusius katilų pirkimus, taigi, aptarkime ir suplanuotą Ignalinos 

miesto katilo keitimą. Kodėl jis buvo būtinas? Kokioje stadijoje šiuo metu yra įsigijimo procesas?  

Lietuvoje buvome vieni pirmųjų, įsigijusių biokuro katilus ir pradėjusių naudoti tokį kurą. 

Katilams šiuo metu 17–18 metų, jie susidėvėję tiek fiziškai, tiek techniškai, tiek morališkai, 

atitarnavę savo resursus. Jų eksploatavimas mums neša pakankamai didelius nuostolius, nes katilai 

dažnai genda. Gerai, kad turime du, taigi, jei sugenda vienas, naudojame kitą. Ir atvirkščiai. Vienas 

didesnės galios – 7 MW galios („Kotryna“). Šio galingumo šiandien mums yra per daug. Šis katilas 

įsigytas dar tada, kai daugiabučiai Ignalinoje nebuvo atnaujinti, todėl tokios galios tuo metu reikėjo. 

Dabar jis gamina perteklinį kiekį šilumos, kuri išeina per kaminus. Šis katilas mums finansiškai 

nenaudingas, bet jis – patikimas ir kaip pakaitalas pagrindiniam mūsų 4,8 MW katilui, labai dažnai 

gendančiam ir labiausiai nusidėvėjusiam, puikiai tinka. Be to, jį naudojame tada, kai prasideda 

dideli šalčiai – žemiau -20 ℃. Mažesnio galingumo, dažnai gendantį katilą norėjome pakeisti 

šiuolaikišku nauju, o „Kotryną“ pasilikti kaip pagalbinį, kurį galėtume pajungti, jei prireiktų 

profilaktinio patikrinimo, įvykus gedimui ar prasidėjus dideliems šalčiams. 

Buvome paskelbę katilo pirkimą, atrinkome laimėtoją, bet prasidėjo teisiniai ginčai tarp 

pirmos ir antros vietos laimėtojų – antrą vietą užėmusi įmonė apskundė konkurso laimėtoją Viešųjų 

pirkimų tarnybai (toliau – VPT). VPT paprašė mūsų pateikti tam tikrus dokumentus bei atliko 

tyrimą. Tuo metu – kažkur dviem mėnesiams – pirkimo procedūra buvo sustabdyta. Kai pateikėme 

VPT informaciją, kad visos jų pateiktos pastabos ir trūkumai yra pašalinti, buvo likusi tik pirkimo-

pardavimo sutarties pasirašymo procedūra. Tuo metu gavome raštą iš Ignalinos rajono savivaldybės 

(toliau – Savivaldybė) administracijos (Savivaldybė yra pagrindinis IŠT akcininkas, turintis apie 99 

proc. akcijų) su nurodymu nutraukti pirkimą, nes ketinama dalyvauti projektuose, susijusiuose su 

žaliąja energija, buvo planuojama įsigyti kompleksą šiuolaikinių priemonių šilumos gamybai, t. y. 
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šilumos siurblių sistemų su aukštatemperatūriniais vidiniais hidro blokais, o jų aprūpinimui elektros 

energija buvo planuota nutolusios saulės elektrinės nuoma. Taigi, pirkimą teko nutraukti – negalime 

nepaisyti savo pagrindinio akcininko nurodymų, galų gale be jo pagalbos ir be išduoto garantinio 

rašto net negalėtume vykdyti pirkimo. Tada katilų pirkimo procedūrą laimėjusi įmonė pateikė 

teismui prašymą pripažinti sprendimą nutraukti pirkimo procedūras neteisėtu ir jį panaikinti. 

Rugsėjo 1 d. gavome teismo sprendimą, įpareigojantį pasirašyti sutartį su laimėtoju ir toliau tęsti 

pirkimo procedūrą. Finansinio ieškinio ieškovai neteikė. 

Kas dabar nutiks su projektais, susijusiais su žaliąja energija?  

Kvestionuoti teismo sprendimo negalime, turėsime jį vykdyti. Žaliosios energijos projektas 

kol kas nėra startavęs ir grįstas tik aukštų pareigūnų žodiniais pasižadėjimais. Taigi, neturime net 

apčiuopiamo pagrindo, konkrečių argumentų, kuriais remdamiesi galėtume skųsti teismo sprendimą 

aukštesnei instancijai. Tuos argumentus ir aukščiausių pareigūnų pareiškimus, kuriuos jau teikėme 

teismui, jis pripažino nepakankamais ir atmetė. Priimtas teismo sprendimas įsiteisės rugsėjo 15 d., 

iki to laiko dar tarsimės su Savivaldybės vadovais ir advokatais, pasikonsultuosime dėl tolimesnės 

perspektyvos, bet greičiausiai toliau nesibylinėsime. 

Dėl kokios priežasties teismas priėmė tokį, o ne kitokį sprendimą ir pirkimo proceso 

nutraukimo procedūrąpripažino neteisėta? Kas buvo pažeista inicijuojant nutraukimą?  

Teismas išsakė, kad yra pažeistas konkurso laimėtojo teisėtų lūkesčių principas ir mūsų 

argumentus pirkimo procedūrai nutraukti laikė nepakankamais. Įmonė, laimėjusi atranką katilų 

gamybai, turėjo teisėtus lūkesčius dėl to, kad sutartis bus pasirašyta. Kadangi teismų praktikoje 

tokių atvejų jau yra buvę, šia praktika taip pat buvo vadovautasi priimant sprendimą. 

Pirkimo procedūros nutraukimo tvarka nėra griežtai reglamentuota. Joje nėra numatyta, 

kas gali nutraukti pirkimą. Paprastai pirkimo procedūros nutraukimo iniciatorius yra tas juridinis 

asmuo, kuris ją ir inicijavo. Ne IŠT valdyba priėmė sprendimą procedūrą pradėti, ne ji ir sprendžia 

dėl nutraukimo. Tuo labiau, kad tuo metu IŠT valdyba nebuvo pilnos sudėties, todėl ji net nebuvo 

veikianti. 

Kaip dabar bus su nauju katilu? Ar spėsite jį įsigyti bei sumontuoti iki šio šildymo 

sezono pradžios?  

Viešojoje erdvėje nuskambėjo interpretacijos, kad konkursą laimėjusi įmonė jau neva buvo 

pradėjusi gaminti mums katilą. Tai yra visiški paistalai, nes nė viena įmonė neinvestuotų pinigų į 

gamybą, kol nepasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis. 

Kad katilo neturėsime šiam šildymo sezonui, supratome jau tada, kai prasidėjo teisiniai 

ginčai tarp pirmos ir antros vietos laimėtojų, kadangi katilų gamyba ir įdiegimas yra ilgas ir 

sudėtingas procesas. Taigi, parengėme turimus katilus ateinančiam sezonui ir tikimės, kad 2022–

2023 metų šildymo sezonui susidariusios problemos bus išspręstos. 

Minėjote nepaprastą, netgi sakyčiau, sudėtingą finansinę IŠT situaciją. Papasakokite 

apie tai plačiau.  

Įmonė jau keletą metų iš eilės dirba nuostolingai. Viena priežasčių yra ta, kurią minėjau ir 

anksčiau – miestas buvo renovuotas, atnaujintos šilumos trasos ir šilumos punktai, todėl šilumos 

poreikis krito beveik per pusę, o katilų galingumas buvo paskaičiuotas žymiai didesniam šilumos 

poreikiui. Taigi, tiekdami šilumą ir karštą vandenį, jei temperatūra nėra labai žema, patiriame 

nuostolį. Viena nuostolingiausių yra Dūkšto katilinė, kur turime labai mažą kiekį vartotojų, iš jų 

gaunamos pajamos nepadengia šilumos ir karšto vandens tiekimo išlaidų. Taip pat, kaip ir buvau 

minėjęs, labai skausmingi dar nuo 2018 m. „paveldėti“ trumpalaikiai įsipareigojimai, už kuriuos 

skaičiuojami delspinigiai. Visgi galiu pasidžiaugti, jog šiais metais po gana ilgo laiko – bene kelerių 

metų – pirmą pusmetį užbaigėme su teigiamu rezultatu, t. y. gavome 10 700 eurų pelno. Manau, kad 

finansinė padėtis po truputį gerėja, įsiskolinimai mažėja, tiek ilgalaikius, tiek ir trumpalaikius 

įsipareigojimus dengiame tvarkingai, pagal susitarimus ir nustatytus grafikus. 

Kokių veiksmų ėmėtės, 2020 m. gegužę pradėjęs laikinai eiti IŠT direktoriaus pareigas, 

kad įmonės padėtis stabilizuotųsi? Gal dar ketinate kažko imtis?  

Tam, kad padėtis stabilizuotųsi, reikėjo įdėti nemažai pastangų, peržiūrėti paslaugų 

teikimo, katilų priežiūros ir kitas sutartis, perskirstyti vidinius resursus, žmogiškuosius išteklius. 
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Nors tai nebuvo populiarūs sprendimai, tačiau manau, kad davė teigiamų permainų įmonėje. 

Pradėjome kurą pirkti biokuro biržoje, nes prieš tai didžioji jo dalis buvo įsigyjama pagal dvišalius 

susitarimus, kuriuose buvo numatyta konkreti kaina, o tai, kaip vėliau neskundžiamu sprendimu 

pripažino teismas, buvo daroma pažeidžiant teisės aktus. 

Kaip jau ir minėjau, ėmėmės vidinio persitvarkymo, perskirstėme kai kurias darbuotojų 

funkcijas. Keli darbuotojai buvo atleisti. Atsisakėme dalies sezoninių darbuotojų, priimamų šildymo 

sezonui, funkcijų – jų darbus perskirstėme nuolatiniams įmonės darbuotojams. Sezonui dabar 

samdome kūrikus Mielagėnuose, Ceikiniuose, Linkmenyse ir Technikos g., Ignalinoje. Peržiūrėjus 

paslaugų tiekimo ir kitas sutartis ženkliai buvo sumažintos išlaidos – sumažėjo kuro, ryšio, 

interneto, kanceliarinės išlaidos, galiu paminėti, kad vien tik metinę katilų priežiūros ir aptarnavimo 

sutartį pavyko sumažinti 24 tūkst. eurų. Mano vertinimu, šiuo metu darbuotojų darbo krūvis 

sudėliotas optimaliai, todėl šioje srityje optimizuoti jau nėra kur. 

Kaip sekasi naujojo IŠT vadovo paieškos? Ar greit turėsite sau pamainą?  

Vienas konkursas IŠT direktoriaus pareigoms užimti jau įvyko, dalyvavo du kandidatai, 

deja, nė vienas jų nesurinko reikiamo konkursinio balo. Atsistatydinus vienam iš nepriklausomų 

valdybos narių buvo sudaryta trišalė sutartis tarp Savivaldybės, IŠT ir personalo atrankos įmonės, 

kuri atrinko kandidatus į nepriklausomo IŠT valdybos nario poziciją, atranka turi įvykti artimiausiu 

metu. Patvirtinus trečią nepriklausomą valdybos narį, ji bus visos sudėties. Tik valdyba gali skelbti 

naują konkursą, todėl, kol ji nėra suformuota, teisiškai nieko negalima daryti. Suformuota valdyba 

skelbs pakartotinę atranką į generalinio direktoriaus pareigas ir šis klausimas spręsis toliau. 

Planuojama, kad iki rugsėjo pabaigos bus patvirtinta valdyba – tai turi atlikti visuotinis akcininkų 

susirinkimas, o spalį jau gali būti skelbiama atranka, trunkanti apie porą mėnesių. Taigi šias 

pareigas vykdysiu, kol visos procedūros bus išspręstos. 

Koks Jūsų, kad ir laikino vadovo, požiūris į įmonės ateitį, kokias matote jos 

perspektyvas?  

Didžiausia našta įmonei šiuo metu – trumpalaikiai įsipareigojimai. Kaip minėjau, buvo 

sudarytos dvišalės sutartys su tiekėjais. Kuras – imamas, bet už jį neatsiskaitoma. Tos skolos 

tempiasi nuo 2018 m. Šiandien 2018 ir 2019 m. skolas esame padengę, į priekį jau juda 2020 m. 

Trumpalaikių įsipareigojimų dar yra likę 453 tūkst., tai nėra maža suma. Ji labiausia mus ir 

smaugia – įmonės, kurioms esame skolingi, skaičiuoja mums delspinigius, juos privalome mokėti. 

Tai mums papildoma finansinė našta. Ilgalaikiai įsipareigojimai (turime keturias paskolas) nėra 

tokie baisūs, tris iš jų padengsime per artimiausius kelerius metus, vienos paskolos gražinimas 

užtruks ilgiau. Taigi, jei viskas klostysis gerai, jei bus vadovaujamasi finansinės drausmės 

kriterijumi, palaikoma stabili finansinė situacija ir įsiskolinimai grąžinami tvarkingai, per 

artimiausius metus įmonė galėtų atsistoti ant kojų, tada galbūt galėtume galvoti ir apie naujas 

bendrovės veiklos perspektyvas. 
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IS-916/641-VI-3 priedas 

 

LŠTA Info dėl DA ir GP 

 

Jau nuo penktadienio iki šiandien sulaukiau nemažai skambučių iš šilumos tinklų ir jų 

vadovų dėl šios situacijos kaip turėtų pasielgti, dėl šios informacijos saugojimo, sisteminimo ir pan. 

Tai mano komentaras visiems skambinantiems buvo toks: Prieš prasidedant galimybių paso 

taikymui darbdavys sudaro sąrašus, kuriems reikalingas testavimasis, nes nenori skiepytis arba 

negavo antros vakcinos dozės, arba persirgo, jei pasižymi iki kada galioja kiekvieno iš darbuotojo 

galimybių pasas. CŠT atveju, darbuotojų testavimas vyksta valstybės lėšomis, (ne kaip anksčiau 

minėjau, kad iš savos kišenės). Siekiant asmenį nušalinti nuo pareigų esminis dalykas: nesvarbu, 

kad darbuotojas iš anksto įspėja/informuoja darbdavį, kad nežada skiepytis ar testuotis, tačiau vis 

tiek 7-10 dienų terminas skaičiuojamas tik nuo rugsėjo 13 d. t. y maksimaliai darbdavys laukia iš 

darbuotojo apie galimybių paso iki rugsėjo 22 d. ir tik tuomet galima asmenį nušalinti nuo darbo, o 

dabar rasta informacija, kad galima ir pagal DK (darbo kodeksą) 49 str.3 prim1,  kuriame jau 

galime tokį asmenį nušalinti nuo pareigų.   

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

Išsiųsta: 2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis 12:01 

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

Kopija: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Tema: Info dėl DA ir GP  

  

Yra toks liepos mėn DAI išaiškinimas dėl asmens duomenų ir Covid reikalavimų 

darbuotojams https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/reguliarus-darbuotoju-testavimas-ir-asmens-duomenu-

apsauga  

Mano supratimu, svarbi mintis šiuo laikotarpiu yra ta, kad jei darbuotojui yra prievolė 

informuoti darbdavį apie GP turėjimą, tai darbdavys neturėtų reikalauti GP pristatyti į darbovietę 

(atnešti ar atsiųsti), o pakanka tik GP parodyti atsakingam asmeniui (kaip parduotuvėje prie įėjimo). 

Kitu atveju būtų perteklinis duomenų rinkimas apie asmenį.  

Egidijau, gal daugiau rastum įžvalgu, kas svarbu įmonėms, jei turėtum laiko. 

  
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 

mailto:mantas@lsta.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/reguliarus-darbuotoju-testavimas-ir-asmens-duomenu-apsauga
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/reguliarus-darbuotoju-testavimas-ir-asmens-duomenu-apsauga
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-916/641-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO_ 2021-09-13 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga 

 

Siunčiame vakar vykusio LŠTA webinaro pranešimą apie biokuro katilų korozijos problematiką, 

kurį skaitė KTU doc. dr. Kęstutis Buinevičius. 

 

Vaizdo įrašą rasite čia:  2021-09-13_katilu_korozija 

 

Primename apie kitus artimiausius webinarus: 

 

- Rugsėjo 15 d. tarptautinio projekto Upgrade DH baigiamoji konferencija „Towards efficient 

district heating and cooling in Europe“. Programą ir registracijos formą rasite čia: Towards 

efficient district heating and cooling in Europe (cvent.com) Renginys vyks anglų kalba (be 

vertimo į lietuvių k.). Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravus. 

- Rugsėjo 20 d. (nuo 14 val iki 17 val.) mokymų seminaras „Asmenų (klientų) aptarnavimo 

aktualijos: kanalų ir emocijų įvairovės valdymas“ (lektorė Aistė Mažeikienė) Šiuo metu 

užsiregistravę beveik 100 LŠTA įmonių darbuotojų. Dalyvavimas nemokamas, dalyvių 

skaičius neribojamas:  REGISTRACIJOS FORMĄ  Užsiregistravę el. paštu gaus 

prisijungimą prie Teams platformos  

LŠTA narių įmonių darbuotojams primename, jog LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt 

prisijungus prie uždaros LŠTA narių zonos, skiltyje: NARIAMS-> pasitarimų_VIDEO rasite visų 

organizuotų nuotolinių susitikimų/renginių vaizdo įrašus (nuo 2020 metų pabaigos). Informacija 

prieinama tik LŠTA nariams.  

Dar neprisijungusius kviečiame užsiregistruoti ir tapti uždaros narių zonos vartotojais: Registruotis 

– Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (lsta.lt)   

 

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

_______ 

 

2021-09-13 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga (tiesioginės nuotodos tekste) (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-916/641-VI-4-1 priedas 2021-09-20.pdf). 

________ 

 

LŠTA INFO. Nuotoliniai mokymai_Klientų aptarnavimas 

 

Dėkojame, kad užsiregistravote į š.m. rugsėjo 20 d. (pirmadienis) LŠTA mokymų seminarą 

„Asmenų (klientų) aptarnavimo aktualijos: kanalų ir emocijų įvairovės valdymas“ (lektorė Aistė 
Mažeikienė) 
Laikas: nuo 14 val iki 17 val. 

 

Seminaro mokymų medžiagą susipažinimui atsiųsime pirmadienį iš ryto. 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

https://lstalt.sharepoint.com/:f:/s/LSTApasitarimuvideo/EqmzzcfZPMZPnjtRTOO7vkABGqIFM1133HwG6japFqu9Lw?e=ovIaqS
https://lstalt.sharepoint.com/:f:/s/LSTApasitarimuvideo/EqmzzcfZPMZPnjtRTOO7vkABGqIFM1133HwG6japFqu9Lw?e=ovIaqS
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBXhkqtLl0zo_V5GXy5xhTzY2P637Dl3k_GE9hbxCSo4m5g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/pasitarimu_video/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
http://www.lsta.lt/
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Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

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

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM2YmMzMDYtMmRhNi00MWYwLTgyYTgtNmNkMmY0ODUzMGI1%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_NDM2YmMzMDYtMmRhNi00MWYwLTgyYTgtNmNkMmY0ODUzMGI1@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-916/641-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. LŠTA 2021-09-09 pasitarimas dėl MAŽOSIOS RENOVACIJOS  

 

1. Siūlant mažosios renovacijos paslaugą gyventojai klausia „Ką ji duos? Kiek sutaupys? 

Kaip pasikeis šildymo ir karšto vandens kokybė?...“ Reikia standartinių atsakymų, 

metodikų, lentelių ar kitos medžiagos, kas padėtų lengviau įtikinti gyventojus. 

2. Norinčių daryti mažąją „inžinerinę“ renovaciją (MIR) yra, tačiau pradedama tartis 

pirmiausiai su tvarkingai mokančiais už šildymą namais. Konsultuoja bendrijos 

pirmininką. Prioritetas teikiamas pastatams, kuriuose eksploatuojamas CŠTĮ priklausantis 

šilumos punktas (elevatorinis).    

3. BETA parengusi tipines rekomenduojamas sutartis su gyventojais (bendrijomis) dėl 

MIR. 

4. Kai kur pastatų administratoriai sukuria jungtinės veiklos sutartį su bendrija ir perima 

pastato renovaciją (ir pinigus) iš renovacijos administratoriaus. Turėtų būti sudaroma 

išankstinė Pavedimo sutartis su namų bendrasavininkais?  

5. Kyla neaiškumą dėl CPO  sutarties. Pradelsus įgyvendinimą renovacijos 

administratorius dirba nuostolingai (be apmokėjimo). Nėra galimybių „prispausti“ 

rangovus.    

6. Į paslaugos paketą dėl MIR įskaičiuojamas 3000 EUR administravimo mokestis. Kas jį 

nustato? Ar jis pakankamas ir motyvuojantis? 

7. MIR reikia supaprastintų procedūrų, greitesnio įgyvendinimo,    

 

Šiaulių energija: 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. 
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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 

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) 
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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 

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/privalomų 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/privalomai 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.  
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LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_2021-09-16 ketvirtadienis_15 val. 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų nuotolinis pasitarimas_ketvirtadienis_15 val. 

 

Kviečiame rugsėjo 16 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį 

pasitarimą aktualių klausimų aptarimui.  

 

Darbotvarkė:  

1) Savaitės aktualijų apžvalga 

2) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

______ 

 

LŠTA narių vadovų pasitarimui 2021-09-23 AKTUALIJOS 

 

1. Paskirtas naujas UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis. 

2. Rugsėjo 13 d. susitikimas su Aplinkos ministru dėl „mažosios“ inžinerinės renovacijos 

(Dalyvavo LŠTA, EKŪ, Šiaulių energijos, VERT APVA atstovai) 

3. Rgs. 15d. VERT organizavo susitikimą dėl savaitinių aukcionių.. 

4. Rgs. 10 d. Kaune ir Jonavos ŠT lankėsi Latvijos šilumininkų delegacija (patirties sklaida) 

5. Galimybių paso taikymas praktikoje po rugsėjo 13 d. (Egidijus pakomentuos) 

6. Vilniaus miesto savivaldybė planuoja svarstyti Vilniaus miesto švaros ir tvarkos taisyklių 

pakeitimus - numatoma drausti gyvenamuosiuose būstuose naudoti kietąjį kurą (anglys, 

durpių briketai) 

7. Rgs. 17 d. VERT įtraukė papildomą posėdžio klausimą  „Dėl 2020 metų šilumos gamybos, 

perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių“ 

8. EM klausia nuomonės dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 

naikinimo. siūloma naikinti nuo 2022 m. sausio 1 d. Ar šios taisyklės yra aktualios ir privalo 

būti atnaujintos ir patvirtintos naujos redakcijos? 

9. Pirmadienio mokymai „Asmenų (klientų) aptarnavimo aktualijos: kanalų ir emocijų 

įvairovės valdymas“ (lektorė Aistė Mažeikienė) 

10. Rgs. 23 d. į LŠTA atvyksta Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė. 

11. Hnit-Baltic (GIS sistemos) nori stoti į LŠTA.  

12. Informacija žiniaskalaidai apie brangesnį šildymo sezoną (LRT straipsnis) 

13. Numatomas susitikimas su Energetikos ministru. LŠTA siūlomu kl aptarti 

1) vidaus sistemų priežiūra galima visiems šilumos tiekėjams; 

2) elekvatorinių šilumos punktų keitimas į automatizuotus iki 2024-01-01 

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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14. Šilumos Ūkio įstatymo NR. IX-1565 2, 12, 17, 20, ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas teikiamas Vyriausybei (dėl ŠP sąnaudų padengi ir rezervinės galios mokesčio 

apskaičiavimo); 

15. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS 

APRAŠE nėra šilumos tiekėjo ar VERT atstovo pareigos dalyvauti pastato vidaus šildymo 

sistemų hidraulinių bandymų prieš šildymo sezono pradžią metu. 

16. Šildymo sezonas: iki rugsėjo 15 prižiūrėtojai parengia vidaus šildymo sistemas ir aktų 

kopijas per 5 d.d. pateikia šilumos tiekėjui. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, 

atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija (nėra 3 

parų temp. vidurkio reikalavimo). 
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IS-916/641-VI-6 priedas 

 

 
ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS 

2021-09-15 ASA.LT. 

TN: tn  

 

 
 

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, 

šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Iki šiol iškastinio kuro kainos keitėsi maždaug kas 5 metai - viena jo rūšis brangsta, kita tuo 

pačiu metu pinga, praėjus maždaug 5-iems metams pasikartoja atvirkščias procesas. 2015 metų 

pabaigoje - 2016 pradžioje, skysto kuro kainos krito tiek, kad jis tapo vienu iš pigiausių energijos 

šaltinių. Pigiau už medienos granules, geotermiją.  Po kurio laiko jis vėl pabrango ir aplenkė 

medienos kainas. 

Tačiau jau apie 2020 -uosius tapo aišku, kad iškastinis kuras tampa praeitimi. Pirmenybė vis 

plačiau ir masiškiau teikiama atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Be to, atsinaujinanti energija 

remiama valstybės - paramą gauna įsirengiantys efektyvius 5-os klasės kieto kuro katilus, šilumos 

siurblius, saulės, vėjo jėgaines. 

Keičiasi ir šildymo įrangos kainos. Per 20 metų labai ryškiai sumažėjo kokybiškos šildymo 

įrangos kaina. Jeigu iš pradžių geri vokiški šildymo katilai buvo labai brangūs, tai dabar tokios pat 

kokybės įrangos kaina nukritusi. Be to, keičiantys kieto kuro katilą efektyvesniu, atnaujinantys 

šildymo sistemą gali gauti solidžią kompensaciją. Plačiau apie kieto kuro katilo keitimą ir 

kompensacijas rasite straipsnyje „Kieto kuro katilai". 

Pastaruoju metu didėjant pastatų energiniam efektyvumui ženkliai sumažėjo namui ar 

pastatui reikalingas šilumos energijos kiekis. Jei ankčiau per metus reikėjo kelių šimtų kW/kv. 

metrui apšildyti, dabar šis kiekis sumažėjo iki 30 - 50 kW per metus. Atitinkamai mažėja galingų 

katilų ir radiatorių sistemos poreikis, ekonomiškai apsimoka įsirengti šilumos siurblius bei žemos 

temperatūros reikalaujančią grindinio šildymo sistemą. 

Kombinuotas šildymo būdas 

„Jeigu dabar rinkčiausi nuosavo namo šildymo būdą, tai tikrai rinkčiausi kombinuotą", - 

sako šildymo įrangos specialistas. Jo nuomone, dabar saulės energijos moduliai, generuojantys 

elektros energiją, atpigo, be to, jie gaminami ir Lietuvoje, ir, specialisto manymu, gana kokybiški. 

O pas mus saulės spinduliuotės efektyvumas žiemą būna netgi didesnis nei vasarą, ir dažniausiai 

tada, kai reikia - šaltomis saulėtomis dienomis. 

Tradicinės šildymo sistemos su kieto kuro katilu papildymas saulės pagaminta elektra 

karštam vandeniui ruošti, jo manymu, yra vienas iš perspektyvių šildymo būdų, be to, dar ir 

„žalias". 

Lietuvoje įteisinta elektros kaupimo galimybė pasinaudojant elektros skirstomaisiais 

tinklais, kai saulės baterijos visus metus gamina elektrą ir ją kaupia skirstomajame tinkle. Vasaros 

metu saulės energijos pagamintą ir skirstomuosiuose tinkluose sukauptą energiją galima susigrąžinti 

žiemą, kai reikalingas papildomas didesnis kiekis energijos. 

Techniškai šildymo sistemą papildyti elektriniu šilumokaičiu nėra labai sudėtinga. 

https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19323/sildymo-sistemos-irengimas
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/19040/kieto-kuro-katilai-1
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Kai kurie pasauliniai šildymo įrangos gamintojai savo įrangoje - katiluose ir šilumos 

siurbliuose, jau montuoja saulės modulių prijungimą ir galimybę elektros energiją tiekti 

skirstomiesiems tinklams - tad aišku, kuria linkme einama. Nemažos dalies gamintojų šilumos 

siurbliai jau turi automatikos praplėtimo galimybę saulės jėgainės valdymui - nurodant, kokia 

kryptimi energiją naudoti: į skirstomąjį tinklą, ar iš jo. 

Kitas racionalus ir „žalias" šilumos šaltinis - šilumos siurblys „oras-oras" arba „oras-

vanduo". 

Svarbiausi šilumos siurblių parametrai - COP ir kompresorius 

Šiuolaikinių šilumos siurblių naudingo veikimo koeficientai aukšti, papildomos elektros 

energijos jiems reikia palyginti nedaug, ypač jei orai nėra šalti. Daugelis „oras-oras" šilumos 

siurblių efektyviai veikia iki - 20 laipsnių šalčio. O jeigu dar elektrą gamina vienas kitas saulės 

modulis, net ir šaltesnėmis dienomis elektros energijos sąnaudos bus visai nedidelės ar jų visai 

nebus. 

Svarbiausia, specialisto nuomone, pasirinkti šilumos siurblius pritaikytus mūsų klimato 

zonai. Šilumos siurblio lauko agregatas būtinai turi turėti kompresoriaus ir dugno pašildymo 

funkcijas, pajūrio zonoje svarbu, kad turėtų ne tik korozijai atsparų korpusą, bet ir ventiliatoriaus 

apsaugą nuo vėjo, kuris ilgainiui gali ventiliatorių išcentruoti. Labai svarbus yra šilumos siurblio 

nominalios galios koeficientas. Ką jis reiškia? 

Šilumos siurblio veikimo principas grįstas žemos temperatūros šilumos paėmimu, 

sukoncentravimu ir aukštesnės temperatūros pateikimu. Šilumos siurblys žemesnių parametrų 

šilumą paverčia aukštesnės temperatūros šiluma. Tam reikalinga elektra kompresoriaus darbui. 

Šilumos siurblio energijos transformavimo koeficientas COP yra perpumpuotos šilumos kiekio 

santykis su tam perpumpavimui sunaudota elektros energija. Gamintojai deklaruoja šilumos siurblių 

nominalią galią, esant lauko oro temperatūrai +7 °C ir vandens temperatūrai +35 °C. 

Pavyzdžiui, jeigu COP yra 5, tai reiškia, kad siurblys perpumpuoja 4 kWh šilumos 

sunaudodamas 1 kWh elektros energijos. Kadangi elektros energija virsta šilumos energija, tai prie 

galutinės 4 kWh vartotojo gaunamos šilumos dar prisideda ir 1 kWh šilumos iš elektros. 

Kuo COP didesnis, tuo mažesnis perpumpuojamos šilumos temperatūros skirtumas. Tad 

šilumos siurblio oras-vanduo didžiausias COP ir galia būna, kai lauko oro temperatūra yra +7 °C, o 

ruošiamo vandens +35 °C. Esant temperatūrų skirtumui 28 °C, galima tikėtis COP apie 5. Jeigu 

šildome vandenį iki +55 °C, tai temperatūrų skirtumas bus 48 °C ir galime tikėtis, kad COP bus tik 

apie 3,3-3,5. 

Atitinkamai, jeigu lauko oro temperatūra bus -20 °C, vandens temperatūra bus +35 °C, tai 

temperatūrų skirtumas bus 55 °C ir COP gali siekti tik apie 2,0-2,3. O maksimali galia gali siekti 

apie 70-80 proc. nuo deklaruojamos nominalios šilumos siurblio galios. 

Dar vienas svarbus šilumos siurblio charakteristikos parametras - kompresorius su dažnio 

keitikliu arba inverterinis kompresorius. 

Šilumos siurblio galia būna numatyta tokia, kad jos užtektų, kuomet lauke labai šalta. Tuo 

metu, kai lauke nėra labai šalta, tos galios reikia daug mažiau. Jeigu kompresorius gali dirbti tik 

fiksuotomis apsukomis, t.y., neturi dažnio keitiklio, tai tokiu metu siurblys dirba  gana dažnai 

išsijungdamas/įsijungdamas.  Elektrotechnikoje taip jau yra, kad daug energijos naudojama elektros 

variklį paleidžiant, bet tos sąnaudos nėra naudingos. 

Elektros variklio ilgaamžiškumas labai daug priklauso nuo start/stop skaičiaus, labiau nei 

nuo darbo valandų skaičiaus. Šiai problemai išspręsti į šildymo sistemą buvo integruojamos 

akumuliacinės talpos, kad kažkiek išlygintų siurblio darbą. 

Tobulėjant technologijoms atsirado galimybė reguliuoti kompresoriaus sukimosi greitį jam 

veikiant. Panašiai kaip automobilyje yra skirtingos pavaros arba automatinė greičių dėžė. Tas 

įrenginys, kuris keičia kompresoriaus apsisukimo greitį, vadinamas inverteriu arba  dažnių keitikliu. 

Jo paskirtis yra keisti elektros srovės, paduodamos į kompresorių, parametrus taip, kad keistųsi 

apsisukimai. Tada kompresorius, ir tuo pačiu visas šilumos siurblys, gali veikti optimaliau. Užuot 

kiekvieną kartą stabdžius ir paleidus kompresorių, pagal poreikį galima keisti kompresoriaus 

apsisukimus sumažinant stabdymų/paleidimų skaičių. Tokiu būdu kompresoriaus apsisukimai 
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optimaliai pritaikomi prie poreikio ir start /stop skaičius mažėja, ilgėja kompresoriaus tarnavimo 

laikas. 

Išmani valdymo sistema priderina kompresoriaus tiekiamą galią prie pastato poreikių 

optimaliu būdu, didėja energijos sąnaudų efektyvumas, mažėja akumuliacinių talpų poreikis. 

Savaime suprantama, inverteris kainuoja papildomai. Pastaruoju metu start/stop siurblių 

populiarumas yra stipriai sumažėjęs, nes konkurencinę kovą jau  laimėjo šilumos siurbliai su 

kintamos galios kompresoriais, turinčiais dažnio keitiklius arba inverterius - vadinama įvairiai.  

Oras-vanduo rinkoje  start/stop šilumos siurblių praktiškai jau nėra, o geoterminių dar yra. 

Keičiant šildymo įrangą senesnės statybos pastatuose žinotina, kad šilumos siurbliui reikia 

didesnės elektros galios. Elektros galia reikalinga ne tik kompresoriui, lauko oro ventiliatoriui ir 

cirkuliaciniam vandens siurbliui, bet ir įmontuotiems elektriniams šildymo elementams. Jeigu 

kompresoriui reikia apie 2-4 kW galios, tai įmontuotam elektriniam šildymo elementui gali prireikti 

dar 3-6 kW galios. Papildomas elelektrinis šildymo elementas gali būti tūriniame karšto vandens 

šildytuve. Taigi, vien tik šilumos siurbliui gali prireikti iki  9-10 kW elektros galios. 

Tad tokiu atveju nedideli saulės moduliai gali būti labai naudingi. 

Šildymo įrangos specialistas sako, kad būna, jog šildymo sistemos pagrindinis agregatas 

kainuoja mažiau nei priedai, reikalingi šilumos energijos valdymui, taupymui, papildomiems 

šilumos gamybos prietaisams prijungti. Tačiau papildomos funkcijos naudingos efektyviam šilumos 

energijos naudojimui ir ilgainiui atsiperka. Tad įsirengiantiems naują šildymo sistemą jis pataria 

atsižvelgti į įrangos galimybes ne tik gaminti šilumą, bet ir efektyvų valdymą, integracijos su kitais 

prietaisais galimybę. 

Šildymo sistemos valdymas 

Šildymo intensyvumo ir patalpų temperatūros valdymas galimas su automatine ir 

programuojama funkcija arba, jei norisi dar didesnio patogumo, šilumos kontrolę galima patikėti 

protingo namo sistemai. Jungiklių ir protingų namų sistemų centre „JUNG Vilnius" galima rasti  

sprendimą praktiškai bet kokio lygio, bet kurios paskirties pastatų šildymo valdymui. JUNG 

automatika skirta karšto vandens ir šildymo valdymui privačiuose namuose, daugiabučiuose, 

biuruose, gamybos patalpose ir kitur. 

„Pats paprasčiausias valdymo būdas yra rankiniu būdu pasukus termostato ratuką iki norimo 

lygio nustatyti radiatorių, grindinio, elektrinio ar kitokio tipo šildymo sistemos intensyvumą. 

Temperatūrai pasiekus numatytą, šildymas yra išjungiamas. Energija taupoma ir nustačius naktinį 

režimą. Toks sprendimas yra pakankamas tiesioginei funkcijai atlikti - šildymui valdyti, tačiau 

stokoja platesnio funkcionalumo ir patogumo bei modernios išvaizdos", - pastebi „JUNG Vilnius" 

vadovas Raimundas Skurdenis. 

Siekiantiems didesnio komforto ir modernesnio dizaino, galima rinktis kompaktišką ir 

šiuolaikiškai atrodantį termostatą su jutikliniu ekranu. Automatinės šio termostato funkcijos yra 

užprogramuojamos vos keliais ekrano palietimais, tai ypač patogus sprendimas mėgstantiems visas 

funkcijas reguliuoti intuityviai. Radiatoriais bei grindimis cirkuliuojanti šiluma reguliuojama piršto 

prisilietimu kombinuojant režimus bei funkcijas. Temperatūra reguliuojama itin tiksliai: pavyzdžiui, 

termostatas iškarto fiksuoja, jei patalpoje atidaromas langas, ir šildymą automatiškai perjungia į 

apsaugos nuo šalčio temperatūrinį režimą. 

 

 
JUNG rankinis termostatas ir termostatas su jutikliniu ekranu. 

 

https://www.jung.de/lt/788/produktai/technologijos/temperaturos-valdymas/
https://www.jung.de/lt/
https://www.jung.de/lt/899/produktai/technologijos/temperaturos-valdymas/temperaturos-valdymas/
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Valdant šildymo sistemą - nesvarbu, ar šilumos šaltinis yra kieto kuro ar granulinis katilas  

(jeigu tik juose yra termostatiniai vožtuvai), ar šilumos siurblys, ar sistema grindinė ar radiatorinė, 

atsiranda galimybė reguliuoti temperatūrą atskirose patalpose, ne visą namą šildyti vienodai, 

padalinti jį į zonas, kurios skirtingai bus šildomos pagal poreikį, reguliuoti dienos ir nakties 

temperatūrą ir kitos komfortą kuriančios bei  šilumos energiją taupančios galimybės. 

Dar didesnės galimybės ir patogumas atsiranda naudojant išmanųjį termostatą. Išmanūs 

termostatai „žino", kada ir kur reikia šildyti ir kada šildymą išjungti ar sumažinti. Šie prietaisai gali 

automatiškai reguliuoti temperatūrą pagal žmonių buvimo vietą namuose. Kai kurie jų turi 

funkcijas, kurios gali įsidėmėti gyventojų įpročius ir automatiškai sureguliuoja sistemą, kada taupyti 

energiją. Kiti įrenginiai turi judesio jutiklius, kurie gali nustatyti, kada namuose yra žmonių ir 

atitinkamai sureguliuoti temperatūrą. Išmanusis prietaisas prisijungia prie belaidžio namų tinklo 

nuotoliniu būdu per išmaniojo telefono programą ir leidžia valdyti temperatūrą, taip pat 

programėlėje galima keisti termostato palaikomą temperatūrą. 

Išmanieji termostatai gali būti naudojami bet kurios šildymo sistemos valdymui, įskaitant 

šildymo katilą ir radiatorius. Tačiau esminis jų pranašumas  tas, kad jie leidžia kurti šildymo 

programas, kurios automatiškai valdo šildymo sistemą pagal nustatymus arba pagal temperatūros 

jutiklius. 

Vienas iš naujausių išmaniųjų termostatų yra gana paprastas naudoti, bet išmanus JUNG 

termostatas su patalpų temperatūros davikliu, valdomas išmaniuoju telefonu, planšete, kompiuteriu 

per Bluetooth Low Energy ryšį. Šildymas gali būti reguliuojamas savaitiniu režimu ir pagal datą bei 

laiką. Įdiegti šį valdymą labai paprasta - tereikia, kad šildymo įranga turėtų valdymo bloką. Ant 

sienos atskirai kaip jungiklis, arba prie elektros jungiklio ar kištukinio lizdo montuojamas lygiai 

tokio pat dizaino vos 45x45x25 mm dydžio daviklis, kuris uždengiamas dangteliu ir niekuo 

neiskiria nuo jungiklio ar rozetės. Atsisiuntus „JUNG Temperature Config" programėlę nustatomas 

reikalingas šildymo režimas - ir viskas. 

 

 
JUNG išmaniojo termostato davikliai yra tokio pat dydžio ir tokio pat dizaino kaip jungikliai ar 

kištukiniai lizdai, juos galima montuoti viename bloke, dangtelių dizaino ir spalvų pasirinkimas net 

iš 96 spalvų. 

 

Bent keli temperatūriniai režimai, atidėto įjungimo/išjungimo arba tam tikros temperatūros 

numatytu laiku parinkimas, galimybė su papildomu davikliu matuoti grindų temperatūrą - vos 

kelios išmanaus termostato galimybės. 

Šildymo sistemos projektas - būtinybė 

Statantys namą dažniausiai mano, jog žino viską apie šildymo sistemą, nes analogišką 

įsirengė draugas ar pažįstamas. Atseit, reikia tik nusipirkti įrangą ir ją pajungti. Tačiau šildymo 

įrangos kokybė, funkcionalumas tobulėja labai greitai ir realybė ne visai tokia. 

Norint įsirengti optimalią šildymo sistemą pirmiausia būtina parengti projektą. Šildymo 

sistemų projektuotojams reikia duomenų apie namo šilumos nuostolius arba sienų, stogo, langų, 

durų šiluminę varžą. Esamiems šilumos nuostoliams kompensuoti skaičiuojamas reikalingas 

šilumos poreikis kilovatais, nustatomas energijos poreikis karštam vandeniui paruošti, 

išanalizuojama, kokiems parametrams esant efektyviausiai naudojama energija, nustatoma 

rezervinė galia ir t.t. 

Pagal STR'ą šilumos poreikis turi būti nustatomas skaičiuojant lauko temperatūrą žiemą -22 

laipsniai šalčio, viduje +20 laipsnių šilumos. 
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Šildymo sistemos projektas - būtina ir nediskutuotina namo projekto dalis, kurios, deja, arba 

nebūna, arba į ją nekreipiamas dėmesys ir pasitikima kaimyno, draugo įsirengta sistema. „Jeigu 

parengti projektą nėra galimybės, reiktų bent darbo brėžinio ar šildymo sistemos schemos, pagal 

kurią galima būtų atsekti, ar nebuvo padaryta klaidų instaliuojant ar montuojant įrangą", - teigia 

šildymo sistemų specialistai. 

Kitas momentas - atsakyti sau į klausimą, kodėl renkuosi tą ar kitą energijos rūšį bei 

sistemą: dėl taupumo, patogumo, prestižo, populiarumo? 

Pavyzdžiui, Vokietijoje kieto kuro katilus renkasi žmonės, kurie turi nuosavo miško ir žino, 

kad visada turės malkų. Tokiu atveju į kieto kuro katilo sistemą integruoja akumuliacinę talpą, 

valdymą, kartais ir saulės baterijas ar kolektorius. Taip taupymas derinamas su patogumu. 

Labai atsakingai reikia rinktis sistemų instaliuotojus, ypač naujesnių technologijų įrangos. 

Toli gražu ne visi perpratę vienos ar kitos sistemos subtilybes. „Tenka matyti, jog vienodo ploto 

namuose instaliuotos geoterminio šildymo sistemos eksploatacija viename name kainuoja visai 

nedaug, kitame - daug brangiau. Netikiu, jog pastarajojo gyventojai atidarę langus leidžia šilumą į 

lauką. Dažniausiai pasitaikantys geoterminio šildymo sistemos trūkumai - per mažas vamzdynas 

lauke arba per maža šilumos siurblio galia", - pastebi specialistas. 

Šildymo įrangai nustatoma rezervinė galia. Ji reikalinga tam, jog esant sąlygoms, kurios 

buvo priimtos skaičiuojant, įranga turėtų galimybę atvėsti, ją galima būtų aptarnauti, o patalpose 

išliktų šilta. Apskaičiuoti rezervinę galią būtina, kitaip, išjungus sistemą ir atšalus patalpų orui, 

užšals visa sistema, bus didžiuliai nuostoliai. 

Klimato kaitos pokyčiai reiškia ir didelius temperatūros svyravimus. Tad lengvabūdiškai 

pasikliauti apytiksliu šildymo įrangos galios nustatymu, neva tinkančiu visiems pastatams (kartais 

dar patikslinama -  naujiems), negalima. Kas tokiu atveju atsakys už įvykusią avariją? Jokiu būdu 

negalima pamiršti rezervinės galios, kuri skirtinguose pastatuose bus skirtinga. 

Specialistas sako, jog pastaruoju metu pastebėjęs tendenciją mažinti šildymo prietaisų galią. 

Bet kas garantuoja, kad visą žiemą bus pliusinė ar jai artima temperatūra, kad nebus dviejų naktų, 

kai temperatūra kris iki -30 laipsnių? Tokiais ekstremaliais atvejais avarinės tarnybos ar sistemų 

montuotojai sulaukia daugybės skambučių. „Pirmiausia prašome parodyti šildymo sistemos 

projektą, bet dažniausiai jo nebūna. Tada apgraibomis ieškome sistemos gedimo priežasčių", - 

pasakoja šildymo sistemų specialistas. 

Beveik visi šiluminės technikos gamintojų atstovai, inžinieriai šilumininkai gali parengti ir 

rengia šildymo sistemos projektus. Šildymo sistemos projektas yra būtina sąlyga tiek efektyvumui 

pasiekti, tiek taupant energiją bei pinigus. 

„Nedarykite klaidos rinkdamiesi ne įrenginį, reikalingą jūsų namui, bet jo kainą", - perspėja 

specialistas. 

ASA.LT informacija, parengta bendradarbiaujant su „JUNG Vilnius" 

 

https://www.jung.de/lt/
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IS-916/641-VI-7 priedas 

 

 
 

UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮVERTINTAS PRESTIŽINIU 

SERTIFIKATU! 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2021 m. rugsėjo 13 d. 

TN: tn  

 

 
 

2021 m. rugsėjo 3 dieną UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ buvo apdovanotas ir 

įvertintas, įmonei buvo įteiktas A+ EUROPEAN BUSINESS MASTERS SERTIFIKATAS, 

kuriame rašoma: „Įmonė sertifikuojama kaip A klasės lyderė savo veiklos sektoriuje Baltijos 

regione“. Sertifikatą pasirašė Gerda Jurkonienė, UAB „OKREDO“ direktorė. 

Reikia pažymėti, kad tai prestižinis pripažinimas, kuris suteikiamas įmonėms, kurios atitinka 

vienus griežčiausių vertinimo kriterijų rinkoje. A+ EUROPEAN BUSINESS MASTERS 

SERTIFIKATAS parodo tvarų verslo augimą ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų 

bei sėkmingai vystyti verslą. Kaip A klasės lyderės, įmonės sertifikuojamos, turinčios aukštą 

kreditingumo lygį savo dydžio kategorijoje ir verslo sektoriuje. 

https://lsta.lt/aktualijos/uab-elektrenu-komunalinis-ukis-ivertintas-prestiziniu-sertifikatu/
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A+ EUROPEAN BUSINESS MASTERS SERTIFIKATAS įmonę išskiria ne iš bendros 

Lietuvoje veikiančių įmonių masės, o patvirtina įmonės ilgalaikę sėkmę būtent įmonės veiklos 

sektoriuje ir įmonės apyvartos rėžyje, t. y., EKŪ lyginama su panašaus dydžio ir veiklos sektoriau 

įmonėmis. Sertifikatas stiprins reputaciją vidaus ir užsienio verslo aplinkoje. Taip atvers plačias 

galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui, ypatingai, kai finansinis patikimumas yra pagrindinis 

kriterijus. Šis sertifikatas padės gauti palankesnes atsiskaitymo ir bendradarbiavimo sąlygas su 

verslo partneriais, atkreips potencialių darbuotojų dėmesį. 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ – sėkmingo verslo standartas! Didžiuojamės ir 

rodysime tai kitiems! 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ administracija 

Šaltinis: UAB „Elektrėnų komunalinis ūlis“, 2021 m. rugsėjo 13 d. 
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IS-916/641-VI-8 priedas 

 

AM INFO. Aplinkos ministerija kviečia bendradarbiauti 

 
From: Strateginės komunikacijos skyrius <komunikacija@am.lt>  

Sent: Friday, September 17, 2021 12:59 PM 

Subject: Aplinkos ministerija kviečia bendradarbiauti 

 

 
 

Sveiki,   

Aplinkos ministerija kviečia registruotis į dekarbonizacijos darbo grupes. Šioms darbo 

grupėms teks svarbus vaidmuo ieškant bendro sutarimo, kaip Lietuvai tapti klimatui neutralia iki 

2050 m., ir siekiant atviro, efektyvaus dialogo atnaujinant Nacionalinį energetikos ir klimato srities 

veiksmų planą (NEKSP). 

Kviečiame mokslo, nevyriausybinių organizacijų bei verslo atstovus tapti šio svarbaus 

proceso dalimi ir kartu įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Norintieji užsiregistruoti į vieną ar 

kelias iš penkių darbo grupių turi užpildyti registracijos formą.  

Dekarbonizacijos darbo grupės steigiamos pagal sektorius – žemės ūkio ir miškininkystės, 

energetikos, pramonės, transporto ir žiedinės ekonomikos. Aplinkos ir Energetikos ministerijos 

buria šių sektorių socialinius partnerius, asociacijas, kitus suinteresuotus visuomenės atstovus ir 

kviečia aktyviai įsitraukti į darbo grupių veiklą. Darbo grupių nariai bus supažindinti su esamomis 

ir planuojamomis NEKSP priemonėmis, Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) ekspertų analize, dalyvaus diskusijose, tarsis, kaip Lietuvai eiti klimato neutralumo link, 

teiks siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m. Jeigu 

turite klausimų, kreipkitės į Klimato politikos grupės vyr. specialistę Juditą Liukaitytę-Kukienę, 

el.p. judita.liukaityte@am.lt, tel. 8 614 27548. 

Gražaus artėjančio savaitgalio Aplinkos ministerijos vardu linkėdama, 

 
Loreta Pilkienė 

Strateginės komunikacijos skyriaus vedėja 

Tel. 8 614 32270 

El. paštas: loreta.pilkiene@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

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

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  
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IS-916/641-VI-9 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 17, 2021-09-15 

TN: tn 

 

 
________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 17, 2021-09-15, 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-916/641-VI-9-1 priedas 2021-

09-20.pdf). 


