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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-918/643 

2021-09-30/2021-10-04 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-918/643-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-09-29 informacija. Vyriausybė pritarė: kaukes uždarose erdvėse dėvėti bus 

privaloma, TN: tn, 

• LRV 2021-09-29 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės. Informacija 

atnaujinta 2021 m. rugsėjo 29 d., TN: tn. 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01 iki 2021-10-15 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2021-10-01 pranešimas. VERT patvirtino elektros energetikos sektoriaus kainų 

nustatymo metodikas, TN: tn, 

o ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO 

TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 

NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01 TN: tn. 

• VERT 2021-09-30 pranešimas. VERT patvirtino Perdavimo sistemos operatoriaus 

metodikas dėl rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla 

sustabdyta, TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-1 priede pateikiama; 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS TEISĖS GRUPĖS 

išvada DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

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

PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) (TAP NR. 21-1233; 21-1234; TAIS NR. 21-

24535(3); 21-27393(2)) TN: tn,, 

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

28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) (TAP 

NR. 21-1233; 21-1234; TAIS NR. 21-24535(3); 21-27393(2)) lyginamasis variantas, TN: tn, 

o LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS TEISĖS GRUPĖS 

išvadą DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS 

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

ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) (TAP NR. 21-1233; 21-1234; 

TAIS NR. 21-24535(3); 21-27393(2)) lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-2 priede pateikiama:  

• 2021 m. rugsėjo 29 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn, 

o LRS AAK 2021-09-29 svarstomi: „Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 

Nr. IX-1005 47, 48, 49, 50, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48(1) 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-kaukes-uzdarose-erdvese-deveti-bus-privaloma
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/aiGtIPnoOi?jfwid=-7zs1t0n23
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-patvirtino-nuostatas-elektros-energetikos-sektoriuje.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e1684709cc311e48dcdae4eb2005eaf/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-30/vert-patvirtino-perdavimo-sistemos-operatoriaus-metodikas-del-rinkos-veiklos-sustabdymo-ir-atkurimo-bei-atsiskaitymo.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87a1636120f511ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/612e0610145311ecad9fbbf5f006237b?jfwid=170wd4g5sj
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87a1636120f511ecad9fbbf5f006237b
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17360
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straipsniu įstatymo projektas XIVP-553“; „Klimato kaitos valdymo finansinių 

instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12(1), 13, 20 

straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) straipsniu ir 

penktuoju(2) skirsniu įstatymo projektas XIVP-685“ projektai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-3 priede pateikiama:  

• SADM 2021-09-29 teikimas dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-4 priede pateikiama:  

• LŠTA 2021-09-29 raštas EM, AM Nr. 91 DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ 

TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU, BŪTINŲ PAKEITIMŲ, 

TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-5 priede pateikiama:  

• 2021 m. spalio 7 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė (patikslinta), TN: tn, Svarstomų įstatymų projektai ir susiję dokumentai (TN 

pranešimo tekste). 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-6 priede pateikiama:  

• PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2021-10-07 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, (TN pranešimo tekste). 

 

Šio skyriaus IS-918/643-II-8 priede pateikiama: 

• VERT 2021-10-01 posėdžio darbotvarkė, TN: tn, (TN pranešimo tekste). 

o VERT 2021-10-01 posėdžio „1. Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos 

viršutinių ribų 2022-2026 metams nustatymo.“ Medžiaga, TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-1 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Pasiruošimas 2021/2022 m.  šildymo sezonui, 

• Mokėjimų už šilumą palyginimas atskirais šildymo sezonais ir 2021/2022 m. prognozė, TN: 

tn. 
 

Šio skyriaus IS-918/643-III-2 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-09-28 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. TN: tn. 

• Baltpool 2021-10-01 pranešimas. BALTPOOL: BIOKURO „IŠPARDAVIMAS“ BAIGĖSI, 

ŠIEMET ŠILDYMO KAINOS GRĮŽTA Į ĮPRASTAS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-3 priede pateikiama  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17360
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/52165810210211ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/52165810210211ecad9fbbf5f006237b
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/09/210929_91_LSTA-rastas-EM_AM-del_AZ_dydziu-pakeitimo.docx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17326
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/534429d021eb11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=edf5c0a9-e5bc-4769-a751-e263dc1d80bc
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-01/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-01/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://lsta.lt/
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/baltpool-rupinsis-degalu-is-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-apskaita-2/
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• EM 2021 09 27 pranešimas. Elektros, dujų, šilumos energiją taupančioms įmonėms – 

kompensacijos, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-4 priede pateikiama  

• LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkė (patikslinta), TN: 

tn, 

• LRS 2021 m. rugsėjo 29 d. pranešimas žiniasklaidai. Seimo Ekonomikos komitetas išreiškė 

susirūpinimą drastiškai kylančiomis šildymo kainomis Vilniaus mieste, TN: tn, 

• LRV 2021-09-29 pranešimas. Vyriausybės priemonės leis sumažinti elektros ir dujų kainas, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-5 priede pateikiama  

• AM 2021 09 27 pranešimas. EBPO vadovas atkreipė dėmesį į per didelę Lietuvos transporto 

taršą, per mažą dyzelino akcizą, TN: tn, 

o Lietuvos aplinkosaugos vertinimo apžvalga ir jos santrauka (TN pranešimo tekste) (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-III-5-1 

priedas 2021-10-04.zip;). 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2021-09-28 pranešimas. VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO bei UAB „Ignitis“ 

išsprendė vartotojo naudai, TN: tn, 

• VERT 2021-09-28 pranešimas. VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO išsprendė iš dalies 

vartotojo naudai, TN: tn, 

• VERT 2021-09-28 pranešimas. Kas gali lemti, jog skaitiklis apskaito neįprastai didelį 

suvartotos elektros energijos kiekį? TN: tn, 

• VERT 2021-09-28 pranešimas. Kaip, sugedus elektros apskaitos prietaisui, apskaičiuojamas 

suvartotos elektros energijos kiekis? TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-7 priede pateikiama  

• LRS EDPK 2021-09-30 raštas Nr. S-2021-4506 DĖL DALYVAVIMO ENERGETIKOS IR 

DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS POSĖDYJE, Adresatų sąrašas ir 2021 M. SPALIO 13 

D. ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ. TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-8 priede pateikiama  

• AB „Šiaulių energija“ raštas EM DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

NAUDOJIMĄ DIDINANČIŲ INVESTICIJŲ DALINIO FINANSAVIMO EUROPOS 

SĄJUNGOS LĖŠOMIS SPARTINIMO. TN: tn  

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-9 priede pateikiama  

• EM 2021-10-01 raštas/atsakymas LŠTA Nr. (21.2-25Mr)3-1681 DĖL LAUKO ŠILUMOS 

TINKLŲ ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO SISTEMŲ PROJEKTINIŲ 

TEMPERATŪRŲ MAŽINIMO. TN: tn . 

 

Šio skyriaus IS-918/643-III-10 priede pateikiama  

• EM 2021-10-01 raštas/atsakymas LŠTA Nr. 3-1680 DĖL ATSAKYMŲ Į LIETUVOS 

ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTUS TEIKIMO. TN: tn . 

 

 

 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/elektros-duju-silumos-energija-taupancioms-imonems-kompensacijos
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17355
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278253
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybes-priemones-leis-sumazinti-elektros-ir-duju-kainas
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ebpo-vadovas-atkreipe-demesi-i-per-didele-lietuvos-transporto-tarsa-per-maza-dyzelino-akciza
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/vert-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso-bei-uab-ignitis-issprende-vartotojo-naudai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/vert-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso-issprende-is-dalies-vartotojo-naudai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/kas-gali-lemti-jog-skaitiklis-apskaito-neiprastai-dideli-suvartotos-elektros-energijos-kieki.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/kaip-sugedus-elektros-apskaitos-prietaisui-apskaiciuojamas-suvartotos-elektros-energijos-kiekis.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/210930_EDPK_kvietimas-i-posedi.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/210930_Siauliai_del-AEI-investiciju-dalinio-finansavimo-ES-lesomis-2021-09.doc
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211001_EM_atsak_i-LSTA82_58_termofikatas_K.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211001_EM_atsak_i-LSTA-91_80_74_70_64.docx
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IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-1 priede pateikiama:  

• LIETUVOS BANKO PROGNOZĖS: ŠILDYMO, DUJŲ IR ELEKTROS KAINŲ 

KILIMAS – LAIKINAS, Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, www.LRT.lt, 2021.09.29, TN: 

tn, 

• VYRIAUSYBĖ IMASI SPRENDIMŲ DĖL DIDĖJANČIŲ ELEKTROS, DUJŲ, 

ŠILUMOS KAINŲ: AUGIMĄ IŠDĖLIOS PER 5 METUS, Ernestas Naprys, ELTA, 

www.DELFI.lt, 2021 m. rugsėjo 29 d., TN: tn, 

• UŽ NAUJOS KRIZĖS KYŠO KREMLIAUS AUSYS: DIDESNĖS SĄSKAITOS 

NETRUKUS PASIEKS VARTOTOJUS LIETUVOJE, Edgaras Savickas 2021 m. rugsėjo 

28 d. www.delfi.lt, TN: tn, 

• ŠTAI KODĖL EUROPA, KURIAI BEVILTIŠKAI REIKIA DUJŲ, NEPERKA SGD, Anna 

Shiryaevskaya, Bloomberg 2021 m. rugsėjo 25 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-2 priede pateikiama  

• ŽALIAISIAIS TAKAIS – ŠVARIOS ATEITIES LINK, „Verslo žinios“ Redakcijos 

nuomonė 2021-09-29 www.vz.lt, TN: tn, 

• ŠAKELIŲ RANKIOJIMAS NĖRA TVARI ENERGETIKOS AMBICIJA, „Verslo žinios“ 

Redakcijos nuomonė 2021-09-30 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-3 priede pateikiama 

• PAAIŠKINO, KAS LEMIA ŠIEMET TAIP STIPRIAI BRANGSTANTĮ ŠILDYMĄ: 

KOMPENSACIJOS NUMATYTOS DAUGIAU NAMŲ ŪKIŲ, Raminta Rakauskė, 2021 

m. rugsėjo 29 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-4 priede pateikiama 

• LIETUVĄ NETRUKUS PURTYS NE TIK PANDEMIJOS KRIZĖ, BET IR KITOS: 

GYVENTOJUS TAM RAGINA RUOŠTIS IŠ ANKSTO, Iveta Danieliūtė, 2021-09-29, 

https://www.lrytas.lt/, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-5 priede pateikiama 

• ŠILDYMO KAINOS VILNIAUS „AUKŠTUMŲ“ NEPASIEKS, Penktadienis, 24 

September 2021 11:23 Alio Jonava, TN: tn., 

• ŠILDYMAS BUS BRANGESNIS NE TIK SOSTINĖS GYVENTOJAMS – KAM 

PRAVERTI PINIGINES IRGI TEKS PLAČIAU, Sigitas Grinžinaitis, 

www.silutesnaujienos.lt, Alma Mosteikaitė, www.alytausnaujienos.lt, Daiva Paulauskienė, 

www.jp.lt 2021-10-01 www.lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-IV-6 priede pateikiama 

• „IGNITIS GRUPĖS“ VIRAŽAI IŠPURTYS VILNIEČIŲ PINIGINES: ŠILUMOS KAINŲ 

ŠUOLIO BUVO GALIMA IŠVENGTI, Arvydas Jockus 2021-09-29 www.alfa.lt, TN: tn 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-918/643-V-1 priede pateikiama 

• AM 2021 09 29 pranešimas. Nacionalinio susitarimo dėl miškų vizijos kūrimo etapas 

finišuoja baigiamuoju forumu, TN: tn. 

 

 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1506900/lietuvos-banko-prognozes-sildymo-duju-ir-elektros-kainu-kilimas-laikinas
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vyriausybe-imasi-sprendimu-del-didejanciu-elektros-duju-silumos-kainu-augima-isdelios-per-5-metus.d?id=88310181
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/uz-naujos-krizes-kyso-kremliaus-ausys-didesnes-saskaitos-netrukus-pasieks-vartotojus-lietuvoje.d?id=88290159
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/stai-kodel-europa-kuriai-beviltiskai-reikia-duju-neperka-sgd.d?id=88236181#cxrecs_s
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/29/zaliaisiais-takais-svarios-ateities-link
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/30/sakeliu-rankiojimas-nera-tvari-energetikos-ambicija?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&6f5bv
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/paaiskino-kas-lemia-siemet-taip-stipriai-brangstanti-sildyma-kompensacijos-numatytos-daugiau-namu-ukiu.d?id=88304571
https://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2091/09/28/news/vezejai-zodziu-i-vata-nebevynioja-keikdami-valdzia-uzgule-kaimynus-20890297
http://www.aliojonava.lt/show/author/42-aliojonava
http://www.aliojonava.lt/story/4763/sildymo-kainos-vilniaus-aukstumu-nepasieks
http://www.silutesnaujienos.lt/
http://www.alytausnaujienos.lt/
http://www.jp.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/10/01/news/klinikos-skelbimas-internete-priverte-pasijausti-nemaloniai-zemino-viena-zmoniu-grupe-20930501
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/ignitis-grupes-virazai-ispurtys-vilnieciu-pinigines-silumos-kainu-suolio-buvo-galima-isvengti/232600/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-susitarimo-del-misku-vizijos-kurimo-etapas-finisuoja-baigiamuoju-forumu
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VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021-09-27 pranešimas. PATVIRTINTA SPALIO MĖNESIO 

ŠILUMOS KAINA KAUNE, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-28 pranešimas. ŠILDYMAS KLAIPĖDOJE: 

BRANGSTA VISOS KURO RŪŠYS, BET LABIAUSIAI – SUPERKAMA ŠILUMA, TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-3 priede pateikiama 

• AB Šiaulių energija 2021-09-28 pranešimas. NAUJAS ŠILDYMO SEZONAS – 

BRANGESNIS AR... TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-4 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-09-28 pranešimas. AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

DALYVAUJA ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS RINKOJE, TN: tn. 

  

Šio skyriaus IS-918/643-VI-5 priede pateikiama 

• INFO_ LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC_Universali apskaitos prietaisų 

aptarnavimo ir rodmenų tikrinimo IS‘ 

o IRTC_Universali apskaitos prietaisų aptarnavimo ir rodmenų tikrinimo IS pristatymas 

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

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-VI-5-1 

priedas 2021-10-04.pdf). 

• LŠTA INFO. LŠTA mokymai_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija, 

o Web mokymų_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija, pristatymas (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-VI-5-2 

priedas 2021-10-04.pdf) 
 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų 2021-09-30 ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Šio skyriaus IS-918/643-VI-7 priede pateikiama 

• STRUCTUM 2021 RUGSĖJIS Nr. 9 TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o STRUCTUM 2021 RUGSĖJIS Nr. 9 TN: tn. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/%C5%BDemiausia%20kaina
https://www.klenergija.lt/sildymas-klaipedoje-brangsta-visos-kuro-rusys-bet-labiausiai-superkama-siluma/
https://www.senergija.lt/naujienos/naujas-sildymo-sezonas-brangesnis-ar/
https://www.pe.lt/news/512/47/AB-Panevezio-energija-dalyvauja-sildymo-sistemu-prieziuros-rinkoje
https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
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IS-918/643-I-1 priedas 
 

LRV 2021-09-29 informacija. Vyriausybė pritarė: kaukes uždarose erdvėse dėvėti bus 

privaloma 

TN: tn  

 

 
 

Siekiant stiprinti COVID-19 ligos valdymo priemones, Vyriausybė pritarė, kad valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimai, įskaitant privalomą kaukių dėvėjimą 

uždarose erdvėse, būtų privalomi, nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu 

ar be jo. Kartu nutarta rekomenduoti darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu tiek privačiame, tiek 

viešajame sektoriuose. 

Priėmus nutarimą, pagal operacijų vadovo nustatytas sąlygas veido kaukes bus privaloma 

dėvėti visose uždarose patalpose, t. y.: prekybos srityje, paslaugų teikimo vietose, įstaigose, 

įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių metu ir kt. 

Reikalavimas dėvėti kaukes operacijų vadovo sprendimais nebus taikomas vaikams iki 6 

metų, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali 

ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), 

asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos 

gavėjui būnant su kauke (atlikėjams, sportininkams, pranešėjams, renginių vedėjams, repeticijų, 

vaizdo, garso įrašų, transliacijų metu ir kt.). 

Juridiniams asmenims operacijų vadovo sprendimais detaliai bus nustatyti reikalavimai dėl 

ūkinės veiklos vykdymo ar paslaugų teikimo, t. y. bus nustatytas įpareigojimas skelbti matomose 

vietose informaciją apie privalomą kaukių dėvėjimą, įspėti nedėvinčius kaukių asmenis, 

neaptarnauti kaukių nedėvinčių asmenų ir pan.   

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1 847 nauji koronaviruso atvejai, mirė 14 asmenų, – 

skelbia Statistikos departamentas. 100 tūkst. Gyventojų per 14 dienų tenka 656,3 atvejo, teigiamų 

tyrimų dalis siekia 7,2 procento. Visa šalis patenka į COVID-19 juodąją zoną, vis daugiau šalies 

savivaldybių taip pat patenka į šią zoną. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-kaukes-uzdarose-erdvese-deveti-bus-privaloma
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LRV 2021-09-29 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 29 d.  

TN: tn  

 

• 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, atstumų 

laikymasis išlieka rekomendacinis. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, 

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

privalomos. 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo 

vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių 

metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų 

vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, 

sportuojant ir kt.). 

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. 

 

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 

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 
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tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

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

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

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

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

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

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Galimybių pasas 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. 

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

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

Galimybių pasas 

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

Galimybių pasas galioja: 

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

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

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

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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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. 

Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 
  

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

 
Švietimas 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-4
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-5
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Viešasis transportas 

 
Teisinės paslaugos 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-6
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7


 

15 

Apsauginės veido kaukės 

Nuo spalio 1 d. privaloma dėvėti kaukes uždarose erdvėse (prekybos srityje, paslaugų teikimo 

vietose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose, organizuojant darbo ar ugdymo procesus, renginių 

metu ir kt.) nepriklausomai nuo to, ar veiklos vykdomos su Galimybių pasu ar be jo. Operacijų 

vadovo sprendimais bus nustatytos pagrįstos ir proporcingos išimtys (pvz., valgant, dainuojant, 

sportuojant ir kt.). 

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29 

 

LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01 iki 2021-10-15 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

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

administratorių, žyma:IS-918/643-I-1-1 priedas 2021-10-04.doc     . 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/aiGtIPnoOi?jfwid=-7zs1t0n23
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IS-918/643-I-2 priedas 

 

VERT 2021-10-01 pranešimas. VERT patvirtino elektros energetikos sektoriaus kainų 

nustatymo metodikas  

TN: tn  

 

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

skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo 

metodiką (KVR metodika). VERT taip pat patvirtino Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų 

(LRAIC) apskaitos modelį. Šių teisės aktų pakeitimai, priimti po išsamių konsultacijų su rinkos 

dalyviais ir institucijomis, leis pasiekti balansą tarp naudos vartotojams ir įmonių tvaraus 

įsiskolinimo lygio bei užtikrinti efektyvias investicijas į tinklą. 

Įvertinus valstybės strateginius tikslus ir užtikrinant elektros energetikos tinklo 

transformaciją, reguliuotojas periodiškai peržiūri elektros energetikos įmonėms keliamas elektros 

tinklo optimizavimo užduotis. LRAIC modelis grindžiamas esama tinklo topologija ir skatina 

efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą bei elektros tinklo elementų atnaujinimą.  KVR 

metodikoje įtvirtintas LRAIC modelis yra pagrįstas skaidriomis technologijų optimizavimo, 

sąnaudų apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis.  

„Priimtais teisės aktais sukuriamas efektyvus mechanizmas, leidžiantis užtikrinti, kad 

elektros energetikos įmonėms keliami tikslai (susidariusių skirtumų vartotojams grąžinimas, 

ilgalaikių investicijų programų įgyvendinimas) būtų pasiekti bendromis pastangomis, siekiant 

šių įmonių veiklos tvarumo bei reguliavimo aplinkos stabilumą“, - teigia VERT pirmininkas. 

Atlikti pakeitimai leis pasiekti šių rezultatų: 

• Siekiant užtikrinti vartotojų interesų apsaugą, KVR metodikoje įtvirtintas skirtumų tarp 

ankstesnio reguliavimo periodo nustatytų ir įmonių faktiškai gautų pajamų grąžinimo 

vartotojams mechanizmas, užtikrinant pinigų vertės pokytį laike.  

• Įtvirtinama papildoma dedamoji, kuri ne tik leis įmonėms užtikrinti reikalingą lėšų 

poreikį esamos infrastruktūros atnaujinimui, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje subalansuos 

vartotojų, elektros energetikos įmonių bei akcininkų indėlį į reguliuojamų elektros 

energetikos įmonių ilgalaikių investicijų planų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti šių 

bendrovių veiklos ilgalaikį tvarumą. 

• KVR metodikoje įtvirtinami saugikliai, užtikrinantys griežtesnę elektros energetikos 

įmonių ilgalaikės investicijų programos įgyvendinimo kontrolę. Šioms įmonėms 

neįgyvendinus ilgalaikėse programose numatytų investicijų,  joms leistinas pajamų 

dydis bus mažinamas.  

• Elektros energetikos įmonėms numatytos ambicingesnės veiklos užduotys operacinių 

veiklos sąnaudų (OPEX) apimtyje. 

VERT LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą planuoja nustatyti 2021 m. 

spalio 1 d., o AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės 

ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas – iki spalio vidurio. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

_______ 
 
ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO 

PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO 

METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01 TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-918/643-I-2-1 priedas 2021-10-04.doc;). 
________ 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-patvirtino-nuostatas-elektros-energetikos-sektoriuje.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e1684709cc311e48dcdae4eb2005eaf/asr
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VERT 2021-09-30 pranešimas. VERT patvirtino Perdavimo sistemos operatoriaus metodikas 

dėl rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Perdavimo sistemos 

operatoriaus metodikas dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos 

veikla sustabdyta. 

VERT patvirtintas dokumentas numato: 

• Rinkos veiklų laikino sustabdymo kriterijus ir procedūras, kuriomis turi vadovautis 

perdavimo sistemos operatorius ir už balansą atsakingos šalys, 

• Rinkos veiklų atkūrimo procedūras, kuriomis turi vadovautis operatorius ir už balansą 

atsakingos šalys, 

• Rinkos veiklų laikino sustabdymo ar atkūrimo ryšio palaikymo principus ir procedūras, 

kuriomis turi vadovautis kiekviena šalis, dalyvaujanti rinkos atkūrimo procese,  

• Atsiskaitymo už disbalansą, balansavimo pajėgumus ir balansavimo energiją taisykles 

disbalanso apskaitos periodams, kuriems buvo sustabdyta rinkos veikla. 

Numatyta stabdyti tokias rinkos veiklas, kaip, pavyzdžiui, tarpzoninio pralaidumo teikimą 

paskirstymui ir už balansą atsakingos šalies pareigą teikti balanso grafikus. Būtų stabdomos ne 

visos rinkos veiklos, o tik tos veiklos, kurias būtina sustabdyti siekiant užtikrinti tiekimo saugumą ir 

patikimumą. 

Taip pat svarbu ir tai, kad stabdymas vyktų tik tuo atveju, kai būtų tenkinami taisyklėse 

nustatyti kriterijai ir kai sistemos būsena būtų avarijos, totalios elektros energetikos sistemos 

avarijos (black-out state) ar sistemos atkūrimo būsenose. 

Šios metodikos harmonizuos reikalavimus su kitomis ES šalimis dėl techninių ir 

organizacinių priemonių, kuriomis būtų prisidedama prie to, kad incidentai sistemoje neplistų ar 

nesunkėtų ir būtų išvengta trikdžių ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos išplitimo į kitas 

sistemas. 

Perdavimo sistemos operatorius šias tvarkas turės įgyvendinti per 12 mėnesių nuo jų 

patvirtinimo. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-09-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 
 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-30/vert-patvirtino-perdavimo-sistemos-operatoriaus-metodikas-del-rinkos-veiklos-sustabdymo-ir-atkurimo-bei-atsiskaitymo.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-918/643-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

TEISĖS GRUPĖ 

 

IŠVADA 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

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

PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS)  

(TAP NR. 21-1233; 21-1234; TAIS NR. 21-24535(3); 21-27393(2)) 

 

 Nr.   

Vilnius 

 

 Įvertinę Projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams bei teisės technikos reikalavimams, 

teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

16. Vienu iš Projekto tikslų nurodoma šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos 

neatitiktis esamam teisiniam reguliavimui ir Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2021 m. kovo 31 d. sprendimo (administracinė byla Nr. I-5-261/2021) 

įgyvendinimas. Projekto 2 straipsnyje keičiamo Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo (toliau – Keičiamas įstatymas) 12 straipsnyje siekiama nustatyti, kad 

„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<...>“. Teikiamas siūlymas motyvuojamas tuo, kad nors 

2011 m. priimtais Keičiamo įstatymo pakeitimais šilumos punktai buvo pripažinti 

neatskiriama namo dalimi bei daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrąja daline nuosavybe, tačiau nenustačius įstatymo įgyvendinimo mechanizmo 

ir nenurodžius laikotarpio, per kurį šilumos teikėjas turi perleisti šilumos punkto 

nuosavybės teisę daugiabučio namo gyventojams, susiklostė situacija, kad kai kurie 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai arba tretieji asmenys iki šiol valdo šilumos 

punktus nuosavybės teise. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad Keičiamo įstatymo 2 straipsnio 44 dalyje nustatytos sąvokos 

„šilumos punktas“ apibrėžtyje imperatyviai nustatyta, kad „daugiabučio namo šilumos punkto 

įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio 

namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems 

asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai)“. Projekte siūlomas teisinis reguliavimas 

neatitiktų minėtos nuostatos ir sukurtų dviprasmišką situaciją, neatitinkančią teisiniam reguliavimui 

keliamo teisinio aiškumo imperatyvo, todėl siūlytina nustatyti aiškias taisykles (išimtis) dėl šilumos 

punktų (pvz., įgytų iki 2011 m. priimto teisinio reguliavimo įsigaliojimo), priklausančių šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjams ar tretiesiems asmenims. Iš siūlomo teisinio reguliavimo ir jo 

pagrindimo lieka neaišku, kokiomis priemonėmis (mechanizmu) būtų užtikrintas šilumos punktų 

perdavimas ir perėmimas namo butų ir patalpų savininkams, taip be kita ko siekiant užtikrinti ir 

sistemišką galiojančių teisės aktų suderinamumą, pvz., Lietuvos Respublikos daugiabučių 

gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis, 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymas, kuriuose šilumos punktas laikomas namo butų ir patalpų savininkų bendrąja daline 

nuosavybe. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87a1636120f511ecad9fbbf5f006237b
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 2. Projekto 2 straipsnyje Keičiamo įstatymo 12 straipsnyje siūloma nustatyti šilumos 

vartotojui imperatyvią pareigą sumokėti šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo išrašytas sąskaitas 

(mokėjimo pranešimus), tačiau siekiant teisino reguliavimo visapusiškumo ir nuoseklumo, 

pažymėtina, kad lieka neaptarta, ar šilumos vartotojai ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) turi teisę įtakoti vykdomus šilumos punkto remonto darbus 

(sutikti/nesutikti), nes Projekto 4 straipsnyje dėstomo Keičiamo įstatymo 20 straipsnyje nustatoma 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo bendro pobūdžio funkcija „informuoja 

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

priklausančių šilumos punktų įrenginių avarinę būklę“, nedetalizuojant veiksmų (darbų) 

suderinimo ir atsakomybės. Taip pat siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir pagrįstumo, siūlytina 

atskleisti, kas būtų laikoma „administracinėmis sąnaudomis, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir 

karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą“. Siūlytume šiais aspektais tikslinti 

Projektą arba pateikti detalesnį pagrindimą (paaiškinimą) aiškinamajame rašte. 

 3. Atsižvelgiant į Projekto 4 straipsnyje išdėstytas Keičiamo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 

nuostatas, į Projekto aiškinamajame rašte įvardintą situaciją, kad šilumos punktai priklauso tiek 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams, tiek tretiesiems asmenims, Projekto 2 straipsnyje dėstoma 

Keičiamo įstatymo 12 straipsnio 5 dalis, kurioje kalbama tik apie šilumos punktus, priklausančius 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui, turėtų būti tikslintina papildant nuostata dėl trečiųjų asmenų 

nuosavybės arba pagrįsta, kodėl siūloma išskirti tik pareigą šilumos vartotojams apmokėti šilumos 

tiekėjo išrašytas sąskaitas. Kita vertus, Keičiamo įstatymo 12 straipsnyje reguliuojami atsiskaitymo 

su šilumos tiekėju teisiniai santykiai (ir ne tik šilumos vartotojų daugiabučiame name), todėl reiktų 

įsivertinti, ar siūlomas teisinis reguliavimas yra šio straipsnio reguliavimo dalykas, taip pat 

atkreipiant dėmesį, kad šiame straipsnyje įvestas trumpinys „sąskaita (mokėjimo pranešimas)“ 

taikomas atsiskaitymo dokumentui už šilumą, o Projekte vartojamas kita prasme (už šilumos punkto 

remonto darbus, medžiagas, atsargines dalis).  

 4. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlytina vengti  Projekte neapibrėžtų 

vertinamojo pobūdžio formuluočių (arba nustatyti objektyvius ir aiškius kriterijus), pvz., Projekto 2 

straipsnyje dėstomoje Keičiamo įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatyta pareiga „turi būti pateikta 

tiksli, aiški ir išsami informacija“, Projekto 5 straipsnyje dėstomo Keičiamo įstatymo 28 straipsnio 

2 dalies 4 punkte nustatyta pareiga užtikrinti „saugų, patikimą ir ekonomišką <...> darbą“, kurios 

gali būti traktuojamos nevienareikšmiškai.  

 5. Projekto 3 straipsnyje dėstomo Keičiamo įstatymo 17 straipsnio redakcija tikslintina, 

įsivertinant, ar vartojamos formuluotės „už rezervinio šildymo būdo paslaugą <...> moka dvinarę 

kainą“ ir „kuri taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos teikimo sutartyje 

nustatytai rezervuojamai galiai“ iš dalies nesidubliuoja, be to, atskleistinas vartojamos formuluotės 

„rezervinio šildymo būdo paslauga“ turinys.  

 6. Atsižvelgiant į Projekto 3 straipsnyje dėstomo Keičiamo įstatymo 17 straipsnyje 

formuluojamą pavedimą sveikatos apsaugos ministrui, analogiškai tikslintina ir Projekto 6 

straipsnio 2 dalis, joje numatant pavedimą Sveikatos apsaugos ministrui. 

 7. Projekto 6 straipsnio 1 dalyje siūlytina padaryti išimtį dėl šio straipsnio 2 dalies 

įsigaliojimo įrašant „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“. 

 

 

Teisės grupės patarėja     Erika Vaivadienė 
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Erika Vaivadienė, tel. 8 706 63843, el. p.erika.vaivadiene@lrv.lt  

mailto:p.erika.vaivadiene@lrv.lt
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TN: tn  

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: 

„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 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/612e0610145311ecad9fbbf5f006237b?jfwid=170wd4g5sj
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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 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS TEISĖS GRUPĖS išvadą DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. 

IX-1565 2, 12, 17, 20 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU – 

PROJEKTAS) (TAP NR. 21-1233; 21-1234; TAIS NR. 21-24535(3); 21-27393(2)) 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-918/643-II-1-1 

priedas 2021-10-04.zip      . 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/87a1636120f511ecad9fbbf5f006237b
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IS-918/643-II-2 priedas 

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-09-29 

08.30–08.32 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-09-29 

08.32–08.42 

I r. 404 k. 

XIVP-

553 

Aplinkos apsaugos 

valstybinės kontrolės 

įstatymo Nr. IX-1005 47, 48, 

49, 50, 53 straipsnių 

pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 48(1) straipsniu 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

J. Urbanavičius 

L. Girskienė 

A. Želvys 

3. 

2021-09-29 

08.42–09.02 

I r. 404 k. 

XIVP-

685 

Klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų 

įstatymo Nr. XI-329 

pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 12(1), 13, 20 

straipsnių, 1 ir 2 priedų 

pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 12(2) straipsniu ir 

penktuoju(2) skirsniu 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Adomaitis 

L. Girskienė 

R. L. 

Matusevičiūtė 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-24  

 

LRS AAK 2021-09-29 svarstomi: „Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 

47, 48, 49, 50, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48(1) straipsniu įstatymo projektas 

XIVP-553“; „Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12(1), 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) 

straipsniu ir penktuoju(2) skirsniu įstatymo projektas XIVP-685“ projektai TN: tn, (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-II-2-1 priedas 2021-10-04.zip      . 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17360
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-553
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-553
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-685
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-685
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17360
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IS-918/643-II-3 priedas 

 

TN: tn  
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius, tel. (8 5) 266 4201, faks. 8 706 64209, 

el. p. post@socmin.lt, https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515  

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

 

      Nr.  

            

  

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) 

parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą 

(toliau – Įstatymo projektas).   

Įstatymo projektas parengtas siekiant padidinti būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų 

aprėptį ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos adekvatumą bei taip sumažinti finansinę naštą 

nepasiturintiems gyventojams dėl didėsiančių šilumos kainų. 

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti piniginės socialinės paramos teisinį reguliavimą ir 

sudaryti palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją. 

Įstatymo projektu siūloma padidinti valstybės remiamų pajamų dydį, kuris taikomas būsto 

šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti, ir taip kompensuoti nepasiturintiems gyventojams 

didesnę būsto šildymo išlaidų dalį. Konkrečios Įstatymo projekte nustatytos teisinio reguliavimo 

priemonės apibūdintos ir jas pagrindžiantys argumentai nurodyti Įstatymo projekto aiškinamajame 

rašte.  

Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje. 

Įstatymo projektą parengė ministerijos Piniginės paramos ir būsto skyriaus vedėja Svetlana 

Kulpina (tel. 8 620 62415, el. p. Svetlana.Kulpina@socmin.lt) ir Piniginės paramos ir būsto 

skyriaus patarėja Kristina Tumienė (tel. 8 637 49672, el. p.  

 

 

Kristina.Tumiene@socmin.lt).  

Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projektas turės būti svarstomas kartu su Lietuvos 

Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projektu, vertindami Jūsų operatyvumą ir bendradarbiavimą, maloniai prašome išvadas 

dėl Įstatymo projekto kaip įmanoma skubiai, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 4 d. 

PRIDEDAMA: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/52165810210211ecad9fbbf5f006237b
mailto:post@socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/
mailto:Svetlana.Kulpina@socmin
mailto:Kristina.Tumiene@socmin
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1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 2 lapai. 

3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai. 

 

Viceministras   Audrius Bitinas 

 

Kristina Tumienė, tel. 8 637 49672, el. p. Kristina.Tumiene@socmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-

1675 7 ir 11 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-918/643-II-3-1 priedas 2021-10-

04.zip      . 

mailto:Kristina.Tumiene@socmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/52165810210211ecad9fbbf5f006237b
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IS-918/643-II-4 priedas 

 

 

 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 
Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  

LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) dar liepos 21 d. raštu Nr. 70 

kreipėsi į ministerijas, rengusias Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymą (toliau – Įstatymas), kurį 2019 m. birželio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, ir 

teiravosi ar šilumos perdavimo tinklams ir jų priklausiniams gali būti nepažeidžiant teisės aktų 

nustatytas kitas apsaugo zonos dydis nei numatyta Įstatymo 48 straipsnyje, t. y. 5 m dydis, tačiau 

atsakymo iš institucijų negauta. Apie atsakymo negavimo buvo priminta š. m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 

80, tačiau vėl ministerijos šiuo aktualiu klausimu nepasisakė.  

 Asociacijos vertinimu, Įstatymas imperatyviai nustato apsaugos zonų dydžius šilumos 

perdavimo tinklams ir priklausiniams, nesudaro jokių išlygų apsaugos zonos dydį keisti nei dėl 

techninių, nei dėl ekonominių priežasčių. Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kuomet šilumos 

perdavimo tinklai tiesiami netoli privačių žemės sklypų, į kurių teritoriją patenka dalis šilumos 

perdavimo tinklo apsaugos zonos. Praktikoje sudėtinga sutarti su žemių savininkais arba sutarimas 

kainuoja labai brangiai, nes reikalaujama kompensacijų. Dėl šios priežasties šilumos perdavimo 

tinklų plėtra susiduria su trukdžiais bei biurokratiniais sunkumais, nors techninės galimybės leidžia 

saugiai sumažinti apsaugos zonos dydį.  

 Atsižvelgus į tai, Asociacija siūlo ministerijoms nedelsiant inicijuoti Įstatymo 48 str. 

pakeitimus, numatant, kad apsaugos zona šilumos perdavimo tinklams ir priklausiniams butų ne 

imperatyviai 5 metrai, o – iki 5 metrų. Tai reiškia, kad šilumos tiekėjui būtų suteikta galimybė 

įvertinti savo infrastruktūros išorinio poveikio įtakos riziką ir priimti sprendimą dėl apsaugos zonos 

dydžio poreikio kiekvienu atveju atskirai. Atkreiptinas dėmesys, kad atitinkamai skirtingas 

apsaugos zonas, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, gali taikyti dujų ir elektros infrastruktūros 

eksploatuotojai. 

 Asociacija tikisi ministerijų įsigilinimo į realias problemas ir imtis teisėkūros 

iniciatyvos, sukuriant palankesnes sąlygas šilumos perdavimo tinklų įrengimui bei eksploatavimui 

ir atitinkamai sumažinant investicines bei aptarnavimo sąnaudas.  

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

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

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 

 2021-09-29 Nr. 91 

Į  Nr.  

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ 

APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMU, BŪTINŲ PAKEITIMŲ 

http://www.lsta.lt/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-918/643-II-5 priedas 

 

2021 m. spalio 7 d. Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

(patikslinta) 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komisijos išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-10-07 

10.00–10.05 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 J. Urbanavičius 

2. 

2021-10-07 

10.05–10.50 

III r. 220 k. 

 

Dėl VERT tyrimo ataskaitos 

dėl Lietuvos ir Latvijos elektros 

kainų skirtumo 

 

Kviečiami dalyvauti: 

Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos, 

Energetikos ministerijos ir AB 

„Litgrid“ atstovai 

 J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2021-10-07 

10.50–11.35 

III r. 220 k. 

XIVP-

829 

Elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 pakeitimo 

įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 

2021-10-07 

11.35–11.35 

III r. 220 k. 

XIVP-

830 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-

1375 2, 3, 11, 14, 20, 20(2), 22 

ir 52 straipsnių ir priedo 

pakeitimo įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

5. 
XIVP-

831 

Energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 23, 24, 28, 28(1), 29 

ir 30 straipsnių pakeitimo ir 

septintojo skirsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

6. 
XIVP-

832 

Energetikos įstatymo Nr. IX-

884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo 

pakeitimo įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

7. 
XIVP-

833 

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 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17326
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-829
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-829
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-830
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-830
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-831
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-831
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-832
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-832
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-833
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-833
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straipsnių pakeitimo įstatymo 

Nr. XIII-2900 11 ir 22 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

8. 
XIVP-

834 

Geležinkelių transporto 

kodekso 30(3) ir 30(4) 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

9. 

2021-10-07 

11.35–11.40 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-28  

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-834
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-834
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IS-918/643-II-6 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įstatymo projektas 

 

Reg. Nr.: XIVP-892 

 

Reg. 

Data: 

2021-

09-30 

Priimanti 

institucija: 
Lietuvos Respublikos Seimas  Būsena: Registruotas  

Eurovoc 

terminai:  
Nėra 

Parengė: 

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė Ieva 

Kačinskaitė-Urbonienė, ieva.kacinskaite@lrs.lt, 

Seimo narė Vaida Giraitytė, vaida.giraityte@lrs.lt, 

Seimo narys Artūras Skardžius, 

Arturas.Skardzius@lrs.lt, Seimo narys Vigilijus 

Jukna, vigilijus.jukna@lrs.lt, Seimo narys Vytautas 

Gapšys, Vytautas.Gapsys@lrs.lt, Seimo narys 

Valentinas Bukauskas, 

Valentinas.Bukauskas@lrs.lt, +370 (5) 239 6728, 

Seimo narys Andrius Mazuronis, 

Andrius.Mazuronis@lrs.lt, (5) 2396690, Seimo 

narys Aidas Gedvilas, aidas.gedvilas@lrs.lt 

Derinimas:  
Ryšys su 

ES teisės 

aktais: 

Nėra 

Su 

projektu 

dirba: 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
Varianto 

apibūdinimas:  
 Kalba: Lietuvių 

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir išdėstyti taip:  

„1) nuo 2022 m. gegužės 1 d.  šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į 

gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui 

paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

2. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 4 punktu: 

„4) iki 2022 m. gegužės 1 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į 

gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui 

paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

3. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 5 punktu: 

„5) iki 2022 m. gegužės 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms gamtinėms dujoms.“. 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

M. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/534429d021eb11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=edf5c0a9-e5bc-4769-a751-e263dc1d80bc
mailto:aidas.gedvilas@lrs.lt
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Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

Seimo nariai: 

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė 

Vaida Giraitytė 

Artūras Skardžius 

Vigilijus Jukna 

Vytautas Gapšys 

Valentinas Bukauskas 

Andrius Mazuronis 

Aidas Gedvilas 

 

lyginamasis variantas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas 

N. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir išdėstyti taip:  

„1) nuo 2022 m. gegužės 1 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias 

patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos 

energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

O. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 4 punktu: 

„4) iki 2022 m. gegužės 1 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms 

šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į 

gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam 

vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“. 

P. Papildyti 19 straipsnio 4 dalį 5 punktu: 

„5) iki 2022 m. gegužės 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms gamtinėms dujoms.“. 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

Seimo nariai: 



 

32 

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė 

Vaida Giraitytė 

Artūras Skardžius 

Vigilijus Jukna 

Vytautas Gapšys 

Valentinas Bukauskas 

Andrius Mazuronis 

Aidas Gedvilas 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO  

ĮSTATYMO PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Q. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir 

uždaviniai: 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektą (toliau – Projektas) rengti paskatino 

šiuo metu stebimas drastiškas gamtinių dujų bei energetinių išteklių skirtų šilumos energijai, tiekiamai 

gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo 

sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui 

paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti kainų didėjimas. 

Prasidėjus naujam šildymo sezonui didžioji dalis Lietuvos gyventojų, gaunančių mažas ar vidutines 

pajamas, susidurs su būtinybe ženklią savo šeimos biudžeto dalį skirti būsto šildymo ir karšto vandens 

sąskaitoms apmokėti, atitinkamai ir toliau nuosekliai didėjant energijos išteklų kainoms manytina, kad bus 

susidurta su situacija kai didžioji dalis šeimos ūkių tiesiog bus nuskurdinti, ir negalės patenkinti savo 

socialinių-kultūrinių poreikių. 

Augant kainoms būtina apsaugoti ekonomiškai silpniausias visuomenės grupes, o valstybės pareiga yra 

prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, todėl Projekte numatytos priemonės (lengvatinio 5 

proc. PVM tarifo įvedimas) amortizuotų augančius šildymo kaštus bei ženkliai sumažintų finansinę naštą 

visuomenei.   

Pažymėtina, kad projekte numatytoms kainų augimo kompensavimo priemonėms įgyvendinti 

nereikalingas joks sudėtingas administravimas, todėl nebūtų keliama papildoma biurokratinė našta 

savivaldybėms, o parama būtų akivaizdi ir tikslinga. 

Projekto nuostatose numatyta, kad PVM lengvata būtų taikoma labai laikinai, tikslingai ir iki aiškios 

datos, šiuo atveju – iki 2022 m. gegužės 1 d. Tačiau atsižvelgus į tolimesnę kainų augimo tendenciją 

išliktų galimybė atskiru Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktu pratęsti PVM lengvatos galiojimą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto nuostatų atžvilgiu taikytini 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 

2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) reikalavimai. 

PVM direktyvos 102 straipsnyje, nustatančiame specialias nuostatas dėl lengvatinio tarifo gamtinių dujų, 

elektros energijos ar centralizuoto šildymo tiekimui, nurodyta, kad valstybės narės gali taikyti lengvatinius 

tarifus šių kategorijų prekėms. 

Šiuo metu eilėje Europos Sąjungos valstybių tiekiamoms gamtinėms dujoms bei centralizuotam šildymui 

jau yra taikomi lengvatiniai PVM tarifai. Kaip pavyzdys galėtų būti vertinama Prancūzija, kur gyventojų 

gaunamos pajamos yra kur kas didesnės nei Lietuvoje, tačiau tiek gamtinėms dujoms, tiek centralizuotam 

šildymui yra taikomi lengvatiniai 5,5 proc. PVM tarifai, atitinkamai Liuksemburge 8 proc., Graikijoje – 6 

proc.  Taip pat lengvatinį PVM tarifą šildymui turi tokios šalys kaip Čekija (10 proc.), Airija (13,3 proc.), 

Vengrija (5 proc.) ir kt.  

Taip pat pažymėtina, kad asmenims, turintiems nuosavybės teise butą, esantį daugiabutyje name, taikomas 

lengvatinis PVM mokesčio tarifas apšildymui, o individualių namų savininkams bei daugiabučių namų 

gyventojams, naudojantiems apšildymui gamtines dujas, taikomas kelis kartus didesnis PVM tarifas, šie 

subjektai atsiduria nelygiateisėje padėtyje. Siekiant užtikrinti asmenų lygiateisiškumo principą, kyla 

būtinybė pakeisti ir papildyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. 

 

R. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir 

rengėjai: 

Įstatymo projekto iniciatorius – Seimo narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė ir kiti Seimo nariai.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112&locale=lt
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S. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai: 

Šiuo metu galiojančiame įstatyme buitiniams vartotojams tiekiamoms gamtinėms dujoms  PVM mokesčio 

lengvata nenumatyta. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos 

energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam 

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam 

vandeniui pašildyti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM mokesčio tarifas. 

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama: 

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalį nauju 4 

punktu, kuriuo būtų nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d iki 2022 m. gegužės 1 d. lengvatinis 5 proc. 

PVM mokestis būtų taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant 

šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam 

karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam 

vandeniui pašildyti. Taip pat siūloma papildyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

19 straipsnio 4 dalį nauju 5 punktu, kuriuo būtų nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d iki 2022 m. gegužės 

1 d. lengvatinis 5 proc. PVM mokestis būtų taikomas gamtinių dujų tiekimui buitiniams vartotojams. 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto nauja redakcija, 

nuo 2022 m. gegužės 1 d. būtų užtikrinamas tolimesnis  lengvatinio 9 proc. PVM mokesčio taikymas 

šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per 

karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam 

vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. 

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą 

toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos 

neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų 

išvengta: 

Atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas, jog trejų biudžetinių metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių projektas 

rengiamas remiantis Vyriausybės programa, Lietuvos stabilumo programa, Valstybės pažangos strategija 

<...> neprieštaraujame, kad būtų gauta Vyriausybės, kaip biudžeto planuotojos, nuomonė dėl siūlomo 

teisinio reguliavimo. Taip pat atsižvelgiant į tai, jog Projektui taikoma PVM direktyva ir remiantis 

subsidiarumo principu, Vyriausybė iki Projekto priėmimo Seime turėtų Europos Komisijai pranešti apie 

lengvatinio PVM tarifo taikymą tiekiamai šilumos energijai, gyvenamosioms patalpoms šildyti bei 

buitiniams energijos vartotojams teikiamoms gamtinėms dujoms. 

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai: 

Įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai: 

Įstatymo projekto nuostatos verslo sąlygoms įtakos neturės. 

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens dokumentams: 

Neprieštarauja. 

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius 

teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios: 

Nereikės. 

 

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros 

pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti 

Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka: 

Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus. 

 

11. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus: 
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Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams. 

 

12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui 

įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir 

artimiausiais 3 biudžetiniais metais): 

2022 metams projekto įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis gali būti finansuojamas iš energetikos 

įmonių AB „Klaipėdos nafta“, AB „Amber Grid“ dividendų, kuriuos valstybės įmonės sumoka į valstybės 

biudžetą ir tokiu būdu grąžinant dalį Lietuvos mokesčių mokėtojų sumokėtų mokesčių vartotojams. 

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: 

Nėra gauta. 

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, 

įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis: 

„PVM“, „lengvata“, „šilumos energija“, „buitiniai vartotojai“ „gamtinės dujos“. 

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 

Nėra. 

 

 

 

 

Seimo narė  

 

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė 
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IS-918/643-II-7 priedas 

 
Tarybos 2021-10-07 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl UAB „Tuvlita“ energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos energetikos darbuotojų 

sertifikavimo schemos derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 

Dalyvauja: UAB „Tuvlita“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Visagino energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

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

Dalyvauja: Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų 

nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė 

Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės administracijos, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų 

dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Erikas Švabauskas 

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

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl sankcijos skyrimo UAB „Enerty“ už Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

įstatymo pažeidimus. 

Pranešėja – Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė Kamilė Trifanovaitė 

Dalyvauja: UAB „Enerty“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

6. Dėl UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 3 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-

18. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė 

Dalyvauja: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

7. Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 3 d. pažeidimo protokolą Nr. 

K3-15. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė 

Dalyvauja: UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

8. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 3 d. pažeidimo protokolą Nr. 

K3-17. 

Pranešėja – Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona Gavorskaitė 

Dalyvauja: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

9. Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pažeidimo pagal 2021 m. liepos 22 d. pažeidimo protokolą Nr. 

K3-13. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius 

Dalyvauja: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

10. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ pažeidimo pagal 2021 m. liepos 22 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-11. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius 

Dalyvauja: UAB „Širvintų vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

11. Dėl UAB „Lazdijų vanduo“ pažeidimo pagal 2021 m. liepos 22 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-14. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/tuvlita.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/visagino-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/anyksciu-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/kretingos_silumos_tinklai.pdf
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Dalyvauja: UAB „Lazdijų vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

12. Dėl SĮ „Simno komunalininkas“ pažeidimo pagal 2021 m. liepos 22 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-10. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius 

Dalyvauja: SĮ „Simno komunalininkas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

13. 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). 

 

 

mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt


 

37 

 

IS-918/643-II-8 priedas 

 
Tarybos 2021-10-01 posėdis skubos tvarka (nuotoliniu būdu) 14:00 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinių ribų 2022-2026 metams nustatymo. 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėjas Radoslavas Grigelis 

Dalyvauja: LITGRID AB, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos, UAB „EPSO-G“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

2. Kiti klausimai. 

 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Jurgitą Ramanavičienę, el. paštu 

jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į rengėjus (pranešėjus). 

________ 

 

VERT 2021-10-01 posėdžio „1. Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinių ribų 

2022-2026 metams nustatymo.“ Medžiaga, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-918/643-II-8-1 priedas 2021-10-04.zip;). 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-01/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-01/litgrid.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-01/o5e_1147.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-01/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-918/643-III-1 priedas 

 

LŠTA INFO. Pasiruošimas 2021/2022 m.  šildymo sezonui 

 

Apibendrinta info apie pastatų pasiruošimą šildymo sezonui didžiuosiuose miestuose: tiek 

Klaipėdoje, tiek Kaune situacija nebloga -  jau pasiruošę beveik 84 proc pastatų (t.sk. daugiabučių 

Klaipėdoje paruošta jau 95 proc, Kaune 91 proc.). . Vilnius praeitą savaitę komunikavo kad tik 41 

proc pas juos pastatų su parengties aktais.  

 

Eil. 

Nr. 
Bendrovė 

Iš viso 

pastatų 

skaičius 

(vnt.) 

tame skaičiuje paruošti 

šildymo sezonui (vnt) 
Data 

1 2 13 (7+9+11) 14 (8+10+12) proc  

1 AB „Kauno energija“ 4242 3588 85 2021-09-27 info 

2 

AB „Klaipėdos 

energija“ 2629 2233 85 
2021-09-28 info 

3 VŠT 7510 3107 41 

2021-09-20 d. info 

žiniasklaidoje 

 

 

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/sildymo-sezonas-vilniuje-arteja-namu-administratoriai-dar-nera-paruose-daugiau-nei-puses-miesto-pastatu:590
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/sildymo-sezonas-vilniuje-arteja-namu-administratoriai-dar-nera-paruose-daugiau-nei-puses-miesto-pastatu:590
http://www.lsta.lt/
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TN: tn  

2016/2017 m. 2017/2018 m. 2018/2019 m. 2019/2020 m. 2020/2021 m. PROGNOZĖ 2021/2022 m.

vidutinė šilumos kaina 5,71 
eur ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,25 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,8 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,1 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 4,6 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,9 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

III kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2 19 kWh/m2

60m2 butas 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui 1140 kWh/butui

šilumos kaina 5,7 eur ct/kWh  5,3 eur ct/kWh  5,8 eur ct/kWh  5,1 eur ct/kWh  4,6 eur ct/kWh  5,9 eur ct/kWh  

60 m2 butas per mėnesį mokės 65 eur/mėn 60 eur/mėn ~66 eur/mėn ~58 eur/mėn ~52 eur/mėn ~67 eur/mėn

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 390 eur 360 eur 396 eur 348 eur 312 eur 402 eur

2016/2017 m. 2017/2018 m. 2018/2019 m. 2019/2020 m. 2020/2021 m. PROGNOZĖ 2021/2022 m.

vidutinė šilumos kaina 5,71 
eur ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,25 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,8 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,1 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 4,6 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,9 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

IV kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2 35 kWh/m2

60m2 butas 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui 2100 kWh/butui

šilumos kaina 5,7 eur ct/kWh  5,3 eur ct/kWh  5,8 eur ct/kWh  5,1 eur ct/kWh  4,6 eur ct/kWh  5,9 eur ct/kWh  

60 m2 butas per mėnesį mokės 120 eur/mėn. 110 eur/mėn. ~122 eur/mėn. ~107 eur/mėn. ~97 eur/mėn. ~124 eur/mėn

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 720 eur 660 eur 732 eur 642 eur 582 eur 744 eur

2016/2017 m. 2017/2018 m. 2018/2019 m. 2019/2020 m. 2020/2021 m. PROGNOZĖ 2021/2022 m.

vidutinė šilumos kaina 5,71 
eur ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,25 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,8 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,1 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 4,6 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

vidutinė šilumos kaina 5,9 eur 

ct/kWh su 9 proc. PVM

I kategorija (vidutinis šilumos suvartojimas) 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2 9 kWh/m2

60m2 butas 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui 540 kWh/butui

šilumos kaina 5,7 eur ct/kWh  5,3 eur ct/kWh  5,8 eur ct/kWh  5,1 eur ct/kWh  4,6 eur ct/kWh  5,9 eur ct/kWh  

60 m2 butas per mėnesį mokės 30,8 eur/mėn 28,4 eur/mėn ~31 eur/mėn ~28 eur/mėn ~25 eur/mėn ~32 eur/mėn

60 m2 butas per šildymo sezoną (6 mėn) mokės 178 eur 170 eur 186 eur 168 eur 150 eur 192 eur

Naujos statybos, renovuoti daugiabučiai

Mokėjimų už šilumą palyginimas atskirais šildymo sezonais ir 2021/2022 m. prognozė

Sovietinės statybos tipinis daugiabutis, 

neapšiltintas, su senomis nesubalansuotomis 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis

Senas labai prastos būklės daugiabutis

409 tūkst. butų 

1,15 mln. gyventojų

60 proc . buitinių 

vartotojų

118 tūkst. butų 

0,33 mln. gyventojų

17 proc. buitinių

vartotojų

128 tūkst. butų 

0,358 mln. gyventojų

16 proc. buitinių 

vartotojų

 
 

 

https://lsta.lt/
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IS-918/643-III-2 priedas 

 

 Baltpool 2021-09-28 pranešimai apie BK kainas ir kainų indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-09-28 

 
 

Vėliausio 2021-09-28 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 39 130 18.20 0.00 %  54 390 18.14 23.48 11 340 

M10-2021  Smulkinta mediena 14 560 19.69 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

M11-2021  Smulkinta mediena 9 800 21.07 0.00 %  57 960 17.04 24.50 6 720 

Q04-2021  Smulkinta mediena 59 290 18.10 0.00 %  134 750 17.08 27.00 18 480 

Q01-2022  Smulkinta mediena 35 490 19.08 0.00 %  232 050 18.15 28.00 22 750 

WIN-2021  Smulkinta mediena 5 040 22.00 0.00 %  198 240 16.99 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 970 30.52 0.00 %  1 320 29.97 39.19 1 380 

WIN-2021  Medienos granulės 0 - 0.00 %  240 30.00 42.00 240 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 %  70 10.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

https://www.baltpool.eu/lt/
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SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
350 10.60 0.00 %  630 10.60 10.60 630 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh  

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 60 620 19.72 +8.98 %  14 070 18.28 20.00 280 

M11-2021  Smulkinta mediena 26 320 21.23 +0.75 %  47 600 18.54 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 50 750 23.28 0.00 %  27 650 17.58 0.00 0 

Q04-2021  Smulkinta mediena 16 940 21.55 +16.01 %  13 860 18.38 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 22 750 22.52 +15.28 %  206 570 19.06 0.00 0 

WIN-2021  Smulkinta mediena 8 400 19.40 -13.40 %  99 120 19.20 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 270 31.69 +8.05 %  310 29.50 0.00 0 

WIN-2021  Medienos granulės 0 - 0.00 %  240 30.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 13.90 0.00 %  0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 10.60 0.00 %  0 0.00 0.00 0 
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Baltpool 2021-09-28 INFO/ 
From: Vaidotas Jonutis <vaidotas.jonutis@baltpool.eu>  

Sent: Tuesday, September 28, 2021 10:34 AM 

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

Subject: RE: Dėl biokuro kainų skirtumo 

 

Sveiki, 

 
 

Ilgalaikių yra panašiai, žiūrint į kainų skirtumus.  

 

mailto:vaidotas.jonutis@baltpool.eu
mailto:mantas@lsta.lt
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 Baltpool 2021-10-01 pranešimas. 

TN: tn  

 

BALTPOOL: BIOKURO „IŠPARDAVIMAS“ BAIGĖSI, ŠIEMET ŠILDYMO KAINOS 

GRĮŽTA Į ĮPRASTAS 

 

Šiemet pasirodžius pirmosioms šilumos kainos prognozėms Lietuvoje, visuomenėje 

nuvilnijo neigiamos emocijos. Natūralu, kad prognozuojamas bet kokių prekių ar paslaugų kainų 

kilimas negali sulaukti palaikymo. Šilumos kainos tendencijos mūsų šalyje per pastarąjį dešimtmetį 

sukūrė lūkestį, jog kainos ir toliau sėkmingai kris. Iš tiesų per pastaruosius 10 metų Lietuvoje 

šilumos kaina buvo kritusi beveik 50 proc., pernai ji buvo žemiausia nuo 2008 metų. Tačiau jau po 

praėjusių metų šildymo sezono buvo aišku, kad šie metai bus kitokie šildymo kainos atžvilgiu, nes 

pastaruosius kelerius metus biokuro kainos buvo pasiekusios tokį lygį, jog biokuro gamintojai 

nebesiruošė tęsti nuostolingos veiklos. 

Pastaruosius porą metų importas iš Baltarusijos sudarė reikšmingą sunaudojamo biokuro 

dalį, todėl šiais metais jam ženkliai sumažėjus, dar gegužės mėnesį buvo svarstoma, ar vietiniai 

tiekėjai sugebės kompensuoti deficitą rinkoje. Tačiau, kad vietiniai tiekėjai galėtų konkuruoti su 

baltarusiško biokuro importo kaina – buvo nerealu. Baltarusiai miškus kirto dėl stichinių nelaimių 

(vėjovartų ir kenkėjų antpuolių), todėl rinkoje laikinai susiformavo perteklinis medienos kiekis, 

kurio natūraliomis sąlygomis niekas nekerta. Svarbu paminėti, jog ruošiant biokurą, žaliava sudaro 

tik mažiau nei pusę visos kainos, didesnę kainos dalį sudaro darbo užmokestis. Lietuvos verslas 

buvo nepajėgus lygiavertiškai konkuruoti su tokia valstybe kaip Baltarusija, kurioje atlyginimai yra 

beveik 3 kartus mažesni. 

Šilumos kainų kilimo priežastys 

Šiuo metu Lietuvoje apie 70  proc. šilumos energijos pagaminama iš biokuro, apie 30 proc. 

– iš gamtinių dujų. Šildymo kainos priklauso nuo šių dviejų kuro rūšių kainų tendencijų ir nuo 

mieste naudojamo biokuro/dujų santykio. 

Gamtinių dujų kaina šiuo metu drebina visą Europą ir yra pagrindinė daugelio šalių politikų 

darbotvarkių tema. Lietuvoje dujų kaina dabar yra pasiekusi 40-60 proc. aukštesnį kainos lygį nei 

tuomet, kai buvo priimtas sprendimas statyti gamtinių dujų terminalą ir transformuoti šilumos 

sektorių iš dujų į biokurą. Taigi, galime stebėti didžiausias istorijoje gamtinių dujų kainas, 

aplenkiančias net 2011-2012 metų „Gazprom“ kainų rekordus. 

Biokuro kainos šiemet pakilo 60 proc. lyginant su praėjusiais metais. Tačiau biokuras 

paskutinius du metus kainavo taip pigiai, kad sustojo net jo vietinė gamyba. Tam įtakos turėjo ir 

didelis medienos skiedrų importas iš Baltarusijos. Tačiau pigus Baltarusijos biokuro efektas 

atsisuko prieš mus pačius – biokuro rinkoje sumažėjo konkurencija, darbo jėgą nukonkuravo daug 

pelningesni statybų ar logistikos sektoriai. Šiuo metu importas iš Baltarusijos yra sumažėjęs bent 

dvigubai, mediena apskritai pabrangusi daugiau nei 100 proc., todėl biokuro kainos kilimas 60 proc. 

dar nėra toks drastiškas žvelgiant į medienos rinką bendrai, nes joje kainos augo kelis kartus. 

Svarbu paminėti, kad kuro kaina sudaro tik maždaug 30-40 proc. galutinės šilumos kainos. 

Jeigu kuras nieko nekainuotų, šilumos kaina sumažėtų tik 40 proc., nes įtakos turi ir kiti parametrai, 

kaip kad, pavyzdžiui, aplinkos tarša, šilumos tiekimas, katilinių remontai, atlyginimai, valstybės 

reguliuojamas pelnas ir kita. Šiemet papildomai smogė ir aplinkos taršos leidimų kaina, kurie būtini 

jėgainėms, deginančioms iškastinį kurą – lyginant su praėjusiais metais, šiais metais aplinkos taršos 

leidimai kainuoja beveik tiek, kiek pernai kainavo pačios dujos. Nepaisant visų paminėtų neigiamų 

aplinkybių, verta pažymėti, kad šilumos kaina, lyginant su 2012 m., kuomet buvo priimtas 

sprendimas konvertuoti šilumos sektorių iš gamtinių dujų į biokurą, šiemet yra vis tiek bent 30 proc. 

mažesnė. 

Rugsėjo 21 dieną BALTPOOL biokuro biržoje įvyko šilumos aukcionas dėl šilumos tiekimo 

pirmajam šių metų šaltojo sezono mėnesiui – lapkričiui. Iš jo rezultatų matome, kad bendra 

https://www.baltpool.eu/lt/baltpool-rupinsis-degalu-is-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-apskaita-2/
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aukcionuose dalyvaujančių miestų vidutinė šilumos gamybos kaina, lyginant su pernai metų 

lapkričio mėn., yra 31 proc. didesnė. Nors kaina Kaune šiemet kilo 74 proc. (nuo 1,19 ct/kWh iki 

2,07 ct/kWh), šilumos gamybos kaina čia bus mažiausia, nes didžioji dalis šilumos gaminama iš 

biokuro. Vilniuje kaina pakilo 22 proc. (nuo 2,37 ct/kWh iki 2,89 ct/kWh), Klaipėdoje – 21 proc. 

(nuo 2,30 ct/kWh iki 2,78 ct/kWh). Šiuo metu šilumos tiekėjai yra apsirūpinę 25 proc. biokuro 

poreikio šiam šildymo sezonui. 

Situacija Baltijos šalyse 

Nors mūsų šalyje šilumos kaina ir pakilo, kaimyninių šalių atžvilgiu, situacija Lietuvoje 

tikrai atrodo neblogai. Biokuro plėtra tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse yra labai panaši, 

tačiau net ir su 60 proc. augančia biokuro kaina, lietuviai gali džiaugtis žemiausia kaina Baltijos 

šalyse. Lyginant Lietuvos miestus su panašiais miestais Latvijoje ar Estijoje, Lietuvoje šiluma yra 

pigesnė. Konkrečiai Lietuvoje biokuro kaina ženkliau kilo dėl baltarusiško importo sumažėjimo, tuo 

tarpu Latvijoje ir Estijoje baltarusiško importo kiekis niekada nebuvo toks didelis. 

VERT prognozuoja, kad šio šildymo sezono metu galutinė vidutinė šilumos kaina 

vartotojams sieks apie 5,3 ct/kWh be PVM (+25%). Svarbu paminėti, kad tai tik vidurkis. 

Skirtinguose miestuose ši kaina skiriasi dėl daug priežasčių, tačiau šiemet aktualiausia bus šilumos 

gamybai naudojama dujų dalis. Pavyzdžiui, Vilniuje šis veiksnys turės didžiausią įtaką kainos 

augimui, nes sostinėje dujos sudaro didžiąją dalį. 

Ženkliai sumažėjusios šildymo kainos turėjo ir neigiamą poveikį – sustojo pastatų 

renovacija, nes gyventojai nebejautė poreikio ją tęsti. Be to, žemos biokuro kainos turėjo įtakos ir 

konkurencijos sumažėjimui rinkoje – biokuro veikla tapo nepelninga. Taigi tikimasi, kad biokuro 

kainų augimas padidins konkurenciją rinkoje ir paskatins biokuro pirkėjus pradėti naudoti miško 

kirtimo atliekas, kurios Lietuvoje supūva miškuose ir išskiria CO2, o galėtų būti panaudotos 

šilumos sektoriuje. Dar viena teigiama tendencija – sumažėjęs biokuro importas iš Baltarusijos ir 

Lietuvoje liekančios lėšos dėl perkamo kuro iš vietinių tiekėjų prisidės prie šalies ekonomikos 

augimo – skatins verslą, mokesčius ir vartojimą. Tačiau svarbiausia įžvalga dėl šių metų šildymo 

sezono kainų yra tai, kad pastaruosius du metus turėjome tikrai pigius šildymo laikotarpius, o dabar 

šilumos kainos ne auga, o paprasčiausiai grįžta į įprastą kainos lygį: nuo pat 2016 m. šildymo 

sezono, kai centralizuotame šilumos sektoriuje šilumos, pagamintos iš biokuro, dalis pasiekė 65%, 

galutinė šildymo kaina visais laikotarpiais, išskyrus praėjusius du itin pigius sezonus, svyravo 

4,89—5,34 ct/kWh. 

Pristatymo skaidrės 

 
 

https://www.baltpool.eu/dl/2021~10~Baltpool_2021-m.-s-ildymo-sezono-pristatymas.pdf/Baltpool_2021-m.-s-ildymo-sezono-pristatymas.pdf
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IS-918/643-III-3 priedas 

 

EM 2021 09 27 pranešimas. Elektros, dujų, šilumos energiją taupančioms įmonėms – 

kompensacijos 

TN: tn  

 

Efektyviai energiją vartojančios ir šį procesą audituojančios pramonės, transporto, paslaugų 

ir žemės ūkio įmonės gali teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už sutaupytą elektros energiją, 

šilumą bei gamtines dujas. Ši speciali paramos priemonė yra orientuota į tuos juridinius asmenis, 

kurie šiais metais įsigijo ir savo veikloje įdiegė įrangą, padedančią efektyviau vartoti energiją. 

Kompensacijoms iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 2 mln. eurų.  

„Energijos efektyvumo didinimas yra vienas iš nacionalinių tikslų. Siekiame sumažinti 

pirminės ir galutinės energijos suvartojimą bei iki 2030 m. pabaigos įgyvendinti Energijos 

efektyvumo direktyvos įpareigojimus Lietuvai – sutaupyti 27,279 TWh galutinės energijos. Tačiau 

pagalba įmonėms nėra tik šių tikslų siekis, kartu tai – ir motyvacija konkurencingumu, sąskaitomis 

už energijos išteklius ir energijos efektyvumu besirūpinančioms įmonėms bei pagalba plečiant 

efektyvaus energijos naudojimo priemonių spektrą“, – sako energetikos viceministrė Daiva 

Garbaliauskaitė. 

Pagal šią priemonę valstybės kompensacija gali būti skiriama juridiniams asmenims, kurie, 

įgyvendindami energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones, nuo šių metų sausio 1 d. įsigijo ir įdiegė apšvietimo, šildymo sistemos ar 

technologinių procesų įrangą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad į kompensacijas pretenduoja tik tos įmonės, kurios turi ne 

anksčiau nei 2017 m. sausio 1 d. atliktą  energijos vartojimo auditą pagal patvirtintą metodiką. 

Vienas juridinis asmuo gali teikti tik vieną paraišką, o maksimalus kompensacinės išmokos dydis 

vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. Eurų. Kompensacinė išmoka mokama tuo atveju, jei pareiškėjo 

minimalūs energijos sutaupymai per metus siekia 10 MWh ir daugiau. 

Prašymus kompensacijoms įmonės gali teikti tik elektroniniu būdu – per Aplinkos projektų 

valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS. Jos bus priimamos iki kol pakaks lėšų 

skirtų šiai priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.  

Šios investicijos iš Klimato kaitos programos suteikia galimybę pramonės, transporto, 

paslaugų ir žemės ūkio sektoriuose ekonominę veiklą vykdančioms ir galutinę energiją 

vartojančioms įmonėms prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Daugelis šios programos priemonių 

orientuotos į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, oro kokybės gerinimą bei 

atsinaujinančių energijos išteklių technologijų diegimą, o taip pat – efektyvų energijos vartojimą. 

Aktualią informaciją apie kvietimą kompensacijoms galite rasti čia.  

 

 
Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos 

audito ataskaitas 2021-07 Nr. KK-AM-J02  

TN: tn  

 

Priemonė: Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal 

energijos audito ataskaitas  

Paraiškos priimamos nuo : 2021-07-19 08:00  

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 12:00  

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur. 

Kvietimui numatytas finansavimas: 2000000.00 Eur.  

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/elektros-duju-silumos-energija-taupancioms-imonems-kompensacijos
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/privaciu-juridiniu-asmenu-energijos-vartojimo-efektyvumo-priemoniu-igyvendinimas-pagal-energijos-audito-ataskaitas-2021-07
https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/privaciu-juridiniu-asmenu-energijos-vartojimo-efektyvumo-priemoniu-igyvendinimas-pagal-energijos-audito-ataskaitas-2021-07
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Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą 

detalizuojančio plano priemonę (1.2.5.5. punktas) „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo 

efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ (toliau – Priemonė) 

Kvietimui skirta suma – 2 mln. Eur 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 19 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų 

skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas 

stabdomas. 

Pareiškėjai/paramos gavėjai 

Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės 

energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai 

neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui). 

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią 

metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.  

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo 

sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;  

2. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma 

mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). 

Netinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Nurodytos Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

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

lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 66 punkte;  

2. Įsigyta ir įdiegta įranga, nesusijusi su energijai imlios įrangos ar įrenginių modernizavimu ar 

keitimu (pvz., kontrolinių energijos apskaitos prietaisų diegimas, įmonės technologinių įrenginių plėtra), taip 

pat įranga, kai pareiškėjo vartojamas galutinės energijos kiekis, gaunamas tiesiogiai iš skirstymo ir (ar) 

perdavimo tinklų keičiama vietiniais energijos gamybos įrenginiais (pvz., saulės elektrinė, kogeneracinė 

elektrinė, šilumos gamybos įrenginys). 

Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:  

1. Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, 

energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl 

išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo 

paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito 

atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo 

audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta 

energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;  

2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo 

audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. 

sausio 1 d. 

Kompensacinės išmokos dydis 

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 Eur. Kompensacinė 

išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus.  

Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal šią formulę, kurioje: metinis 

sutaupytos energijos kiekis (MWh) x įkainis (Eur/MWh) x priemonės gyvavimo trukmė (metais) x 

koeficientas; 

1. metinis sutaupytos energijos kiekis (MWh) – auditoriaus energijos vartojimo audito ataskaitoje 

nurodytas sutaupytos energijos kiekis per metus, įdiegus energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonę;  

2. priemonės gyvavimo trukmė (metais) – gyvavimo trukmė reglamentuota 2019 m. rugsėjo 25 d. 

Europos Komisijos rekomendacijų VIII priede „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyva nustatytos 

pareigos taupyti energiją perkėlimo į nacionalinę teisę”; 

3. koeficientas – dydis, priklausantis nuo įdiegtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių atsipirkimo trukmės, kurią auditorius nurodo energijos vartojimo audito ataskaitoje:  
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3.1. priemonių grupė 1. Priemonės, kurių atsiperkamumas iki 3 m. – parama Programos lėšomis 

neteikiama;  

3.2. priemonių grupė 2. Priemonės, kurios atsiperka per  3 – 5 m., – 30 %;  

3.3. priemonių grupė 3. Priemonės, kurių atsiperkamumas 5 – 10 m., – 50 % 

3.4. priemonių grupė 4. Priemonės, kurių atsiperkamumas  virš 10 m., – 70 %. 

Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį 

pareiškėjui, nustatyti 2021 m. gegužės 31 d. Europos socialinio fondo agentūros „Sutaupytos energijos 

kainos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime“, yra šie:  

1. už sutaupytą elektros energiją –  57,22 Eur/MWh (su PVM);  

2. už sutaupytą šiluminę energiją – 21,47 Eur/MWh (su PVM);  

3. už sutaupytas gamtines dujas – 17,77 Eur/MWh (su PVM)“. 

Paraiškų pateikimo būdas 

Tęstinis, Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje APVIS https://apvis.apva.lt/ 

užpildant paraišką. 

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką, rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk Vaizdo 

medžiaga kaip užpildyti paraišką 

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, jei Pareiškėjas yra gavęs arba jam rezervuota 

parama pagal Klimato kaitos programos priemones arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemones energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimui:  

1. Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant 

skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su 

skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo;  

2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties 

inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą;  

3. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse;  

4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T 

„Dalinis palūkanų kompensavimas“;  

5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-

LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“;   

6. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje (toliau – VIAP 

lengvata), numatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 741 straipsnyje;  

7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 

„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (ankstesnis pavadinimas „RES pramonei LT+“)“. 

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (jeigu pareiškėjas pateikia mažiau nei pusę 

privalomų pateikti dokumentų, paraiška atmetama): 

2. Patvirtinta pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopija, jeigu ši informacija neprieinama 

viešai ar nepaskelbta registruose; 

3. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta 

tvarka jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu 

susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą). 

4. Energijos vartojimo audito ataskaitos kopija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, 

energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties 

pastatuose metodiką ir pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. 

įsakymu Nr. 1-141 patvirtintą Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo 

technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodiką. Auditoriaus patvirtinta energijos 

vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau; 

5. Įmonės vadovo pasirašyta laisvos formos „Vartotojo patvirtinimai ir garantijos“ deklaracija dėl 

įsigytos įrangos ir įdiegtų energijos efektyvumo didinimo priemonių, nurodytų energijos 

vartojimo audito ataskaitoje (priemonės pavadinimas ir detalus aprašymas, priemonės energijos 

sutaupymai per metus, atliktų konkrečių investicijų į technologinę įrangą dokumentai, įrangos 

https://apvis.apva.lt/duk
https://apvis.apva.lt/duk
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVA_Juridrinis%20Asmuo_final.mp4
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galia, PVM sąskaitos- faktūros, nuotraukos prieš priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinus 

priemones);(formos pvz. rasite čia) 

6. Dokumentai, įrodantys, kad projekto įrangos, paslaugų teikėjai ar darbų vykdytojai pasirinkti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba  LR aplinkos ministro 2010 

m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios 

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir 

priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 110-5648) (pirkimų skelbimas, paraiška 

pirkimui, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pirkėjų apklausos dokumentai, rangovų 

ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai) kopijos arba jeigu pirkimas 

buvo atliekmas per CVP IS – pageidautinas pasijungimas prie pirkimo); 

7. Technologinės įrangos įsigijimo ir (ar) modernizavimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, 

kurie turi būti išrašyti paraiškoje nurodytam privačiam juridiniam asmeniui; 

8. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas techninis projektas ir/arba tiekiamos įrangos techninė 

dokumentacija, technologinė schema ir kt. Jeigu techninio projekto rengti buvo neprivaloma, 

turi būti pateiktas tai pagrindžiantis (nurodant teisės aktus) pareiškėjo raštas; 

9. Reikalingų statybą leidžiančių dokumentų (jei jie gauti) kopijos arba pareiškėjo pasirašytas 

raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad tokie dokumentai 

neprivalomi; 

10. Pareiškėjo (Juridinio asmens) paskutinių dvejų metų patvirtintos metinės finansinės 

atskaitomybės ir ataskaitinio laikotarpio dokumentų kopijos, vadovaujantis Įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymu (Žin., 2008, Nr. 79-3098). Jeigu šie dokumentai paskelbti Juridinių 

asmenų registre, reikalavimas netaikomas; 

11. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54 sukurta „Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir 

kontroliuojančius vienetus bei asmenis forma FR0438. 

 

1. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 194;  

2.  Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantis planas, patvirtintas 

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

3.  Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo 

įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos 

priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal 

energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“;   

4.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato 

kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio 

subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

Kontaktai 

Informacija teikiama:  

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 ir 12.45-17.00   

penktadieniais 8.00 -12.00 ir 12.45-15.45 

Kontaktiniai asmenys 

Saulius Žiukas saulius.ziukas@apva.lt, tel. 8 659 58207 

Jūratė Ramoškienė jurate.ramoskiene@apva.lt, tel. 8 664 36939 

 

 

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/Vartotojo%20patvirtinimai%20ir%20garantijos.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e6c133092dd11eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e6c133092dd11eb9fecb5ecd3bd711c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e49e292a2d811ebb458f88c56e2040c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e49e292a2d811ebb458f88c56e2040c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b90f1a73c1a911eaae0db016672cba9c?jfwid=57lm4t1e2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b90f1a73c1a911eaae0db016672cba9c?jfwid=57lm4t1e2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b90f1a73c1a911eaae0db016672cba9c?jfwid=57lm4t1e2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b90f1a73c1a911eaae0db016672cba9c?jfwid=57lm4t1e2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b90f1a73c1a911eaae0db016672cba9c?jfwid=57lm4t1e2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8B0079BC9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDC9C467C32/asr
mailto:saulius.ziukas@apva.lt
mailto:jurate.ramoskiene@apva.lt
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IS-918/643-III-4 priedas 
 

LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkė (patikslinta) 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-09-29 

10.00–10.02 

III r. 220 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-09-29 

10.02–10.15 

III r. 220 k. 

XIVP-

311 

Profesinio mokymo įstatymo 

Nr. VIII-450 2 ir 7 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

M. Skritulskas 

L. Mogenienė 

L. Jasiukėnienė 

3. 

2021-09-29 

10.15–10.35 

III r. 220 k. 

XIIIP-

4877(4)  

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-

1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 

35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 

86, 91, 92, 93, 94, 95 ir 96 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 82(1) straipsniu 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Starkevičius 

A. Kupčinskas 

R. Danė 

4. 
XIIIP-

4288(2)  

Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymo Nr. XIII-328 49, 63, 

90, 99 ir 101 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasiūlymų 

svarstymas) 

K. Starkevičius 

A. Kupčinskas 

R. Danė 

5. 

2021-09-29 

10.35–11.05 

III r. 220 k. 

 
Šilumos energijos kainų 

pokyčio priežastys ir 

tendencijos 

Parlamentinė 

kontrolė 

G. Paluckas 

A. Kupčinskas 

L. Savickas 

Ž. Klimka 

6. 

2021-09-29 

11.05–11.45 

III r. 220 k. 

 

"R“il Baltica" “rojekto 

įgyvendinimas ir tarptautinių 

oro uostų plėtra: tiesioginių 

jungčių galimybės 

Parlamentinė 

kontrolė 

K. Starkevičius 

D. Šaltmeris 

7. 

2021-09-29 

11.45–12.30 

III r. 220 k. 

 

Informacija apie Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos 

vykdomus infrastruktūros 

gerinimo projektus (kas atlikta, 

kas vykdoma, kas numatoma 

padaryti; kokie darbų atlikimo 

terminai, kaip jų laikomasi, 

galimų vėlavimų priežastys ir jų 

Klausymai 

G. Paluckas 

A. Kupčinskas 

D. Šaltmeris 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17355
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-311
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-311
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4877(4)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4877(4)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-4288(2)
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sprendimų būdai): - kelias 

Vilnius – Utena; - kelias Kaunas 

– Alytus; - Marijampolės 

pasienis  

8.  

Informacija apie žvyrkelių 

asfaltavimo programos 

įgyvendinimo šių metų 

rezultatus. Programos reformos 

įgyvendinimo terminai bei 

gairės  

Klausymai 

G. Paluckas 

A. Kupčinskas 

D. Šaltmeris 

9. 

2021-09-29 

12.30–12.32 

III r. 220 k. 

XIVP-

760 

Vidaus vandenų transporto 

kodekso 18 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

10. 

2021-09-29 

12.32–12.40 

III r. 220 k. 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-28  

 

LRS 2021 m. rugsėjo 29 d. pranešimas žiniasklaidai. Seimo Ekonomikos komitetas išreiškė 

susirūpinimą drastiškai kylančiomis šildymo kainomis Vilniaus mieste 

TN: tn  

  

Šios dienos Ekonomikos komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl šilumos kainų 

didėjimo ir kokios tokio ženklaus kainos padidėjimo priežastys. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas ir Energetikos 

ministerijos viceministrė Inga Žilienė akcentavo, kad šilumos kainos didėja dėl vienos pagrindinės 

priežasties – pasaulinių dujų kainų augimo. Pranešėjų teigimu, kadangi šilumos kainoje kuro 

dedamoji sudaro net 61 proc., tad didžiausią šilumos kainų pokytį pajus tie miestai, kuriuose 

šiluminei energijai pagaminti daugiausia naudojamas kuras yra dujos. Vienas iš tokių miestų yra 

Vilniaus miestas, kuriame iš dujų pagaminama net 44 proc. šiluminės energijos. 

Pasak Ekonomikos komiteto posėdyje dalyvavusių pranešėjų, akivaizdu, kad Vilniuje tokia 

situacija susiklostė dėl nesavalaikių investicijų į biokuro pagrindu dirbančias termofikacines 

jėgaines, taip pat didžiulę įtaką kainų padidėjimui turėjo užsitęsusios AB „Ignitis grupė“ 

administruojamo šiukšlių ir biokuro deginimo jėgainės statybos. Dėl šių dviejų priežasčių šį 

šildymo sezoną vilniečiai už šilumos energiją mokės vieną iš didžiausių kainų. 

Pranešėjai patikino Komiteto narius, kad tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tiek 

Energetikos ministerija ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba imasi visų įmanomų 

priemonių sušvelninti šilumos kainų augimą ir artimiausiu metu pateiks savo veiksmų planus 

komitetui bei įstatymų pakeitimus Lietuvos Respublikos Seimui. 

Komiteto nariai nutarė parlamentinės kontrolės tvarka periodiškai tęsti šio klausimo  

svarstymą ateityje. 

 

2021-09-29 Ekonomikos komiteto posėdžio vaizdo įrašas TN: tn  

 

Parengė  

Ekonomikos  komiteto biuro patarėjas Žilvinas Klimka  

Tel. (8 5) 239 6492, el. p. Zilvinas.Klimka@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai – 2021-09-29 16:42   Monika Kutkaitytė 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-760
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-760
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278253
https://www.youtube.com/watch?v=xOEYLuoMZqc
mailto:Zilvinas.Klimka@lrs.lt
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LRV 2021-09-29 pranešimas. Vyriausybės priemonės leis sumažinti elektros ir dujų kainas 

TN: tn  

 

Reaguodama į tarptautinėse dujų ir elektros rinkose susidariusią situaciją, Vyriausybė 

šiandien pristatė kompleksinį priemonių planą, kurio tikslas – mažinti elektros ir dujų kainų augimo 

pasaulinėse rinkose įtaką galutinėms vartotojų sąskaitoms. Plane numatytos kompensacinės, kainų 

šoko suvaldymo, energijos švaistymo mažinimo ir namų ūkių energetinio savarankiškumo didinimo 

priemonės. „Vertindami situaciją kaip laikiną šoką, kuris per tam tikrą laiką turėtų išsilyginti, 

radome sprendimus su reguliatoriumi ir įmone „Ignitis“, kaip tai artimiausiu laiku stabilizuoti“, – 

sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. 

Prognozuojama, kad, įgyvendinus plano priemones, elektros kaina bus fiksuojama ties 21 

proc. augimo riba. Tai reiškia, kad, elektros kainai rinkose kylant aukščiau, gyventojams kaina 

daugiau nekils. 

Dujų kaina virykles turintiems vartotojams, užuot kilusi 51 proc., augs ne daugiau kaip 20 

proc. 

Dujų tarifas šildymui vietoj prognozuotų 83 proc. turėtų kilti ne daugiau kaip 30 proc., t. y. 

ne daugiau kaip trečdaliu. 

Kompensacijos – platesniam ratui 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo didinti valstybės remiamų pajamų (VRP) 

dydžius, kad, vertinant gyventojų pajamas, kompensaciją šildymui galėtų gauti daugiau žmonių. 

Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas 

numatoma padidinti VRP dydį nuo 1 iki 2, kai kompensacija skaičiuojama kiekvienam bendrai 

gyvenančiam asmeniui, ir nuo 1,5 iki 3, kai asmuo būste gyvena vienas. Paprastai tariant, atėmus 

didesnį VRP dydį ir vertinant žmogui ar šeimai liekančias pajamas, jo prisidėjimas apmokant 

sąskaitą būtų ne didesnis nei dešimtadalis nuo jam liekančių pajamų pagal formulę, visa kita 

apmokėtų valstybė. 

„Prognozuojamos šildymo kainos grįžta į 2018–2019 m. lygį. Valstybė ir tada, ir dabar yra 

pajėgi padėti tiems, kuriems parama reikalinga. Svarbu, kad žmonės kreiptųsi į savo savivaldybę – 

nesvarbu ar būste gyvena vienas, ar su šeima. Skaičiuojame, kad po įstatymo pakeitimo vieniši 

asmenys ar šeimos, auginančios vaikus, jei gauna minimalų atlygį ar vienas iš šeimos dirbančiųjų 

vidutinę algą, galėtų pasinaudoti valstybės teikiama kompensacija už šildymą“, – sako socialinės 

apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Didins biokuro pasiūlą ir šilumos punktų efektyvumą 

Daugumai savivaldybių šildymui naudojant biokurą, būtina didinti jo pasiūlą. Deja, didžioji 

dalis medienos atliekų kirtavietėse, atliekant parkų, elektros linijų proskynų valymo darbus, 

paliekama pūti, nes nėra tinkamo reglamentavimo. Vyriausybė jau nurodė Aplinkos ministerijai 

parengti reikiamus teisės aktus, kad šios kirtimo atliekos būtų tiekiamos į biokuro rinką. 

Siekiant užtikrinti šilumos punktų efektyvumą, šilumos punktų administratoriai bus 

įpareigoti tinkamai parengti šilumos punktus, kad būtų išvengta energetinių nuostolių, ir bus 

kontroliuojami. Pavyzdžiui, šiandien vien Vilniaus mieste šildymo sezonui netinkami parengta 

daugiau negu pusė šilumos punktų daugiabučiuose. Skaičiuojama, kad, užtikrinus šilumos punktų 

daugiabučiuose efektyvumą, galima sutaupyti apie 10 proc. šilumos ir taip sumažinti galutinę 

šildymo sąskaitą. 

Beveik 300 mln. eurų – namų ūkių energetiniam savarankiškumui didinti 

Tarp ilgalaikių priemonių, skirtų namų ūkių energetiniam savarankiškumui didinti, 

numatomas beveik 300 mln. eurų finansinės paramos paketas iš Europos Sąjungos fondų. 

Gaminantiems vartotojams Energetikos ministerija kitąmet skirs 164 mln. eurų. Ši suma bus skirta 

saulės ir vėjo jėgainių bei kaupimo įrenginiams namų ūkiuose. Dar 110 mln. eurų bus skirta 

neefektyviems biomasės ir iškastinio kuro katilams pakeisti. „Siekiame, kad gyventojai dalyvautų 

žaliojoje transformacijoje ir energetikos gamyboje, taip patys susimažindami energetines išlaidas. 

https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybes-priemones-leis-sumazinti-elektros-ir-duju-kainas
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Kas ketvirta šeima ar namų ūkis turės galimybę įsirengti saulės elektrinę, šilumos siurblį, pasikeisti 

katilą į efektyvesnį“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Energetinių bendrijų kūrimas skatins žaliąją transformaciją 

Energetikos ministerija į žaliąją transformaciją įtrauks ir neturtingiausius, t. y. tuos, kurie 

neturi galimybių naudotis jau esama parama energetiniam efektyvumui didinti, nes neturi galimybių 

prisidėti prie jos savo lėšomis. 

Planuojama kurti energetines bendrijas, kuriose šie žmonės taps tokių bendrijų statomų 

saulės arba vėjo elektrinių naudos gavėjais, t. y. mokės mažesnę elektros kainą. 

Energetikos ministerija rengia visas reikiamas priemones bendrijoms, kurios taptų saulės ir 

vėjo elektrinių savininkėmis, gamintųsi elektrą bendrijos narių reikmėms ir būtų nepriklausomos 

nuo kainų rinkose svyravimų. „Noriu akcentuoti, kad susidariusi situacija rinkose tik dar kartą 

parodo, kad žalioji, atsinaujinanti, energetika yra ne ateitis, o neišvengiama būtinybė“, – sako D. 

Kreivys. 

Planuojamoms priemonėms įgyvendinti reikalingus teisės aktus Vyriausybė ketina svarstyti 

jau kitą savaitę. Jiems pritarus, reikiami įstatymų pakeitimai nedelsiant bus teikiami Seimui. 
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IS-918/643-III-5 priedas 
 

AM 2021 09 27 pranešimas. EBPO vadovas atkreipė dėmesį į per didelę Lietuvos transporto 

taršą, per mažą dyzelino akcizą 

TN: tn  

 

 
 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius 

Mathias Cormannas kartu su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir aplinkos ministru Simonu 

Gentvilu pirmadienį Vilniuje pristatė Lietuvos aplinkosaugos vertinimo apžvalgą. Jos santrauką 

galima rasti čia. 

Mūsų aplinkosaugą EBPO įvertino pirmą kartą, nes Lietuva į šią organizaciją, kuri vienija 

38 labiausiai išsivysčiusias pasaulio valstybes, buvo priimta tik prieš trejus metus. Apžvalgoje 

nagrinėjama mūsų šalies pažanga, siekiant aplinkosaugos tikslų ir vykdant tarptautinius klimato 

politikos įsipareigojimus, pateikiamos rekomendacijos, kaip veiksmingiau ir sparčiau juos 

įgyvendinti.  

EBPO atliktas tyrimas, kaip sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, yra labai svarbus 

atskaitos taškas įsivertinant ir planuojant būsimus darbus. „Galime pasidžiaugti, kad Lietuva yra 

tarp daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus sumažinusių ES valstybių, turi vieną 

efektyviausių ES ir EBPO užstato sistemų“, – sakė Premjerė. Jos žodžiais, mūsų aplinkosaugos 

sektorius dabar yra „saikingai efektyvus ir pakankamai ambicingas“, bet turi nemažai įsisenėjusių 

problemų, todėl EBPO rekomendacijos yra itin naudingos Lietuvai. Jos daug kur sutampa su 

Vyriausybės programa. 

Apžvalgoje pateiktos 43 rekomendacijos apima pagrindines, daugiausia iššūkių keliančias 

sritis. Tai klimato kaita, darnus judumas,  žalieji mokesčiai ir subsidijos, ekonomikos atsigavimas, 

aplinkos politikos valdymas, oras, vanduo, atliekos ir biologinė įvairovė. 

Nors Lietuva pagirta už pažangą, tačiau nurodytos kelios sritys, kur reikia didesnių 

pertvarkų. Pirmiausia – darnaus judumo srityje. „Transporto sektorius yra didžiausias Lietuvos 

teršėjas, jis išmeta beveik 40 proc. teršalų  ̧ – per pristatymą sakė Mathias Cormannas. – Būtent 

šiame sektoriuje teršalų išmetimai padidėjo ir be papildomų priemonių toliau labai greitai didės iki 

2024 m. ir vėliau“.  

Antroji sritis, kur, pasak EBPO generalinio sekretoriaus, reikia pasitempti – mokesčių 

sistema. „Lietuva turi vieną mažiausių akcizo mokesčių benzinui ir dyzeliui tarp EBPO šalių. Be to, 

šis mokestis dyzeliui yra daug mažesnis negu benzinui. Dyzelio naudojimas namų ūkių ir žemės 

ūkio poreikiams pastaraisiais dešimtmečiais prisidėjo prie taršos. Ir tai yra sritis, kuriai Lietuva turi 

skirti ypatingą dėmesį“, – kalbėjo Mathias Cormannas. 

EBPO generalinis sekretorius taip pat skatino Lietuvą didinti viešąsias išlaidas 

aplinkosaugai, kurios 2018 m. siekė tik 0,3 proc., ir pabrėžė, kad itin svarbu, jog artimiausią 

dešimtmetį šios investicijos sudarytų 3 proc. BVP. Jis pagyrė mūsų šalį už įspūdingą pažangą 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/ebpo-vadovas-atkreipe-demesi-i-per-didele-lietuvos-transporto-tarsa-per-maza-dyzelino-akciza
https://am.lrv.lt/lt/nuorodos/lietuvos-aplinkosaugos-veiksmingumo-vertinimo-ataskaita
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd-epr-lithuania-highlights-2021-lithuanian-web?fbclid=IwAR1sNLQ6CCkVvnjQvFxk-7Osy98Btwaelae9psuN1-TGqZkWDt4iVMV083o
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atliekų tvarkymo srityje ir pažymėjo, kad reikia sutelkti dėmesį, kaip mažinti atliekų susidarymą ir 

geriau jas surinkti.  

Buvo aptartas ir apžvalgoje nagrinėjamas žemės ūkio poveikis vandens kokybei ir biologinei 

įvairovei. Nustatyta, kad Lietuvoje dėl intensyvaus pasėlių auginimo didėja vandens telkinių tarša 

mineralinėmis trąšomis. Todėl raginama nustatyti griežtesnes trąšų naudojimo ribas ir informuoti 

ūkininkus apie iniciatyvas. 

Apžvalgoje pateiktose rekomendacijose siūloma, kad Lietuva nustatytų ir išnaudotų sąveiką 

tarp klimato politikos ir verslo plėtros, energetinio saugumo, oro ir vandens kokybės, gyvenimo 

kokybės ir būsto prioritetų, optimizuotų ES lėšų naudojimą, padidintų mokesčius vidaus degimo 

varikliais varomoms transporto priemonėms, siekiant palaipsniui panaikinti sąnaudų skirtumą 

naudojant elektrines transporto priemones, sumažintų amoniako išmetimą, reguliuojant mineralinių 

trąšų naudojimą ir įgyvendinant gerą ūkininkavimo praktiką, išlaikytų didelę pažangą atliekų 

pakartotinio naudojimo ir panaudojimo srityje, išplėsdama programas, kuriomis siekiama skatinti 

visuomenės elgesio pokyčius ir kt. 

Svarbų visuomenės vaidmenį siekiant, kad 2050 m. Lietuva taptų klimatui neutralia žiedinės 

ekonomikos šalimi, pabrėžė ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas. „Visuomenė yra vėjas į 

politikų bures“, – sakė ministras, aptaręs numatytus Lietuvos veiksmus. 

Įgyvendinant klimato politikos uždavinius, bus įtraukti visi ekonomikos sektoriai. Tam bus 

optimizuojamas lėšų naudojimas. Oro taršai mažinti ir jo kokybei gerinti planuojama įvesti anglies 

dvideginio mokestį, atsisakyti iškastinio kuro subsidijų, suvienodinti dyzelio ir benzino akcizus, 

automobilių registracijos mokestį papildyti metiniu mokesčiu, taip pat toliau didinti oro ir vandens 

taršos mokesčius, atspindint socialinę teršalų žalą. 

Darnaus judumo tikslais bus kuriamos kompaktiškos gyvenvietės, toliau investuojama į 

pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, vis plačiau apibrėžiamos mažos taršos zonos miestuose. 

Kuriant žiedinę ekonomiką numatoma išlaikyti atliekų pakartotinio panaudojimo pažangą, 

skatinant namų ūkių rūšiavimą, gerokai padidinti sąvartynų mokestį, o gaminių ir statybinių 

medžiagų gyvavimo cikle daugiau dėmesio skirti atliekų prevencijai. 

Vandens telkinių kokybei gerinti planuojama sumažinti azoto išskyrimą žemės ūkyje, 

užbaigti nuotekų valymo ir vandentiekio infrastruktūros atnaujinimą, toliau didinti oro ir vandens 

taršos mokesčius. Numatytos ir priemonės bioįvairovės būklės priežiūrai už saugomų teritorijų ribų 

gerinti, užtikrinti bioįvairovės apsaugos programų finansinį tvarumą. 

Tačiau pirmenybė, kaip pažymėjo ministras, bus skiriama aplinkos apsaugai, sutelkiant 

pastangas ją geriau integruoti į visų sektorių politiką. 

 

Lietuvos aplinkosaugos vertinimo apžvalga ir jos santrauka (TN pranešimo tekste) (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-III-5-1 priedas 2021-10-04.zip      . 
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IS-918/643-III-6 priedas 
 

VERT 2021-09-28 pranešimas. VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO bei UAB „Ignitis“ 

išsprendė vartotojo naudai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bei UAB „Ignitis“, nutarė iš dalies tenkinti vartojo 

reikalavimus. Įmonės įpareigotos perskaičiuoti mokesčius už elektros energiją. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog iš ESO bei UAB „Ignitis“ už suteiktas paslaugas 

gavo sąskaitas. Vartotojas nurodė, kad šios sąskaitos buvo išrašytos po ESO atlikto elektros 

apskaitos prietaiso rodmenų nurašymo. ESO vartotojui paaiškino, kad objekte 2015 m. pakeitus 

elektros apskaitos prietaisą, vartotojas neteisingai deklaravo suvartotą elektros energijos kiekį, ir dėl 

to susidarė skirtumas tarp faktiškai suvartoto ir apmokėto elektros energijos kiekio. 

ESO paaiškino, kad 2015 m. įrengtas apskaitos prietaisas buvo kito tipo negu prieš tai: prie 

elektros apskaitos prietaiso rodmenų buvo daugiklis E1, todėl deklaruojamas rodmuo turėjo būti 

padaugintas iš 10. Vartotojas nurodė, kad instrukciją, kaip nurašyti elektros apskaitos prietaiso 

rodmenis, ESO darbuotojas išsiuntė el. paštu po ginčijamų sąskaitų išrašymo, o iki tol vartotojas 

apie pasikeitusius deklaravimo ypatumus nebuvo informuotas ir deklaruodavo tokius rodmenis, 

kuriuos matydavo elektros apskaitos prietaiso ekrane. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmones 

perskaičiuoti mokėtinas sumas už elektros energiją. 

VERT, įvertinusi ginčo aplinkybes, nustatė, vartotojas deklaruodamas suvartotą elektros 

energijos kiekį turėjo pastebėti, kad po elektros apskaitos prietaiso pakeitimo vartotojo 

deklaruojamas elektros kiekis žymiai sumažėjo. 

Taip pat VERT konstatavo, kad ESO 2017 m. atlikdama „skaitiklio rodmenų nurašymą“ pati 

suklydo ir neteisingai įvertino vartotojui įrengto skaitiklio parodymus, o taip pat nepastebėjo, kad 

vartotojas jau 2 metus neteisingai deklaruoja už suvartotą elektros energiją. 

Išnagrinėjusi ginčą, VERT įpareigojo skundžiamas įmones perskaičiuoti vartotojui priskirtą 

elektros energijos kiekį, nuo ESO atlikto skaitiklio rodmenų nurašymo 2017 m. iki 2021 m. sausio 

mėn., vartotojui priskirti apmokėti už elektros energijos kiekį suvartotą ne daugiau kaip 2 mėnesius. 

Taip pat VERT, įvertinusi ginčo šalių atsakomybę dėl susidariusios situacijos, nutarė, kad šiuo 

atveju skundžiamų įmonių reikalavimus apmokėti už elektros energijos kiekį suvartotą per 

laikotarpį nuo 2015 m. iki 2017 m., yra pagrįstas. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.  

 
VERT 2021-09-28 pranešimas. VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO išsprendė iš dalies 

vartotojo naudai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), vartotojo reikalavimus nutarė tenkinti iš dalies. Bendrovė 

įpareigota anuliuoti vartotojui išrašytas sąskaitas už galios dedamąją, tačiau vartotojo reikalavimas 

sudaryti sutartį su vartotoju kaip su buitiniu vartotoju pripažintas nepagrįstu.  

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad bendrovei pateikė prašymą neskaičiuoti galios 

dedamosios mokesčio, kadangi elektra jam priklausančiame žemės sklype vartojama šeimos 

poreikiams, o ne komerciniais tikslais. ESO, atsakydama į tokį vartotojo prašymą, nurodė, kad jos 

žiniomis, vartotojui priklausančiame objekte yra nebuitinės paskirties patalpos (sandėlis), dėl to su 

vartotoju elektros energijos sutartis buvo sudaryta kaip su verslo klientu ir buvo skaičiuojama 

leistinosios naudoti galios dedamoji. Vartotojas papildomai informavo bendrovę, kad patalpos 

(sandėlis) nėra jo nuosavybė, kadangi priklauso kitam asmeniui. Dėl šios priežasties vartotojas 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/vert-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso-bei-uab-ignitis-issprende-vartotojo-naudai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/vert-ginca-tarp-vartotojo-ir-eso-issprende-is-dalies-vartotojo-naudai.aspx
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gautų sąskaitų neapmokėjo ir prašo VERT įpareigoti ESO jas anuliuoti bei įpareigoti ESO sudaryti 

su vartotoju sutartį kaip su buitiniu vartotoju. 

Paprašyta paaiškinti ginčo aplinkybes, ESO nurodė, kad gavo vartotojo prašymą perrašyti 

esamą elektros energijos persiuntimo paslaugos tiekimo nebuitiniam klientui sutartį, sudarytą su 

kitu asmeniu (bendraturčiu) dėl objekto, tik naująją sutartį su vartotoju sudaryti jau kaip su buitiniu 

vartotoju. ESO, įvertinusi turimą informaciją, kad objektas yra komercinės paskirties, parengė ir 

vartotojui pasirašyti išsiuntė elektros energijos persiuntimo paslaugos tiekimo nebuitiniam klientui 

sutartį. Nors pasirašytos sutarties vartotojas bendrovei negrąžino, ESO teikė vartotojui sąskaitas, 

skaičiuojamas su galios dedamąja, kaip verslo klientui. 

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad ESO sąskaitas vartotojui 

išrašė neteisėtai, nes vartotojas nėra pasirašęs bendrovės parengto elektros energijos persiuntimo 

paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties projekto, todėl nurodė bendrovei sąskaitas 

anuliuoti. Apie tokio sprendimo vykdymo rezultatus VERT įpareigojo ESO per 30 kalendorinių 

dienų nuo nutarimo priėmimo dienos informuoti tiek VERT, tiek vartotoją. 

VERT taip pat pažymėjo, kad buitiniai vartotojai sutartis dėl elektros energijos tiekimo 

sudaro su nepriklausomais tiekėjais arba visuomeniniais tiekėjais, o ESO vykdo skirstymo sistemos 

operatoriaus veiklą ir neturi leidimo verstis nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar 

visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklomis. Taip pat įvertinus tai, kad vartotojo objekto 

naudojimo paskirtis nėra gyvenamoji ir vartotojas nepateikė įrodymų, jog objekte elektros energiją 

vartos asmeniniams ar šeimos ir namų ūkio poreikiams tenkinti, nesusijusiems su ūkine komercine 

ar profesine veikla, nagrinėjamu atveju vartotojo reikalavimas laikyti jį buitiniu vartotoju vertintas 

kaip nepagrįstas. 

Tad, vartotojo reikalavimą įpareigoti ESO sudaryti sutartį su vartotoju kaip su buitiniu 

vartotoju VERT pripažino nepagrįstu ir jį atmetė. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

 

VERT 2021-09-28 pranešimas. Kas gali lemti, jog skaitiklis apskaito neįprastai didelį 

suvartotos elektros energijos kiekį?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo 

ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), dėl to, jog vartotojas nesutiko su ESO apskaitytu 

neįprastai dideliu elektros energijos kiekiu objekte, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas, nes 

skaitiklių gedimų nenustatyta.   

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog pastebėjo objekte įrengto elektros skaitiklio 

apskaičiuotą neįprastai didelį elektros energijos suvartojimo padidėjimą. Iki šio momento elektros 

skaitiklio rodmenys buvo tikrinti 2020 metais, tuo metu skaitiklio rodmenys buvo kur kas mažesni. 

Objekte jau daugiau kaip 15 metų niekas negyvena, jame nėra jokių didelės galios elektros 

prietaisų, elektros energija objekte jei ir yra vartojama, tai itin retais atvejais ir itin nedideliais 

kiekiais. Vartotojas, pastebėjęs klaidingus skaitiklio rodmenis, nedelsiant kreipėsi į ESO, įmonė 

apžiūrėjo skaitiklį, gedimo nerado, pasiūlė atlikti skaitiklio ekspertizę, vartotojas sutiko. 

Metrologinę patikrą atliko įmonė AB „Vilniaus metrologijos centras“, įmonės skaitiklio gedimų 

nenustatė, todėl elektros energijos perskaičiavimas vartotojui nebuvo atliekamas. Vartotojas 

nesutiko su skaitiklio užfiksuotais rodmenimis ir su skaitiklio tyrimų rezultatais. 

VERT nenustatė faktų, įrodančių elektros apskaitos prietaiso sutrikimus. Skaitiklio 

užfiksuotą didelį elektros energijos kiekį galėjo lemti ne skaitiklio gedimas, o kiti veiksniai: 

• neteisingos deklaracijos už buvusius atsiskaitymo laikotarpius deklaruojant ne faktinius 

skaitiklio rodmenis,  

• netvarkingas objekto vidaus elektros tinklas, 

• trečiųjų asmenų neteisėtas prisijungimas prie objekto vidaus tinklo ar laikinas 

naudojimasis elektros energija iš objekto neteisėtai patekus į objektą pasinaudojant jo 

apleista būkle ir kt. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/kas-gali-lemti-jog-skaitiklis-apskaito-neiprastai-dideli-suvartotos-elektros-energijos-kieki.aspx
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Jeigu vartotojas mano, kad elektros apskaitos prietaisas veikia netinkamai ir vartotojo 

netenkina operatoriaus atliktas elektros apskaitos prietaiso veikimo tinkamumo vertinimas, 

vartotojas ir ESO turi teisę susitarti, kad būtų atlikta apskaitos prietaiso ekspertizė, neplaninė 

metrologinė patikra, o ekspertizės, metrologinės patikros atlikimo išlaidas turėtų padengti 

vartotojas. 

VERT atmetė vartotojo prašymą kaip nepagrįstą, nes skaitiklio gedimo fakto nenustatė, 

todėl skaitiklio rodmuo, užfiksuotas ESO skaitiklio patikrinimo metu, laikytinas atspindinčiu faktinį 

objekte suvartotos elektros energijos kiekį ir šiuo rodmeniu turi būti vadovaujamasi nustatant 

vartotojui mokėtiną sumą už elektros energiją, suvartotą objekte. 

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.  

 

VERT 2021-09-28 pranešimas. Kaip, sugedus elektros apskaitos prietaisui, apskaičiuojamas 

suvartotos elektros energijos kiekis?  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir 

UAB „Elektrum Lietuva“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), nutarė įpareigoti 

įmones perskaičiuoti vartotojo sąskaitas, išrašytas už laikotarpį, kai elektros apskaitos prietaisas 

veikė netinkamai. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog ESO objekte, sugedus elektros apskaitos 

prietaisui, atliko suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą ir priskyrė apmokėti elektros 

energijos kiekį. Vartotojas nurodė, kad nesutinka su apskaičiuotu elektros energijos kiekiu, kadangi 

jis yra žymiai didesnis, negu paprastai suvartojama objekte, ir ne kartą kreipėsi į ESO, prašydamas 

perskaičiuoti elektros apskaitos prietaiso gedimo laikotarpiu suvartotą kiekį, remiantis duomenimis 

apie ankstesnį elektros energijos suvartojimą objekte, tačiau toks vartotojo prašymas nebuvo 

tenkintas. Duomenis apie atliktą perskaičiavimą ESO perdavė ir UAB „Elektrum Lietuva“, kuri 

išrašė vartotojui sąskaitą. Vartotojas nesutiko su apskaičiuotu suvartotos elektros energijos kiekiu ir 

prašė VERT įpareigoti ESO atlikti perskaičiavimą, o UAB „Elektrum Lietuva“ perrašyti sąskaitas 

už minėtą laikotarpį. 

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad ESO perskaičiavimą atliko 

nesilaikydama teisinio reglamentavimo – skaitiklio gedimo atvejais, nesant vartotojo kaltės, 

suvartotas kiekis nustatomas pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo 

(dingimo) arba po gedimo (naujojo įrengimo) pašalinimo arba pagal kitus operatoriaus turimus 

duomenis perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais. 

VERT nutarė, jog siekiant vartotojui palankiausiu būdu nustatyti gedimo laikotarpiu 

suvartotos elektros energijos kiekį, kuris labiausiai atspindėtų galimą realų suvartojimą, turėtų būti 

vertinami elektros energijos suvartojimo duomenys, nustatyti pagal naujai įrengto elektros apskaitos 

prietaiso rodmenis. Tokiu būdu, pagal naujai įrengto apskaitos prietaiso rodmenis, įvertinus vidutinį 

paros suvartojimą, turėtų būti apskaičiuotas vartotojo suvartotas elektros energijos kiekis per 

laikotarpį kai elektros apskaitos prietaisas veikė netinkamai. 

VERT nutarė įpareigoti ESO perskaičiuoti objekte suvartotą elektros energijos kiekį, 

perduoti UAB „Elektrum“ duomenis, reikalingus perrašyti sąskaitas, atsižvelgiant į atlikto 

perskaičiavimo rezultatus. UAB „Elektrum“ įpareigota perrašyti sąskaitas už objekte suvartotą 

elektros energiją, atsižvelgiant į ESO atliktą perskaičiavimą, bei apie atliktus pakeitimus per 30 

dienų informuoti VERT ir vartotoją. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA. 

 

VERT 2021-09-28 pranešimas. VERT: ar subabonentas gali įsigyti elektros energiją tiesiogiai 

iš ESO?  

TN: tn  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/kaip-sugedus-elektros-apskaitos-prietaisui-apskaiciuojamas-suvartotos-elektros-energijos-kiekis.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-rugsejis/2021-09-28/ar-subabonentas-gali-Isigyti-elektros-energija-tiesiogiai-is-eso.aspx
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kilusį dėl to, jog vartotojas prašė įpareigoti ESO 

vartotojui tiesiogiai, o ne per tarpininką, parduoti elektros energiją, nutarė, jog vartotojo prašymas 

nepagrįstas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad yra transformatorinės nuomininkas ir ją 

išsinuomojo iš transformatorinės savininko. Visi įrenginiai ir kabeliai transformatorinėje priklauso 

vartotojui, išskyrus komercinius elektros skaitiklius ir galios transformatorius, kurie priklauso ESO. 

Per transformatorinę elektros energija yra tiekiama ne tik siurblinei, kompresorinei ir elevatoriaus 

pastatui, priklausantiems trečiajam asmeniui, bet ir vartotojo nuomos teise valdomiems pastatams. 

Vartotojo teigimu, trečiasis asmuo neturėjo teisės sudaryti sutarties dėl elektros energijos 

tiekimo per transformatorinę su ESO, nes nebuvo pastatų, dėl kurių sudaryta sutartis, savininku ir 

neturėjo transformatorinės savininko sutikimo. Vartotojas tvirtino, kad per išsinuomotą 

transformatorinę tiesiogiai iš ESO elektros tinklų buvo tiekiama elektros energija, tačiau ESO 

tiekimą nutraukė. 

Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO sudaryti sąlygas jam, kaip transformatorinės 

nuomininkui, gauti tiesioginį elektros energijos tiekimą iš ESO, sudaryti tiesioginę sutartį dėl 

elektros energijos skirstymo ir tiekimo bei sustabdyti ESO savavališkus veiksmus leidžiant per 

svetimą transformatorinę trečiajam asmeniu užsiimti elektros energijos tiekimu ir perpardavimu. 

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas nepateikė VERT jokių 

įrodymų, kad tarp jo ir ESO buvo sudaryta rašytinė sutartis dėl vartotojo valdomų objektų 

prijungimo prie ESO elektros tinklų ir (ar) dėl elektros energijos tiekimo vartotojo valdomiems 

objektams. 

Vartotojo valdomi objektai nėra prijungti prie ESO elektros tinklų. Vartotojo valdomi 

objektai yra prijungti prie trečiojo asmens valdomo lokaliojo elektros tinklo. Atitinkamai, tarp 

vartotojo ir ESO nebuvo ir nėra teisinių santykių dėl elektros energijos tiekimo ar skirstymo. Tokie 

teisiniai santykiai yra susiklostę tarp ESO ir trečiojo asmens, kuris yra vartotojo įmonės abonentas, 

o vartotojas yra trečiojo asmens, esančio vartotoju, valdančių lokalųjį tinklą, subabonentu. 

Vartotojui per klaidą nuosavybės ribų akte buvo priskirti gamybiniai pastatai siurblinė, 

kompresorinė ir elevatorius, kurie priklauso trečiajam asmeniui. 

Vartotojas neturi teisės reikalauti konkrečių techninių sprendinių prijungiant jo valdomus 

objektus prie ESO tinklų, t. y. būtent per transformatorinę. Vartotojas gali pateikti ESO paraišką dėl 

jo valdomų objektų tiesioginio prijungimo prie ESO elektros tinklų. 

Tarp ESO ir trečiojo asmens sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį gali 

nutraukti tik šios sutarties šalys arba teismas, pripažinęs tokią sutartį negaliojančia. VERT nėra 

suteikta kompetencija nutraukti tarp energetikos įmonių ir vartotojų sudarytas sutartis, todėl VERT 

atmetė vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus. 

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJA 
 

Gedimino per. 53,  01109 Vilnius  Tel. (8 5)  239 6607  Faks. (8 5)  239 6289  El. p.: Justinas.Urbanavicius@lrs.lt, priim@lrs.lt 

 

Pagal adresatų sąrašą   2021-09-30  Nr. S-2021-4506 

 

 

DĖL DALYVAVIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS POSĖDYJE 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (toliau – Komisija) 

2021 m. spalio 13 d. (trečiadienį) 13.00 val. organizuoja nuotolinį posėdį. 

Siunčiame jums Komisijos posėdžio darbotvarkę ir kviečiame Jus ir Jūsų deleguotus 

asmenis dalyvauti Komisijos posėdyje.  

Prašytume institucijų vadovų iki 2021 m. spalio 8 d. (imtinai) užtikrinti, kad būtų parengtos 

ir pateiktos Komisijai el. paštu ruta.beciute@lrs.lt prezentacijos šiais posėdžio darbotvarkės 

klausimais: 

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos – 

ministerijos posėdžio darbotvarkės II klausimu; 

- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos – 

ministerijos – posėdžio darbotvarkės III klausimu. 

Taip pat prašytume  pranešti apie nuotoliniame posėdyje dalyvausiančius  asmenis (vardas, 

pavardė, atstovaujama organizacija, užimamos pareigos ir el. pašto adresas) elektroniniu paštu 

ruta.beciute@lrs.lt  iki š. m. spalio 12 d.   

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

Pagarbiai 

Komisijos pirmininkas    Justinas Urbanavičius 

 

R. Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, el. p. Ruta.Beciute@lrs.lt 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS 

KOMISIJOS 2021-09-   RAŠTO NR. S-2021-     

ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui S. Gentvilui; 

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministrui D. Kreiviui; 

3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkui R. Pociui ; 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerei G. Balčytytei; 

5. VĮ Valstybinių miškų urėdija direktoriui V. Kaubrei; 

6. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorei L. Koriznienei; 

7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentui V. Lukoševičiui; 

8. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui M. Sinkevičiui; 

9. Lietuvos būsto rūmų lep. Prezidentui R. Klimavičiui; 

10. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentui M. Valukynui 

mailto:priim@lrs.lt
mailto:ruta.beciute@lrs.lt
mailto:ruta.beciute@lrs.lt
mailto:Ruta.Beciute@lrs.lt
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11. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ generaliniam direktoriui G. Bakanui; 

12. AB „Baltpool“ generaliniam direktoriui A. Smaliukui; 

 
2021 M. SPALIO 13 D. ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Svarstomas 

klausimas 

Komiteto išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 2021-10-13 

13.00–13.05 

Kazimiero 

Antanavičiaus 

salė 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

 

J. Urbanavičius 

2. 2021-10-13 

13.05–14.00 

Kazimiero 

Antanavičiaus 

salė 

Daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros, tame tarpe šilumos punktų, 

kokybės ir administravimo  priežiūros gerinimas 

Kviečiami dalyvauti: 

 Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos būsto rūmų, Vilniaus 

m. savivaldybės ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 2021-10-13 

14.00–14.55 

Kazimiero 

Antanavičiaus 

salė 

Biokuro kainų mažinimo priemonės. Kirtimo atliekų (biokuro 

žaliavos) pasiūlos didinimo ir jo didesnio panaudojimo SM3 

biokuro gamybai skatinimo priemonės  

Kviečiami dalyvauti: 

Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės miškų urėdijos, 

Vilniaus m. savivaldybės, AB „Baltpool“, Lietuvos savivaldybių 

asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, LITBIOMA, AB 

„Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai 

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

4. 2021-10-13 

14.55–15.00 

Kazimiero 

Antanavičiaus 

salė 

Kiti klausimai 

 

J. Urbanavičius 

 

 

Komisijos pirmininkas (Parašas) Justinas Urbanavičius 
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AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10,  78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, faks. (8 41)  54 03 07  

atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800  

el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  

 

Lietuvos Respublikos   2021-09-       Nr. 

energetikos ministerijai                                                  

info@enmin.lt 

 

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ DIDINANČIŲ 

INVESTICIJŲ DALINIO FINANSAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS 

SPARTINIMO 
 

2021 metais  technologinio kuro, energetinių resursų kainos ženkliai kyla aukštyn. Itin 

ryškus yra gamtinių dujų kainų šuolis, todėl svarbu didinti atsinaujinančių išteklių (toliau – AEI) 

panaudojimą šilumos gamyboje. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – LR 

energetikos ministerija), šilumos tiekėjai susiduria su iššūkiu, kaip 2021 – 2022 metų šildymo 

sezonu ir paskesniais laikotarpiais stabilizuoti / mažinti šilumos kainų didėjimą. 

AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė), siekdama savo vartotojams ekonomiškai 

pagrįstos mažiausios šilumos kainos, ieško galimybių ir sprendimų, kaip stabilizuoti / mažinti 

šilumos kainos didėjimą. Ilgalaikę svarią įtaką šilumos kainos mažėjimui daranti priemonė – 

investicijos, didinančios AEI dalį bendrame kuro balanse. Bendrovė planuoja įgyvendinti AEI 

naudojančios kogeneracinės jėgainės ar didelio efektyvumo biokuro katilo su šilumos siurbliu 

investiciją. Siekiant mažesnių šilumos kainų vartotojams, šią investiciją būtina suplanuoti, suderinti 

su kompetentingomis institucijomis ir įgyvendinti nedelsiant. Tačiau labai svarbu, kad šių 

investicijų įgyvendinimas būtų bent dalinai remiamas  (finansuojamas ES paramos ar kitais būdais), 

taip dalinai kompensuojant investicijos kaštų įtaką šilumos kainos didėjimui. Be to, pažymėtina, 

kad viena pagrindinių sąlygų investicijos finansavimui gauti Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos perskolinamą lengvatinę EIB paskolą, yra investicijos įgyvendinimo daliniam 

finansavimui suteikta ES parama.  

  2021-08-20 LR energetikos ministerijos rašte Nr. (21.2-25Mr)3-1453, adresuotame ir 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, teigiama: „2021-2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos 

investicijų programos energetikos sektoriuje projekte (toliau – Investicijų programos projektas) 

Energetikos ministerija planuoja tęsti finansinės paramos teikimą gyventojams, šilumos tiekėjams ir 

nepriklausomiems šilumos gamintojams. Šios Europos Sąjungos struktūrinės paramos tikslas – 

didinti energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimą 

šilumos, elektros energijos gamyboje, investuojant į efektyvesnes technologijas ir tuo pačiu didinant 

ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriaus konkurencingumą. 

Investicijų programos projekto lėšomis, skatinant naudoti atsinaujinančią energiją, CŠT 

sektoriuje numatoma skatinti diegti naujas ir (ar) modernizuoti esamas nedidelės galios AEI 

naudojančias technologijas (biomasės kuro katilus, didelio efektyvumo biokuro kogeneracines 

jėgaines), keisti nusidėvėjusius biomasės kuro katilus kitomis AEI naudojančiomis technologijomis, 

prioritetą teikiant AEI naudojančių kogeneracinių jėgainių bei didelio efektyvumo biokuro katilų su 

šilumos siurbliais ir (ar) talpyklom diegimui. Taip pat bus skatinamas aplinkos energijos 

panaudojimas, diegiant saulės energiją naudojančias technologijas, įrengiant šilumos siurblius ir 

trumpalaikio bei ilgalaikio saugojimo šilumos talpyklas, kurios padės labiau išnaudoti alternatyvių 

šilumos gamybos pajėgumų potencialą. <...>“  

mailto:info@senergija.lt
http://www.senergija.lt/
mailto:info@enmin.lt
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Planuojama, kad artimiausiu metu 2021-2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos investicijų 

programos projektas bus teikiamas Europos Sąjungos Komisijai tvirtinti. Yra labai didelė tikimybė, 

kad šis neformaliai suderintas projektas Europos Sąjungos Komisijos bus patvirtintas. Vis dėlto 

oficialus patvirtinimas gali užtrukti.  

Siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant pradėti įgyvendinti investicijas, kurios realiai 

reikšmingai mažintų šilumos kainas, LR energetikos ministerijos prašome: 

1) Sudaryti sąlygas, kad pradėti įgyvendinti / įgyvendinami investiciniai projektai galėtų 

pretenduoti gauti paramą (bendrosios tinkamumo finansuoti sąlygos nedraudžia laikyti tinkamomis 

finansuoti jau pradėtų įgyvendinti / įgyvendinamų projektų išlaidų). 

2) Nelaukiant oficialaus Europos Sąjungos Komisijos suderinimo parengti ir paskelbti 2021-

2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos investicijų programos energetikos sektoriuje aprašus, pagal 

kuriuos būtų skelbiami kvietimai teikti paraiškas daliniam projektų finansavimui gauti. Tuomet 

šilumos tiekėjai galėtų įvertinti, kokios būtent AEI investicijos teiktų didžiausią naudą šilumos 

vartotojams, ir nedelsiant pradėti įgyvendinti šias investicijas. 

Ryžtingi ir nevilkinami sprendimai gali artimiausiu įmanomu laiku užtikrinti vartotojų 

šilumos poreikių tenkinimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

 

Generalinis direktorius    Virgilijus Pavlavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Čepulienė (8 41) 591 203 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  2021-10-01 

Į 2021-09-09 

2021-06-15 

 

Nr. (21.2-25Mr)3-1681 

Nr. 82 

Nr. 58 

 

DĖL LAUKO ŠILUMOS TINKLŲ ŠILUMNEŠIO IR PASTATŲ VIDAUS ŠILDYMO 

SISTEMŲ PROJEKTINIŲ TEMPERATŪRŲ MAŽINIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), 

atsakydama į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) 2021 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. 82 

„Dėl lauko šilumos tinklų šilumnešio ir pastatų vidaus šildymo sistemų projektinių temperatūrų“, 

kuriuo klausiama – ar šilumos tiekėjas, išduodantis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų 

technines sąlygas, turėtų vadovautis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių, 

patvirtintų energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl šilumos tiekimo 

tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 223.3 papunkčio 

rekomendacija ir nepaisyti didesnių šilumos perdavimo sąnaudų, ar techninėse sąlygose nurodyti 

mažesnes temperatūras nei rekomenduotinos teisės akte, siekiant žematemperatūrinių parametrų ir 

efektyvesnio tinklo darbo ir ar išduodant žemesnių parametrų sąlygas, nei jos yra rekomenduojamos 

Taisyklėse, nebus pažeisti teisės akto reikalavimai, informuoja, Taisyklių 4 punktas nustato, jog 

projektuojant ir tiesiant šilumos tiekimo tinklus, turi būti garantuojama, kad sistema būtų: tvirta ir 

ilgalaikė, patikima normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir atspari įvairiems galimiems 

neigiamiems poveikiams; saugi ekstremaliomis eksploatacinėmis sąlygomis ir avariniais atvejais, 

kad nesukeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai; taupanti energiją ir gerų eksploatacinių savybių ir turi 

atitikti visus jiems, kaip statiniams, statybos techniniuose reglamentuose (Taisyklių 1 priedo 8 ir 

22 punktai) nustatytus esminius statinio reikalavimus. 

 Taip pat, atsakydami į LŠTA 2021 m. birželio 15 d. rašte Nr. 58 pateiktą pasiūlymą, 

nustatyti kitas, žemesnes Taisyklėse rekomenduojamas tiekiamo į šildymo sistemą ir grąžinamo iš 

šildymo sistemos šilumnešio temperatūrų reikšmes naujai statomuose arba rekonstruojamuose 

namuose, atsižvelgiant į vykstančius pastatų renovacijos rezultatus (mažėjantį šilumos poreikį), 

šiltėjantį klimatą, šilumos perdavimo tinklo optimizavimo perspektyvą ir pan., informuojame, kad 

analogiško turinio pasiūlymą Energetikos ministerija yra gavusi iš AB Vilniaus šilumos tinklai 

2021 m. vasario 8 d. raštu Nr. SD-442 „Dėl termofikacinio vandens tiekimo temperatūrą 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo“.  

 Energetikos ministerija, įvertinusi AB Vilniaus šilumos tinklai pateiktą pasiūlymą dėl 

atitinkamų teisės aktuose nustatytų nuostatų, žeminant tiekiamo termofikacinio vandens 

temperatūrą, pakeitimo, ir įvertinusi tai, kad ir karšto vandens temperatūriniai režimai 

reglamentuojami kituose šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose1 bei, siekdama spręsti šį klausimą 

 
1 Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos 

mailto:info@enmin.lt
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sistemiškai esamo teisinio reglamentavimo apimtyje, kreipėsi į suinteresuotas institucijas ir 

organizacijas dėl nuomonės šiuo klausimu pateikimo.  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konstatavo, kad pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojui ir tinkamai pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atliekant savo 

pareigas ne visada pavyksta pasiekti ir užtikrinti higienos normose reglamentuojamą patalpų ir 

karšto vandens temperatūrą, todėl visų pirma ne mažiau kaip 50 proc. šalies daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų reikia renovuoti. Taip pat, pažymėjo, kad bendrovės 

atliktų bandymų nepakanka, turėtų būti atlikta nepriklausomų ekspertų išsami studija, kurioje būtų 

įvertinta: 

• šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto 

vandens tiekėjų, susijusių su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir 

vartojimu, veikla, karšto vandens temperatūros užtikrinimas (kokybė) pagal higienos 

normos HN 24:2003 reikalavimus,  

• termofikacinio vandens žemesnės temperatūros poveikis centralizuoto šilumos 

perdavimo tinklams ir vartotojų šilumos įrenginiams bei sistemoms, įtaka šilumos ir 

šilumos įrenginių bei sistemų priežiūros kainoms ir kt.  

• pagrįstas karšto vandens, išeinančio iš šilumos punkto, temperatūros dydis, 

užtikrinantis, kad vartotojų čiaupuose karšto vandens temperatūra atitiktų higienos 

normos HN 24:2003 reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informavo, kad šiuo metu rengiamas STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ naujos redakcijos projektą, kuriame nebebus nustatoma karšto 

vandens temperatūra. Minėtame projekte numatoma nustatyti, kad gyvenamųjų pastatų karšto 

vandens inžinerinės sistemos projektuojamos vadovaujantis galiojančių teisės aktų1,2,3 nuostatomis.   

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuomonės 

dėl reglamentavimo keitimo nepateikė, nes nepateikti įrodymai, kad taikant bandymų sąlygas 

įvairiose šilumos tiekimo inžinerinėse sistemose būtų gautas tapatus bandymų rezultatas.  

Lietuvos būsto rūmai šiuo klausimu iškėlė abejones ar sumažinus termofikacinio vandens 

temperatūrą, tiekiamą šilumos tinklų, namo šilumos punkte reikės papildomo termofikacinio 

vandens kiekio ruošiamam karštam vandeniui pasiekti higienos normas atitinkančio karšto vandens 

temperatūrą bei kokią tai turės įtaką šilumos ir karšto vandens vartotojų mokėjimams? Taip pat 

pažymėjo, kad turi būti užtikrinta legioneliozės prevencija. 

Lietuvos energetikos institutas, mano, kad turėtų būti atliktas papildomas vertinimas pastatų 

šilumos punktuose, įsitikinant, jog esami sumontuoti šilumokaičiai bei reguliavimo įranga galės 

užtikrinti reikiamą karšto vandens temperatūrą.  

Šilumos tiekėjas su šilumos punktų prižiūrėtojais, bendru sutarimu ir tinkamais praktiniais 

veiksmais, turi užtikrinti karšto vandens temperatūrą pagal dabar galiojančias higienos normas, jei 

vidaus karšto vandens tiekimo sistema nėra keičiama, o paliekama sena.  

Reikia išskirti neapibrėžtumą dėl karšto vandens ruošimo įrenginių bei karšto vandens 

tiekimo eksploatavimą vykdančių atsakingų įmonių bei asmenų atsakomybių ribų užtikrinti karšto 

vandens kokybę pastatuose.  

Keičiant centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) normatyvines temperatūras, reikėtų įvertinti ir 

tai, kaip pasikeis hidraulinis rėžimas CŠT tinkluose (debito padidėjimas, slėgių pasikeitimas ir kt.), 

o taip pat įvertinti ne tik šilumokaičių darbą prie naujai pasikeitusių parametrų, tačiau ir kitą pastato 

šilumos punkte esančią įrangą (reguliavimo vožtuvai, slėgio skirtumo reguliatoriai, debito ribotuvai, 

vamzdynų diametrai ir kt.).  

Įvertinant suinteresuotų institucijų pateiktas nuomones, Energetikos ministerija, siekdama 

užtikrinti karšto vandens vartotojams patikimą, saugų, mažiausiomis sąnaudomis karšto vandens 

tiekimą, pasiūlė AB Vilniaus šilumos tinklams, pasitelkiant Valstybės energetikos reguliavimo 

 
higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo“, 40.2 

papunktis ir Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 256.4. papunktis. 
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tarybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir nepriklausomus ekspertus, atlikti papildomą 

tyrimą ne šildymo sezono metu ir parengti išsamią informaciją, pagrindžiančią pateiktus 

argumentus ir atsakant į suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas ir kylančius klausimus.  

Šiuo metu AB Vilniaus šilumos tinklai atlieka tyrimą žeminant tiekiamo termofikacinio 

vandens temperatūrą ir ataskaitą apie tyrimo rezultatus numato pateikti iki 2021 m. lapkričio 

mėnesio.  

Manytina, kad gavus AB Vilniaus šilumos tinklų ataskaitą apie atlikus aukščiau minėtus 

tyrimus ir turint techninius ir ekonominius pagrindimus dėl siūlomos priemonės tikslingumo ir 

įsitikinus, kad tai nesutrikdys pas vartotojus įrengtų šilumą naudojančių sistemų normalaus 

veikimo, būtų galima apsispręsti dėl teisės aktuose nustatytų tiekiamo į šildymo sistemą ir 

grąžinamo iš šildymo sistemos šilumnešio temperatūrų reikšmės mažinimo tikslingumo. 

 

 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 
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IS-918/643-III-10 priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai  2021-10-01 

Į 2021-09-29 

2021-09-07 

2021-08-11 

2021-07-21 

2021-07-12 

Nr. 3-1680 

Nr. 91 

Nr. 80 

Nr. 74 

Nr. 70 

Nr. 64 

   

DĖL ATSAKYMŲ Į LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTUS TEIKIMO 

  

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), 

atsakydama į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) 2021 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. 80 

atkreiptą dėmesį dėl nepateiktų atsakymų į LŠTA raštus: 2021-07-12 raštas Nr. 64 „Dėl buitinių 

šilumos vartotojų atsiskaitymo dokumentų formos“; 2021-07-21 raštas Nr. 70 „Dėl šilumos 

perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymu, taikymo“; 2021-08-11 raštas Nr. 74 „Dėl biokuro kokybės 

užtikrinimo“; taip pat atsakydama į LŠTA 2021-09-29 raštą Nr. 91 „Dėl šilumos perdavimo tinklų 

ir jų technologinių priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymu, būtinų pakeitimų“, teikia Energetikos ministerijos specialistų paaiškinimus.  

 1. LŠTA 2021-07-12 raštu Nr. 64 „Dėl buitinių šilumos vartotojų atsiskaitymo 

dokumentų formos“ pateikė pasiūlymą Energetikos ministerijai inicijuoti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 4 dalies pakeitimus ir nustatyti, kad „4. Šilumos vartotojams 

pateikiamos popierinės elektroninės sąskaitos (mokėjimo pranešimai), išskyrus atvejus, kai 

vartotojas pageidauja gauti popierines sąskaitas (mokėjimo pranešimus) elektroniniu būdu. 

Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai teikia vartotojams elektronines sąskaitas (mokėjimo 

pranešimus) netaikydami papildomų mokesčių.“ (toliau – LŠTA pasiūlymas).  

 Energetikos ministerijos nuomone, šilumos tiekėjai privalo sudaryti sąlygas 

vartotojams patiems pasirinkti kokiu būdu jiems patogiau gauti sąskaitas. Energetikos ministerija 

nesutinka, kad vartotojams turėtų būti perkeliama administracinė našta kuomet patys vartotojai 

turėtų kreiptis į šilumos tiekėjus su prašymu pratęsti popierinių sąskaitų siuntimą. 

 

 2. LŠTA 2021-07-21 raštu Nr. 70 „Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 

taikymo“ ir 2021-09-29 raštu Nr. 91 „Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių 

apsaugos zonų dydžio, nustatyto specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, būtinų pakeitimų“ 

prašo Energetikos ministerijos pateikti nuomonę ar išaiškinimą, ar šilumos perdavimo tinklams ir jų 

priklausiniams gali būti nustatyta kito dydžio nei 5 m. apsaugos zona, kaip tai yra nustatyta 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Taip pat LŠTA prašo 

nedelsiant inicijuoti minėto įstatymo pakeitimus, vietoje 5 m. apsaugos zonos įrašant ribą nuo 2 iki 

mailto:info@enmin.lt
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5 metrų, sudarant sąlygą šilumos tiekėjui pačiam priimti sprendimą dėl apsaugos zonos dydžio 

poreikio, užtikrinant saugų ir patikimą šilumos tiekimą. 

 Informuojame, kad bet kokie teisės aktų nuostatų pakeitimai turėtų būti atliekami, 

turint pagrindžiančių motyvų, kuriais vadovaujantis būtų priimami atitinkami sprendimai. Manome, 

kad esant įvairiems apsaugos zonų dydžiams elektros tinklų ar skirstomųjų dujotiekių atveju, dar 

nereiškia, kad skirtingus apsaugos zonų dydžius galima būtų taikyti šilumos perdavimo tinklams. 

Pažymėtina, kad LŠTA siūlomas apsaugos zonos dydis – nuo 2 iki 5 m. šiai dienai nėra pagrįstas. 

Energetikos ministerija siūlo LŠTA atlikti tyrimą ar modeliavimą kuris pagrįstų  siūlymą mažinti 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas, kuriame išnagrinėtos šių zonų sumažinimo galimybės, 

nauda ir galimos rizikos, Europos Sąjungos šalių praktika, ir pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų 

keitimo.  

 

 3. Energetikos ministerija įvertinusi LŠTA 2021-08-11 raštu Nr. 74 „Dėl biokuro 

kokybės užtikrinimo“ pateiktus siūlymus dėl biokuro kokybės griežtesnio reglamentavimo ir 

sankcijų pardavėjams nustatymo iš dalies pritartų siūlymui griežtinti biokuro kokybės reikalavimus 

nustatytus šiuo metu galiojančiuose Kietojo biokuro kokybės reikalavimuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1–310, taikant 

reikalavimus tiek biržiniams, tiek užbiržiniams sandoriams, tačiau tik tuo atveju jeigu būtų 

išskiriami atskiri produktai arba naudojamos žaliavos bei atlikti tyrimai ne tik dėl pažeidimų, bet ir 

kontroliniai. Šie pasiūlymai bus įvertinti svarstant Kietojo biokuro kokybės reikalavimų pakeitimus. 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 
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IS-918/643-IV-1 priedas 

 

LIETUVOS BANKO PROGNOZĖS: ŠILDYMO, DUJŲ IR ELEKTROS KAINŲ KILIMAS 

– LAIKINAS 

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, www.LRT.lt, 2021.09.29 

TN: tn 

 

Dujų, elektros ir šildymo kainų augimas yra laikinas reiškinys ir ateityje turėtų stabilizuotis 

– tai, remiantis tarptautinių rinkų tendencijomis rodo Lietuvos banko prognozės. Kaip Seimo 

biudžeto ir finansų komitete teigė Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorė Kotryna 

Tamoševičienė, šis kainų augimas buvo nulemtos daugybės priežasčių, tačiau jau kitąmet didesnės 

įtakos infliacijai nebeturėtų daryti. 

Pristatant Seimo komitetui ekonomikos tendencijas ir prognozes, K. Tamoševičienė 

atkreipia dėmesį, kad antrasis karantinas Lietuvos ekonomikai darė daug mažesnį poveikį, todėl 

stebimas ir spartesnis atsigavimas. „Antrasis karantinas, antroji banga tikrai darė žymiai mažesnį 

poveikį Lietuvos ekonomikai nei pirmasis karantinas. To pagrindinės priežastys – verslas jau buvo 

pasirengęs, prisitaikęs, daug įvairių priemonių: darbas iš namų, elektroninė prekyba ir pan.“, – 

kalbėjo K. Tamoševičienė. 

Anot jos, teigiamos įtakos turėjo ir pagerėję gyventojų ir verslo lūkesčiai, kurie leido 

ekonomikai augti. 

Vis dėlto gyventojai pasižymėjo taupumu. Kaip teigė Lietuvos banko atstovė, labai padidėjo 

Lietuvos gyventojų taupymas – nors pajamos augo, o vartojimas buvo prislopintas. Anot K. 

Tamoševičienės, tai lėmė ir karantino ribojimai, kai gyventojai neturėjo tiek daug galimybių įsigyti 

prekių ar paslaugų, kai kurių prekių ir paslaugų dėl karantino gyventojams nereikėjo. 

Atsižvelgiant į šią tendencija, prognozuoja Lietuvos bankas, galima tikėtis spartesnio 

vartojimo didėjimo. „Žvelgiant į ateitį, galima tikėtis vartojimo spartesnio augimo būtent iš to, kad 

mažės ta taupymo norma ir didesnę dalį pajamų vartotojai išleis prekėms ar paslaugoms. Tai 

reiškia, kad iš vidaus rinkos galima tikėtis, kad bus didelė paklausa, yra lėšų, kurias gyventojai 

išleis“, – tvirtino K. Tamoševičienė. 

Stebint išorės paklausą, teigė ekspertė, buvo stebimas spartesnis Lietuvos eksporto augimas, 

nei augo išorės paklausa. „Eksportas susitraukė per pirmąją bangą, bet jis susitraukė visame 

pasaulyje ir eksporto atsigavimas buvo spartesnis negu vidutiniškai mūsų rinkos, į kurias mes 

eksportuojame. Čia galima kalbėti apie tai, kad Lietuvos eksportuotojai demonstruoja 

konkurencingumą. Visada per krizes ir atsigaunant po krizių matome stiprų mūsų eksportuotojų 

konkurencingumą“, – sakė K. Tamoševičienė. 

Jos aiškinimu, eksporte išsiskyrė reagentų eksportas, taip pat sparčiai atsigavo baldų 

gamyba. Anot K. Tamoševičienės, tendencijos rodo, kad išorės paklausa ir toliau turėtų atsigauti, o 

eksporto augimas išliks. „Turbūt opiausias klausimas šiuo metu yra pakilusios žaliavų kainos. (...) 

Galima įsiminti tokias tris pagrindines kategorijas. Vienas dalykas yra pramoniniai metalai, įvairios 

žaliavos, reikalingos statybiniam sektoriui (mediena, metalai). Jų kainos yra stipriai pakilusios. Tarp 

skirtingų medžiagų matyti skirtingos tendencijos. (...) Kitas faktorius, didinantis ir mūsų infliaciją, 

yra naftos kaina. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad naftos kaina nėra rekordinėse aukštumose, bet 

tiesiog buvo smarkiai nukritusi per pandemiją“, – nurodė K. Tamoševičienė. 

Vis dėlto, anot ekspertės, labiausiai šiuo metu išsiskiria gamtinės dujos. Jų kaina kyla į 

rekordines aukštumas. Anot K. Tamoševičienės, tokias tendencijas lemia pasiūlos ir paklausos 

veiksniai. „Dujų kainų augimas Lietuvoje persiduoda į administruojamų kainų didėjimą. Matome, 

kad ir elektros auga smarkiai auga pastaruoju metu, ir pačių gamtinių dujų kaina, ir šilumos 

energijos kaina. Visos tos komponentės prisideda prie bendrosios vartotojų kainų infliacijos. Reikia 

pasakyti, kad, žvelgiant į tuos faktorius tarptautinėse rinkose, galima tikėtis, kad tai stabilizuosi, kad 

tai yra tam tikras laikinas reiškinys. Jau kitais metais energijos kainų augimas turėtų daryti mažesnę 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1506900/lietuvos-banko-prognozes-sildymo-duju-ir-elektros-kainu-kilimas-laikinas
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įtaką infliacijai. Tokie dalykai, kaip atsargų trūkumas, palaipsniui turėtų susibalansuoti“, – tvirtino 

K. Tamoševičienė. 

 

VYRIAUSYBĖ IMASI SPRENDIMŲ DĖL DIDĖJANČIŲ ELEKTROS, DUJŲ, ŠILUMOS 

KAINŲ: AUGIMĄ IŠDĖLIOS PER 5 METUS 

Ernestas Naprys, ELTA, www.DELFI.lt, 2021 m. rugsėjo 29 d. 

TN: tn 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys po Vyriausybės posėdžio informavo, kad 

vartotojams energetinių išteklių kainų augimas bus sustabdytas ties maždaug 20 proc. riba – 

likusi kainos augimo dalis bus išdėliota per 5 metus. Manoma, kad energijos brangimas yra 

laikinas. Taip pat informuota, kad bus siūloma pratęsti elektros tiekėjų pasirinkimo terminą 

iki birželio.  

D. Kreivys informavo, kad ketinama apriboti elektros, dujų, šildymo kainų augimą 

vartotojams. „Turbūt visi matome kas vyksta pasaulinėse rinkose: ir Azija, ir geopolitinės 

priežastys, Lietuva turbūt nėra vienintelė šalis, kuri su tuo susiduria. Tačiau mes, Vyriausybė, 

turime įsipareigojimą Lietuvos žmonėms, kad tas kainų kilimas būtų maksimaliai švelnus ir mūsų 

priemonių ratas, kurį mes parengėme, manome, kad tai užtikrins. Iš viso turime tris kryptis, 

kuriomis planuojame dirbti ir keisti teisės aktus“ 

Pirmoji kryptis, anot jo, kainų šoko suvaldymas, antroji – siekis išgyvendinti įsisenėjusius 

energijos švaistymus ir neūkiškumus, ir trečioji – namų ūkių energetinio savarankiškumo didinimas. 

„Kainų šokų suvaldymui mes planuojame nupjauti kainų kilimo piką, kad išdėstytume jį per 

ateinančius penkerius metus. Manome, kad šis pikas yra laikinas, jis tikrai labai didelis, ir jį būtina 

suvaldyti. Tiek su įmonėmis, tiek su reguliuotoju tie dalykai yra aptarti ir suderinti, tam rengiame 

reikalingus įstatymų projektus, kitą savaitę projektai atsiguls Vyriausybėje, o dar po savaitės keliaus 

į parlamentą“, – sako D. Kreivys. 

Jis paaiškino, kad elektros kaina bus fiksuojama „arba sustabdomas augimas tieks 21 

procentu“. 

 Dainius Kreivys 

„Tai reiškia, kad elektros kainai kylant aukščiau, gyventojams daugiau kaina nebrangs. Dujų 

kainos virykles turintiems vartotojams kaina šiuo metu yra pabrangusi virš 50 proc. Kaina yra 

fiksuojama ties 20 procentų. Kuomet kalbame apie dujas, skirtas šildymui, šiandien kainos auga 83 

proc. ir toliau jos kyla – dujų kanos yra fiksuojamos ties 30 procentų. Taigi, Vyriausybė kartu su 

reguliatoriumi ir įmonėmis imasi visų veiksmų, kad šokas, kurį galime patirti dėl pasaulinių 

energijos kainų šuolio, būtų minimizuotas“, – patikina D. Kreivys. 

Jis pastebėjo savivaldybių, besišildančių biokuru, neūkiškumą, „Šioje vietoje, deja, mes 

turime daug erdvės patobulinti sistemą. Nes kirtavietėse, atliekant parkų, elektros linijų, proskynų 

valymo darbus, didžioji dalis atliekų, medienos atliekų, yra paliekama pūti ir yra neišvežama dėl 

tam tikrų teisės aktų netobulumo ir aplaidumo. Taip toliau tęstis negali. Visos biokuro papildomos 

dedamosios keliaus į katilus, pradės keliauti dar šiais metais“, – kalbėjo D. Kreivys. 

Jis vertina, kad papildomai kūrenamos medienos atliekos leistų biokuro kainas mažinti 

daugiau nei 10 procentų. „Sekantis sprendimas – šilumos mazgų sureguliavimas. Galiu pasakyti, 

kad tik 53 proc. šilumos mazgų Vilniuje yra paruošti žiemai, sureguliuoti taip, kad veiktų 

efektyviai. Čia mes įpareigosime šilumos punktų administratorius užtikrinti jų efektyvumą,ir tai 

kontroliuosime, kad nepleškintume šilumos vėjui, ir nešildytume oro“, – sako D. Kreivys. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vyriausybe-imasi-sprendimu-del-didejanciu-elektros-duju-silumos-kainu-augima-isdelios-per-5-metus.d?id=88310181
https://g4.dcdn.lt/images/pix/dainius-kreivys-87651221.jpg
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Jis vertina, kad papildomai kūrenamos medienos atliekos leistų biokuro kainas mažinti 

daugiau nei 10 procentų „Sekantis sprendimas – šilumos mazgų sureguliavimas. Galiu pasakyti, kad 

tik 53 proc. šilumos mazgų Vilniuje yra paruošti žiemai, sureguliuoti taip, kad veiktų efektyviai. 

Čia mes įpareigosime šilumos punktų administratorius užtikrinti jų efektyvumą,ir tai 

kontroliuosime, kad nepleškintume šilumos vėjui, ir nešildytume oro“, – sako D. Kreivys. 

Taupymai galėtų siekti iki 10 procentų, šioms priemonėms reikalingi įstatymų projektai ar 

Vyriausybės nutarimai pradėti arba pradedami rengti. „Ilgalaikės priemonės yra orientuotos į namų 

ūkių energetinio savarankiškumo didinimą. Siekiame, kad patys žmonės, mūsų gyventojai, 

dalyvautų žaliojoje transformacijoje, kad patys galėtų gaminti elektrą, šilumą, ir taip susimažinti 

savo sąskaitas. Nuo ateinančių metų kas ketvirta šeima arba namų ūkis galės pretenduoti į valstybės 

paramą įsirengti saulės elektrinę, šilumos siurblį, ar dalyvauti kaip vėjo elektrinės dalininkas 

statybose. Tam yra skirta kitąmet vien saulės ir vėjo jegainėms beveik 164 mln. eurų“, – kalbėjo D. 

Kreivys. 

Dar 110 mln. eurų bus skirta neefektyvių biomasės ir iškastinio kuro katilų keitimui, vardijo 

D. Kreivys. 

„Dar viena priemonė, kuri skirta, kad žalioji transformacija ir kainų mažinimas neaplenktų ir 

žemiausias pajamas turinčių žmonių, mes planuojame energetinių bendrijų kūrimą, kuriose galės 

dalyvauti mažas pajamas turintys žmonės ir jie neturės prisidėti savo lėšomis. Planuojame, kad per 

inovatyvias finansavimo schemas šie žmonės galės būti naudos gavėjai iš tokių elektrinių ir 

susimažinti savo sąskaitas“, – dėstė D. Kreivys. 

Dar pusmetis pasirinkti elektros tiekėją 

Jis teigia, kad pratęsiama data, iki kada vartotojai turi pasirinkti el. energijos tiekėją. 

„Kadangi situacija yra labai įtempta dėl kainų šoko, suteikiame žmonėms daugiau laiko pasirinkti – 

siūlome pratęsti terminą iki birželio mėnesio, tačiau galutinį sprendimą turi priimti Seimas. Tai 

liečia tik tuos vartotojus, kurie dar nėra pasirinkę tiekėjo. Keičiasi tik galutinis tiekėjo pasirinkimo 

terminas, jis bus pratęsta, tikėtina, kaip minėjau, pusmečiui“, – kalbėjo D. Kreivys. 

Jis pabrėžė, kad ir garantiniame tiekime esantys vartotojai galės ilgiau rinktis tiekėją. 

Tiekėjo nepasirinko didžioji dalis namų ūkių. „Iki 80 proc. namų ūkių turėtų būti. Pirmo etapo dalis 

nebuvo didelė, antro etapo sutarčių pasirašymas tik pradeda įsibėgėti“, – paaiškino D. Kreivys. 

Platesnės kompensacijos už šildymą 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė papildė, kad su biudžetu bus 

teikiami projektai, užtikrinsiantys namų ūkių pajamų augimą ir minimalų kainų augimą. 

„Papildomai plėsime ir galimybes gauti šildymo kompensacijas. Šiandien kiekvienas žmogus gali 

kreiptis dėl šildymo kompensacijos į savivaldybę. Prognozuojame, kad kainos grįžta į 2018-2019 

m. sezoną. Jau karantino ir ekstremalios situacijos metu skiriant kompensaciją nėra vertinamas 

žmogaus turtas, anksčiau jis būdavo vertinamas. Per ekstremalią sitauciją, karantiną, ir 6 mėn. po to 

turtas nevertinamas, į savivaldybes gali kreiptis visi žmonės, jei mano, kad kompensacija jiems 

priklauso“, – kalbėjo M. Navickienė. 

Taip keičiamas piniginės paramos nepasiturintiems įstatymas ir didinama valstybės remiamų 

pajamų dydžio įtaka namų ūkiams, skaičiuojant galimybes gauti kompensaciją. „Jeigu vienas asmuo 

ir uždirba 600 eurų į rankas, iš jo pajamų būtų išskaičiuoti trys valstybės remiamų pajamų dydžiai, 

tai sudarytų 384 eurus, ir iš likusios pajamų sumos šildymo sąskaita negalėtų viršyti 10 proc. – visa 

kita kaina turėtų būti kompensuojama valstybės“, – dėstė M. Navickienė. 

Dabar galiojanti tvarka leidžia vienam gyvenančiam asmeniui išskaičiuoti 1,5 valstybės 

remiamų pajamų dydžio, o jei gyvena keli asmenys – 1 valstybės remiamų pajamų dydis. Su 

pakeitimu siūloma šiuos dydžius nustatyti atitinkamai iki 3 ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių. 

Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai leis paramą gauti 15-ai tūkstančių asmenų. Valstybei 

tai kainuotų apie 15 mln. eurų. 

Šimonytė: pataisos – kitą savaitę 

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad kitą savaitę ketinama Seimui pateikti įstatymų 

pakeitimus, kurie leistų elektros kainų šuolio poveikį išdėlioti per kelerus metus, dėl to nuosaikiau 

augtų kainos vartotojams, rašo ELTA. „Kalbant apie elektros ir dujų kainų tendencijas, koks galėtų 
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būti poveikis kainoms nuo sausio 1 dienos, tas įvertis yra atliktas reguliatoriaus. Jeigu jokių 

sprendimų nebūtų daroma, (...) tikrai procentiniai punktai, ypač jei kalbame apie dujas, kurios yra 

naudojamos šildymui, yra labai įspūdingi. Kaip ekspertai vertina, šita situacija yra laikinas šokas, 

kuris per laiką turėtų išsilyginti. Manau, kad radome sprendimus su reguliatoriumi ir įmone 

„Ignitis“, kaip tą srautą ar tiksliau kalną išlyginti per tam tikrą laiką. Tam reikės įstatymų 

pakeitimų. Tuos įstatymų pakeitimus pateiksime Seimui manau, kad kitą savaitę“, – po Vyriausybės 

posėdžio trečiadienį kalbėjo ministrė pirmininkė. 

 Ingrida Šimonytė 

Pasak I. Šimonytės, įstatymų pakeitimai leis atitinkamai išdėstyti kainų šuolio poveikį per 

kelerius metus. „Dėl tos priežasties kainos galutiniam vartotojui augtų gerokai nuosaikiau. Tais 

atvejais, kai žmonių pajamos yra gana mažos ir finansinė padėtis yra gana kukli, vis dar išliks 

kompensacijų poreikis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi Piniginės socialinės 

paramos įstatymo pakeitimus, kuriuos pateiksime kartu su biudžetu Seimui ir kur bus padidinti 

pajamų slenksčiai, nuo kurių galima pretenduoti į piniginę socialinę paramą komunalinėms 

išlaidoms apmokėti. Dabar turto slenksčiai netaikomi, nes yra įstatymo išimtis, kuri galioja 

ekstremalios situacijos laikotarpiu, tačiau pajamų slenksčiai kitais metais gana sparčiai augs 

didžiajai daliai pajamų kategorijų: ir minimaliai algai, ir pensijoms, ir kitoms išmokoms. Žinoma, 

gali būti tam tikra problema, kad žmonėms dėl pajamų augimo tiesiog (parama – ELTA) tampa 

nebeprieinama, dėl tos priežasties ir pajamų karteles irgi atitinkamai bus siūloma padidinti ir tam 

bus siūloma numatyti papildomų lėšų ateinančių metų biudžete“, – sakė I. Šimonytė. 

 
 

UŽ NAUJOS KRIZĖS KYŠO KREMLIAUS AUSYS: DIDESNĖS SĄSKAITOS NETRUKUS 

PASIEKS VARTOTOJUS LIETUVOJE 

 Edgaras Savickas 2021 m. rugsėjo 28 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Vidutinė dujų kaina Lietuvos vartotojams aktualiausioje biržoje „Get Baltic“ per 

metus padidėjo 5 kartus. Verslas tai jau pajuto, o vartotojus didesnės sąskaitos pasieks 

netrukus. Svarstoma, kad dujų tiekimą Europai ribojanti Rusija taip elgiasi dėl geopolitinių 

priežasčių.  

Kaip komentavo „Ignitis“ ryšių su visuomene projektų vadovas Lukas Zadarackas, situacija 

Europos gamtinių dujų rinkoje yra išties įtempta. „Tai lemia įvairios priežastys: tebevykstantys 

remonto darbai Norvegijos kontinentiniame šelfe, silpnas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) 

importas į Vakarų Europos šalių terminalus, žemiau įprasto vidurkio užpildytos požeminių dujų 

saugyklos bei rekordiškai aukštos apyvartinių taršos leidimų (ATL) ir anglies kainos (kas didina 

dujų paklausą dar elektros gamyboje). Na, o tokios žinutės kaip kad „Nord Stream 2“ atidedama 

veiklos pradžia į kitų metų pradžią, taip prie to prisideda“, – pastebėjo jis. 

Anksčiau skelbta, kad „Nord Stream 2“ gali pradėti veikti nuo spalio 1 dienos, tačiau vėliau 

startas nukeltas bent į 2022 metų pradžią. 

Tuo pat metu pastebimas Rusijos „Gazprom“ dujų tiekimo į Europą ribojimas. Pasak 

Lietuvos energetikos ministro Dainiaus Kreivio, tai gali būti savotiškas spaudimas dėl „Nord 

https://g2.dcdn.lt/images/pix/ingrida-simonyte-88295797.jpg
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Stream 2“. „Rusija, norėdama daryti įtaką ir paspausti Europos Sąjungos šalis nares, pirmiausia 

Vokietiją, kad greičiau paleistų „Nord Stream“, yra pristabdžiusi dujų tiekimo apimtis ir saugyklos 

yra tuščios nuo Italijos iki Vokietijos, ir tai taip pat atsiliepia dujų kainoms“, – rugsėjį žurnalistams 

sakė jis. 

Galimą Rusijos manipuliavimą įžvelgia ir grupė Europos Parlamento narių, kurie paragino 

Europos Komisiją ištirti „Gazprom“ vaidmenį išaugusiose dujų kainose. Savo ruožtu Kremliaus 

atstovai aiškino, kad greitas „Nord Stream 2“ paleidimas galėtų išspręsti gamtinių dujų stokos 

problemas Europoje. 

Įprasta praktika 

Kad Rusija energetikos žaliavas naudoja kaip geopolitinio spaudimo priemonę neabejoja 

Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. „Šiame kontekste, net ir matant sisteminius 

dalykus, tokius kaip pandemija, kylantis vartojimas, sunku paneigti, kad kalkuliacijoje galiausiai 

nėra tam tikro kryptingo Kremliaus veikimo, paspaudžiant Vakarų šalis. Taip kartu siunčiant 

signalą, kad visai neseniai skelbtas Vokietijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl to, kad 

neva bus padedama Ukrainai išlikti dujų tranzito valstybe (o Vakarai spaus Rusiją, jei taip nebus 

elgiamasi) iš esmės neturi potencialo galioti, nes jau dabar Rusija aiškiai siunčia signalą, kad 

tiekimą ji kontroliuoja ir turi labai daug svertų, kurie Europos šalims yra labai jautrūs“, – „Delfi“ 

sakė jis. 

L. Kojala sakė sutinkantis su prielaidomis, kad Rusija dujas riboja galvodama apie „Nord 

Stream 2“. „Ypač remiantis praeities įvykiais, tuo kaip Rusija traktuoja energetikos žaliavas. Tai 

nėra vienintelis veiksnys, kas šiandien yra dujų rinkoje, bet tai yra svarbus veiksnys“, – sakė jis. 

Politologas taip pat sakė, kad Rusijai kol kas sunku vertinti rinkimų Vokietijoje rezultatus. 

„Nes dar nėra Vyriausybės, dar nėra aišku, kas ją sudarys“, – pastebėjo jis. 

Kaip žinia, sekmadienį vykusiuose rinkimuose socialdemokratai gavo 25,7 proc., 

Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) ir jos partnerė Bavarijoje Krikščionių socialinė sąjunga 

(CSU) – 24,1 proc. balsų. Žalieji, gavę 14,8 proc. balsų, liko trečioje vietoje, o Laisvoji demokratų 

partija (FDP) su 11,5 proc. balsų – ketvirtoje. „Manau, kad yra gana skirtingos potencialios 

laikysenos šių klausimų atžvilgiu – kaip būtų su socialdemokratų vadovaujama Vyriausybe, kuri 

visuomet yra linkusi į atviresnį dialogą su Rusija, ir su krikdemu vyriausybe, kuri, ypač jausdama 

žaliųjų spaudimą, galimai galėtų keisti savo laikysena, lyginant su tuo, kokia ji buvo pastaruosius 4 

metus. Šiuo metu tokios skirtys, bet vis tiek pagrindinė šiandien galiojanti tezė yra kad jokių 

esminių pokyčių Vokietijoje Rusijos atžvilgiu šie rinkimai ir jų rezultatai, kad ir kokia būtų 

koalicija, turbūt nežada“, – svarstė L. Kojala. 

Kaip apsirūpina dujomis 

Lietuvių „Amber Grid“ valdomos biržos „Get Baltic“ duomenimis, 2020 metų rugsėjo 

pabaigoje vidutinė dujų megavatvalandės kaina siekė apie 10 eurų, o šiemet rugsėjo 27 dieną 

sandorių vidurkis siekė apie 50 eurų. 

 
Kaip pasakojo L. Zadarackas, „Ignitis“ įsigyjamų gamtinių dujų portfelis yra diversifikuotas 

ir šią žaliavą bendrovė gauna pagal sudarytas trumpalaikes ir ilgalaikes sutartis tiek vamzdynais, 

tiek per Klaipėdos SGD terminalą. Dalis dujų saugoma ir Latvijos Inčukalnio dujų saugykloje. 

„Bendrovės sudarytų kontraktų kainos yra tiesiogiai susietos su Europos dujų biržų kainų indeksais, 

tad jei kyla kainos ten – jos kyla ir Lietuvoje. Šiuo metu visoje Europoje fiksuojamas dujų kainų 

https://www.delfi.lt/temos/linas-kojala
https://www.delfi.lt/temos/amber-grid
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lygio kilimas tiesiogiai atsispindi ir Lietuvos dujų rinkoje. Tą galima matyti ir stebint kainų 

dinamiką „Get Baltic“ regioninėje dujų biržoje, kurioje kainos stipriai koreliuoja su Europos TTF 

(angl. Title Transfer Facility) indeksu“, – pastebėjo jis. 

Lietuvoje gamtines dujas buičiai teikia tik „Ignitis“. Tuo metu verslą dujomis aprūpina dar 

devyni tiekėjai, iš kurių septyni taip pat dalyvauja „Get Baltic“ biržoje. 

Gamtines dujas šioje biržoje perka ir Vilniaus šilumos tinklai (VŠT). Kaip pasakojo 

savivaldybės įmonės finansų vadovė Rasa Gudė, „Get Baltic“ biržoje dalyvauja gamtinių dujų 

vartotojai (pirkėjai) bei gamtinių dujų pardavėjai ne tik iš Lietuvos, tačiau Latvijos, Estijos bei 

Suomijos. „Tiek viena tiek kita pusė teikia gamtinių dujų pirkimo/pardavimo pavedimus už tam 

tikrą jiems priimtiną kainą. Kai gamtinių dujų pirkėjo ir pardavėjo lūkesčiai sutampa (t. y. 

pavedimo pirkti kaina yra didesnė arba lygi pardavimo parduoti kainai), įvyksta sandoris. Sandorio 

šalys yra anoniminės. „Get Baltic“ dujų biržos prekybos aktyvumas būna nuo 7–8 ryto iki 19–20 

val. vakaro. Bendrovės darbuotojai stebi dujų kainas 12 val. per parą visą savaitę be išeiginių ir 

švenčių dienų ir stengiasi dujas nupirkti pačiu palankiausiu metu, kada kainos yra mažiausios“, – 

pasakojo ji. 

R. Gudė sakė, kad pagal teisės aktus VŠT ne mažiau kaip 50 proc. suvartojamų dujų turi 

įsigyti per „Get Baltic“. „Taip pat galimi ir dvišaliai sandoriai, kurie gali būti sudaromi už ne 

didesnę nei biržoje atitinkamu laikotarpiu susidaranti vidutinė kaina. VŠT inicijuoja viešuosius 

pirkimus pagal dvišalius sandorius stengiantis įsigyti dujas pigesne nei biržos kaina, tačiau ne 

visuomet sulaukia tiekėjų norinčių dalyvauti konkurse. 2021 metų rugpjūčio 23 dieną skelbtas 

gamtinių dujų pirkimas 2021 metų ketvirtam ketvirčiui neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų“, – 

pastebėjo ji. 

VŠT atstovė dar papasakojo, kad gamtinių dujų biržoje sudaromos tiekimo sutartys su 

tiekėjais yra anonimiškos ir galioja iki įvykdymo dienos. Sudaromos dvišalės įsigijimo sutartys su 

kitais tiekėjais, kurie pasiūlo palankiausią dujų įsigijimo kainą. „Dujos įsigyjamos esamos rinkos 

kaina. Vidutinė biržos kaina yra artima Europos „Gaspool“ ir TTF biržų kainai, tačiau pardavėjai 

dalyvaujantys „Get Baltic“ dujų biržoje dažnai šiai kainai taiko maržą, kurią sudaro dujų 

išdujinimo, saugojimo, transportavimo mokesčiai, tiekėjų pelno dalis ir pan. Šiuo metu gamtinių 

dujų kaina „Get Baltic“ biržoje svyruoja apie 48–49 Eur/MWh, tačiau per spalį, atsižvelgiant į 

visoje Europoje besiformuojančias kainas, augimas numatomas iki 70 ir daugiau Eur/MWh“, – 

nurodė R. Gudė. 

Pašnekovė dar nurodė, kad gamtinių dujų saugojimo galimybės labai ribotos. „Tam tikrą 

laiką jos gali būti saugomos Klaipėdos SGD terminale, jeigu pristatomos dujovėžiais, tačiau 

susiduriama su gamtinių dujų praradimais joms garuojant. Kita galimybė – gamtines dujas saugoti 

Latvijos „Inčukalns“ saugykloje, tačiau susiduriama su saugyklos pajėgumų trūkumu bei saugojimo 

kaštais, kurie didina gamtinių dujų kainą. Gamtinių dujų saugojimas dažniausia naudojamas žemų 

dujų kainų aplinkoje. 

Gamtinės dujos bendrovę pasiekia gamtinių dujų perdavimo operatoriaus dujų perdavimo 

tinklais. Gamtinės dujos naudojamos daugiausia šildymo sezono metu, padengti ženkliai 

išaugančius šilumos gamybos piko poreikius bendrovės dujiniuose vandens ir garo katiluose 

Vilniaus termofikacinėje elektrinėje bei rajoninėje ir mažosiose katilinėse. Šią vasarą vilniečių 

poreikius patenkinti karšto vandens ruošimui buvo naudojamas tik biokuras. Šildymo sezono metu 

kuro santykis yra 60 proc. atsinaujinantieji energijos ištekliai ir 40 proc. dujos“, – sakė R. Gudė. 

 
 

ŠTAI KODĖL EUROPA, KURIAI BEVILTIŠKAI REIKIA DUJŲ, NEPERKA SGD 

Anna Shiryaevskaya, Bloomberg 2021 m. rugsėjo 25 d. www.delfi.lt,  

TN: tn  

 

Rekordinis gamtinių dujų kainų augimas Europoje nereiškia, kad tampa pelninga tiekti 

kiekvieną turimą molekulę į regioną. Štai kodėl Europa, kuriai beviltiškai reikia dujų, neperka SGD 
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Nors Europos kainos šiais metais pašoko daugiau nei tris kartus, jos vis dar nėra didesnės už 

suskystintų degalų, tiekiamų į Aziją, didžiausią importuojantį regioną, kainas. Taip yra dėl to, kad 

šalys, nuo Japonijos iki Indijos, paniškai perka prieš žiemą, didindamos konkurenciją dėl nedidelės 

dalies atsargų, kuriomis laisvai prekiaujama neatidėliotinų sandorių rinkoje ir kurios nėra susijusios 

su ilgalaikiais sandoriais.  

Dujų rinkos Europoje, Azijoje ir Jungtinėse Valstijose yra sujungtos suskystintųjų gamtinių 

dujų (SGD) prekybos ryšiais, todėl judėjimas viename regione gali nukreipti srautus kita kryptimi.  

Didžiausiems pasaulio prekiautojams ir gamintojams susitinkant Dubajuje „Gastech“ 

konferencijoje – pirmajame „gyvai“ rengiamame pramonės renginyje nuo koronaviruso pandemijos 

pradžios, – SGD pirkimas bus pagrindinė diskusijų tema, nes šalys siekia, kad šią žiemą žmonėms 

netrūktų šviesos bei šilumos.  

Žemiau pateikiamos penkios diagramos, kuriose paaiškinama, kodėl Europa negauna 

pakankamai SGD ir ko reikės, kad padėtis pasikeistų.  

16. Kur yra SGD? Vos per dvejus metus Europa perėjo nuo pertekliaus iki trūkumo. 

Taip nutiko dėl smarkiai augančios paklausos Azijoje, Kinijai greitai išsikapsčius iš 

pasaulinės pandemijos. Didžiausia per dešimtmetį sausra Brazilijoje taip pat 

prisidėjo prie trūkumo, nes šalis pradėjo naudoti SGD, kad galėtų gaminti elektros 

energiją, kurią paprastai gamina hidroelektrinės užtvankos. Dėl visų minėtų veiksnių 

liko labai nedaug Europai skirtų krovinių, o importas nuo birželio pradžios 

sumažėjo.  

 
2. Ilgalaikės sutartys Dauguma SGD tiekiamos pagal ilgalaikes sutartis, o didžioji jų dalis 

skirta Azijai. Tad tai, kas tenka prekybininkų platformai, iš tikrųjų sudaro mažiau nei pusę visos 

pasiūlos. Šios sutartys paprastai siejamos su žaliavine nafta, kuri šiuo metu yra pigesnė už dujas 

Europos centruose arba už SGD Azijoje. Tai reiškia, kad šalys greičiausiai laikysis savo sutarčių, 

palikdamos mažiau galimybių neatidėliotinų sandorių rinkoje.  
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3. Atkreipkite dėmesį į skirtumą Norint išsiaiškinti, kas laimės kovą dėl krovinių, pirmiausia 

reikia stebėti kainų skirtumą Europoje ir Azijoje. Finansiniame pasaulyje tai reiškia, kad reikia 

stebėti skirtumą tarp Nyderlanduose parduodamų ateities sandorių ir indekso „Japan Korea 

Marker“, neatidėliotinų sandorių kainos šiaurės rytų Azijoje. „Jei turite neatidėliotiną krovinį, 

pristatysite jį ten, kur, jūsų manymu, geriausia grynoji grąža, – sakė Stacey‘is Morrisas, Dalase 

veikiančios įmonės „Alerian“ mokslinių tyrimų vadovas. – Laukia didelė konkurencija.“  

 
4. Kas slypi už skirtumo ribų Bet ne viskas priklauso nuo minėto skirtumo. Labai svarbi yra 

krovinio kaina, kai jis faktiškai pasiekia Europą. Šiuo metu dėl 16 centų priemokos už ateities 

sandorius mažai tikėtina, kad SGD bus perkamos. „Jei tokia praktika nepasikeis, Europoje nebus 

daug momentinių SGD“, – sakė Ciaranas Roe, „S&P Global Platts“ pasaulinių SGD operacijų 

direktorius. 
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17. Krovinių gabenimo kainos Geriausią SGD rinką lemia ir tai, kiek kainuoja nugabenti 

krovinį į Europą ar Aziją. Pavyzdžiui, jeigu suskystintųjų gamtinių dujų krovinių 

vežimo tarifai yra aukšti, didelė tikimybė, kad „Atlantic LNG“ veikiau liks regione 

nei leisis į ilgesnes keliones į Aziją, sakė C. Roe. Siekdami išvengti praėjusią žiemą 

išgyvento laivų stygiaus ir precedento neturinčių išlaidų, patirtų norint užsitikrinti 

neatidėliotiną tanklaivį, šiais metais prekybininkai rezervuoja laivus anksčiau.  

 
Bloomberg  
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IS-918/643-IV-2 priedas 

 

ŽALIAISIAIS TAKAIS – ŠVARIOS ATEITIES LINK 

„Verslo žinios“ Redakcijos nuomonė 2021-09-29 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius 

Mathias Cormannas, pirmadienį Vilniuje pristatęs pirmąją Lietuvos aplinkosaugos apžvalgą, 

pateikė šūsnį rekomendacijų, tarp jų – dėl automobilių taršos mažinimo. Jis pabrėžė – jei šalis 

nesiims papildomų priemonių, transporto tarša sparčiai didės. Marius Skuodis, susisiekimo 

ministras, teigė su 80% rekomendacijų sutinkantis, bet dėl dalies yra klaustukas – ne dėl jų iš 

principo poveikio aplinkai, bet tiesiog kada jos turėtų būti taikomos. 

EBPO apžvalgoje nagrinėjama Lietuvos pažanga, įgyvendinant aplinkosaugos tikslus ir 

tarptautinius klimato politikos įsipareigojimus, ir pateikiamos rekomendacijos, kaip paspartinti 

perėjimą prie tvaresnių transporto rūšių. Pasak M. Cormanno, transporto sektorius yra didžiausias 

Lietuvos teršėjas, išskiriantis maždaug 40% teršalų. Jis turi diegti pažangias technologijas, kovai su 

tarša turi būti skiriama 3% BVP. 

Jis taip pat pabrėžė, jog Lietuva turi vieną mažiausių benzino ir dyzelino akcizų tarp EBPO 

šalių, be to, dyzelino akcizas yra mažesnis nei benzino, nors jo naudojimas namų ūkiuose ir žemės 

ūkyje ypač didina taršą. Todėl siūloma suvienodinti dyzelio ir benzino akcizus. 

Be kita ko, EBPO ragina griežtinti automobilių stovėjimo sąlygas: kad statant daugiabučius 

nebebūtų privalomų vietų automobilių parkavimui, didinti parkavimo mokesčius, padaryti taip, kad 

miestuose nebeliktų nemokamų parkavimo vietų. Tačiau M. Skuodis teigia, kad tokie raginimai 

ankstyvi: jie galėtų būti įgyvendinti tik sukūrus alternatyvią viešojo transporto, dviračių 

infrastruktūrą. 

EBPO rekomenduoja Lietuvai investuoti išteklius tik į žaliojo kurso priemones, įvesti CO2 

mokestį, atsisakyti iškastinio kuro subsidijų. 

Anot organizacijos atstovo, mūsų šaliai reikia didinti viešąsias išlaidas aplinkosaugai, kurios 

nuo 2000 m. sumažėjo ir 2018 m. siekė tik 0,3% bendrojo vidaus produkto, palyginti su 0,8% 

siekiančiu EBPO vidurkiu. 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius teigia: jo 

vadovaujama organizacija pritaria EPBO rekomendacijoms, kad iškastinio kuro subsidijos būtų 

panaikintos, o akcizai – didinami.  

Pasak jo, jau išryškėjo automobilio registracijos mokesčio netobulumas – jo sumanymas 

nedavė rezultatų, mat toks mokestis neskatina taršių automobilių keisti į mažiau taršius ar 

elektromobilius. Todėl LPK siūlo panaikinti dabar galiojantį automobilių registracijos metu 

mokamą taršos mokestį ir vietoj jo įvesti mažesnį, bet periodinį taršos mokestį, kuris būtų susietas 

su automobilio tarša.  

Lėšos, surinktos iš aplinkosauginių mokesčių, turi būti naudojamos aplinkosauginiams 

tikslams įgyvendinti. „Šiandieną pramonės šakoms trūksta prieigos prie finansavimo, siekiant 

įgyvendinti žaliosios politikos tikslus, todėl surinktas lėšas raginame nukreipti žaliosios 

transformacijos ir skaitmeninimo tikslų įgyvendinimui“, – siūlo V. Janulevičius ir primena: 

valstybėje stokojame supratimo, kokią pridėtinę vertę sukuria žiedinė ekonomika, kai perdirbamos 

žaliavos vėl grįžtų į gamybą ir mažintume žaliavų importą, didesnę pridėtinę vertę kurdami 

valstybės viduje.  

Analitikai pažymi: pačios EBPO rekomendacijos labiau nurodo kryptį ir variantus, nei 

akcentuoja konkrečias priemones. Jas pasirenka mūsų politikai – siūlo Vyriausybė, o Seimas 

tvirtina arba ne. Žalumo dabar siekia visos pažangios šalys – Lietuva, regis, pasiryžusi nelikti 

nuošalyje. Kol kas atrodo, kad tikslai iškelti – lieka klausimas, kaip sparčiai ir sėkmingai mūsų šalis 

jų sieks.  

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/29/zaliaisiais-takais-svarios-ateities-link
https://www.vz.lt/transportas-logistika/2021/09/27/ebpo-vadovas-lietuva-turi-mazinti-transporto-tarsa
https://www.vz.lt/2021/09/28/m-skuodis-ebpo-raginimai-apsunkinti-automobiliu-stovejimo-salygas--ankstyvi


 

85 

VŽ nuomone, pirmieji koziriai atsidurs rankose tų, kurie greičiau pasitelks žaliąsias 

alternatyvas – tai liečia visus svarbiausius ekonomikos sektorius, ypač pramonę, energetiką, 

transportą. Lietuvos pramonė jau eina tuo keliu – tai ypač aktualu eksportuojančioms įmonėms, 

siekiančioms sėkmingai konkuruoti tarptautinėse rinkose. Belieka, kad, pasak analitikų, žalumo 

tema nebebūtų svetima visuomenės sąmonėje, nors pažanga jau ryškėja ir čia. 

 

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu 

parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 

kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai 

vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 

tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta 

pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 

enciklopedija /  

 

ŠAKELIŲ RANKIOJIMAS NĖRA TVARI ENERGETIKOS AMBICIJA 

„Verslo žinios“ Redakcijos nuomonė 2021-09-30 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Lietuvą ir pasaulį apėmė naujos krizės nuojauta: mažinamos BVP prognozės ir 

didinami tikėtini infliacijos rodikliai, o 2008 m. pasaulinę krizę išprognozavęs ekonomistas 

Nourielis Roubini įspėja apie gresiančią stagfliaciją. VŽ nuomone, nereikia pasiduoti 

apokalipsės pranašų retorikai, tačiau grėsmes įvertinti ir pasirengti galimiems pasaulinės 

ekonomikos sukrėtimams – verta. 

Priežastys jau ne sykį aprašytos ir įvardytos ir pirmiausia jos siejamos su dujų bei kitų 

energetinių išteklių brangimu, kuris jau tiesiogiai paveiks pramonę („Achema“ pranešė 

sustabdžiusi trečdalį gamybos ir pasiuntusi į prastovas dalį darbuotojų), o, tikėtina, paleis ir visą 

ekonomikos grandinę: nuo šilumos ir elektros kainų iki maisto produktų brangimo. Energetikos 

brangimą lėmė šovusi į viršų popandeminė energetinių išteklių paklausa, atsigaunant pramonei ir 

vartojimui; išaugusi suskystintųjų dujų paklausa Azijoje (svarbiausia – Kinijoje); šalta pernykštė 

žiema ir karšta vasara – gamtiniai reiškiniai siejami su globaliniu atšilimu, pareikalavusiu daugiau 

energetinių išteklių – tiek šildymui, tiek vėsinimui ir t. t. 

Galų gale lyg iš dangaus nukritęs koziris Rusijai su „Nord Stream 2“ (NS2) dujotiekiu: 

palankus metas spausti Vokietiją ir ES greičiau suteikti reikiamus leidimus NS2 veiklai (baigti 

administracines procedūras), taip pat peržiūrėti ES Trečiąjį energijos paketą, kuris galbūt leistų 

„Gazprom“ išvengti reikalavimo atsisakyti NS2 valdymo. 

Pagal ES Trečiojo energetikos paketo Direktyvą „Gazprom“ privalo atsisakyti NS2 

valdymo, nes ES taisyklės reikalauja atskirti veiklą: šiuo atveju dujų tiekimą nuo infrastruktūros 

(NS2 vamzdžio). 

Dainius Kreivys, Lietuvos energetikos ministras, užsimena, kad NS2 administracinių 

procedūrų pabaiga gali trukti iki 8 mėnesių – iki kitų metų vidurio. Tikėtina, kad ne anksčiau nei 

nuo sausio 1 d. ir tikrai ne kaip to siekia V. Putinas – spalio mėnesį. 

Niekas gerai nežino kaip bus, tačiau Vokietija ir Rusija rodo neketinančios ilgai 

konfrontuoti.   

Praėjusį sekmadienį vykusių Vokietijos rinkimų išvakarėse Arminas Lashetas, kuris vedė į 

rinkimus Vokietijos krikščionis demokratus (nors jo galimybės tapti naujuoju Vokietijos kancleriu 

šiuo metu gana miglotos) pakalbėjo apie tai, kad NS2 turėtų greičiau pradėti veikti. Vokietijos 

rinkimų dieną Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas paskelbė, neva Rusija pasirengusi pradėti 

tiekti dujas į Europos dujų talpyklas, tačiau tam reikia laiko. 

Lietuvoje buvo gerai išgirsta Kremliaus paskleista pirmoji žinios dalis, kad Rusija 

pasirengusi  didinti dujų tiekimą Europos talpykloms, bet mažiau išgirsta antroji: tai gali užtrukti 

30, 60 arba 90 dienų. 

http://www.kf.vu.lt/mokslas/leidiniai/zurnalistikos-enciklopedija
http://www.kf.vu.lt/mokslas/leidiniai/zurnalistikos-enciklopedija
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/30/sakeliu-rankiojimas-nera-tvari-energetikos-ambicija?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&6f5bv
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/22/achema-imones-veikla-tapo-nuostolinga-i-prastovas-isleidziama-apie-400-zmoniu
https://www.vz.lt/pramone/2021/09/22/achema-imones-veikla-tapo-nuostolinga-i-prastovas-isleidziama-apie-400-zmoniu
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/09/22/naujos-duju-krizes-seselis-rekordines-kainos-ir-rusijos-politiniai-zaidimai
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/09/27/kremlius-pareiske-esas-pasirenges-didinti-duju-tiekima-europai
https://www.vz.lt/pramone/energetika/2021/09/27/kremlius-pareiske-esas-pasirenges-didinti-duju-tiekima-europai


 

86 

Rusija toliau „švelniai spaudžia“, o Europa dairosi į dangų ir tikisi, kad žiema bus švelnesnė. 

Komunalinių paslaugų teikėjai Europoje meldžia švelnios žiemos, nes jau per vėlu pildyti atsargas, 

rašo „Bloomberg“. 

Įspėjama, kad energijos kainų augimas, problemos dėl tiekimo grandinių gali lemti 

aukščiausias per pastarąjį dešimtmetį maisto kainas, infliaciją ir daugelio šalių centrinius bankus 

suabejoti ar prognozuotas popandeminis infliacijos šuolis iš tiesų bus toks laikinas, kokio buvo 

tikėtasi. 

Analitikai pastebi, kad tai gali paliesti kiekvieno europiečio gyvenimą, o šilumos tiekėjus 

daug dažniau žvilgčioti į orų prognozes. 

VŽ požiūriu, lazda, kaip visuomet, turi du galus, o, kaip rodo VŽ krizių stebėjimo patirtis, 

kiekviena krizė kažkam yra liūdna pabaiga, o kažkam – geras startas. Tiesiog reikia atsiveriančias 

galimybes tinkamai įvertinti, jų nepražiopsoti. Svarbu ne tik laiku suspėti į nuvažiuojantį traukinį — 

daug svarbiau yra patogiai įsitaisyti to traukinio pirmajame vagone, o geriausia — verslo klasės 

kupė. 

D. Kreivys pirmadienį per LRT transliuotoje diskusijoje kalbėjo apie priemones, kurios, jo 

nuomone, gali būti efektyvios mažinant šilumos kainas artėjančią žiemą. Ministras akcentuoja 

biokuro gamybą ir tai, kad reikėtų iš miško kirtaviečių surinkti šakas ir visokias kitokias medienos 

atliekas, jas perdirbti į biokurą ir tokiu būdu sumažinti biokuro kainą bent 10-15%. 

Šakų rinkimas šalyje, kurioje nė obuolių nebėra kam rinkti, nes bedarbio išmokos yra 

didesnės nei atlygis už panašų rankų darbą — jau yra ministro utopija. Galbūt galima būtų įdarbinti 

nelegalius pabėgėlius – bet jie tikriausiai panirę į mišką šakelių rinkti prie Ruklos – išlįstu iš girios 

kur nors ties Berlynu. 

VŽ visiškai sveikintų tokią iniciatyvą, jeigu jos imtųsi žemės ūkio ministras Kęstutis 

Navickas, nes Lietuvos kirtimuose paliekamas medienos šiukšlynas dažnam bado akis tiek dėl 

neūkiškumo, tiek dėl to, kad kirtėjų nevalyvai niokojami miškai tampa sunkiai praeinamu medienos 

atliekų sąvartynu. Jeigu K. Navicko vadovaujama ministerija kaip nors įpareigotų miško kirtėjus 

susitvarkyti – tai jau būtų nauda. Nebūtinai vien dėl to, kad pigtų biokuras. 

Iš energetikos ministro norėtųsi daugiau iniciatyvų. Dabar gali būti itin palankiai 

susiklosčiusi aplinkybė (dėl ES žaliojo kurso politikos ir vis dar pigių investicinių pinigų) plėsti 

tikrųjų atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) infrastruktūrą – nuo pramoninės žaliosios gamybos 

iki plataus gyventojų įsitraukimo į mažųjų saulės elektrinių statybą. Pernai maždaug penktadalį 

Lietuvoje suvartotos energijos pagamino AEI (13% vėjas) – vėjo, vandens ir saulės jėgainės. 

Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius, rašo, 

kad iki 2050 m. Lietuva gali tapti šalimi, kur visa elektros energija būtų gaminama iš aplinkai 

draugiškų šaltinių, gerokai sparčiau lenkdama ir Europos žaliąjį kursą, o svarbiausia – gerokai 

mažindama priklausomybę nuo „rusiškos adatos“ – nedraugiškos kaimynės „energetinės 

geopolitikos“. Tai nepanaikins visos šalies pramonės priklausomybės nuo dujų, įskaitant minėtos 

„Achemos“ ar dalies šilumos tiekėjų poreikius. 

Tačiau, VŽ požiūriu, tai būtų didelė pažanga, vertinant, centro dešinės politinius tikslus. Tai 

būtų svaresnė, tvaresnė ir labiau į ateitį nukreipta investicija nei šakelių rankiojimas medienos 

atliekomis paverstuose kirtimuose. Suprantama, kad šiemet dėl politinės konjunktūros politikų 

energija bus nukreipta į buitinį energijos brangimo kompensavimo mechanizmą. Bet kiekviena 

krizė turi pabaigą, po kurios geriausias starto pozicijas turi tie, kurie sugeba krizėje įžvelgti ne 

paniką, o naujų galimybių. 

 

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, 

neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, 

paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams 

straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 

publicistinės retorikos elementai. Į 

 

 

https://www.vz.lt/izvalgos/2021/09/17/v-juzikis-pagaliai-vejo-turbinose
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IS-918/643-IV-3 priedas 

 

PAAIŠKINO, KAS LEMIA ŠIEMET TAIP STIPRIAI BRANGSTANTĮ ŠILDYMĄ: 

KOMPENSACIJOS NUMATYTOS DAUGIAU NAMŲ ŪKIŲ 

 Raminta Rakauskė, 2021 m. rugsėjo 29 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Brangstant kurui, didieji Lietuvos miestai skaičiuoja, jog šiemet už šilumą 

gyventojams reikės mokėti net iki keliasdešimt procentų brangiau. Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (VERT) atstovų teigimu, bendrai Lietuvoje šildymas šį sezoną brangs 

apie 31 proc., o kainų lygis bus panašus į 2018-2019 metų.  

Trečiadienį Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos narys Matas Taparauskas aiškino, kad šilumos kaina susideda iš keleto dalykų. 

Pasak jo, beveik du trečdalius kainos sudaro įmonių mokami kintami kaštai arba 

superkamos šilumos kaina, kuri nustatoma ir apskaičiuojama kas mėnesį. Likusi kainos dalis, apie 

30-40 proc., yra pastovūs įmonių kaštai, kurie priklauso nuo reguliuojamos įmonės. Į tai, kaip sakė, 

įeina personalo išlaikymas, remontai, investicijų grąža ir pan. „Pagrindinė kainos sudedamoji dalis 

yra kintami kaštai, o Lietuvoje šiuo metu dominuoja biokuras. Mes jo sunaudojame apie 70 proc. 

visai šilumos energijai pagaminti ir kaip rodo šiuo metu esančios tendencijos, biokuro kaina rinkoje 

yra vidutiniškai apie 40 proc. didesnė nei pernai metais. Pažymėsiu, kad pernai turėta biokuro kaina 

buvo rekordiškai žema, tokių žemų mes nebuvome turėję. Dabar žaliavinės medienos kaina per 

metus padvigubėjo, tai atsiliepia ir prognozuojamai biokuro kainai, bet gera žinia, kad kai buvo 

biokuro kainų pikas 2018 m., ta biokuro kaina, kurią prognozuojame, dabar vis dar lieka žemesnė 

17 proc.“, – aiškino atstovas. 

Antroji kuro rūšis, kaip sakė, kuri naudojama Lietuvoje, yra gamtinės dujos, tačiau, kaip 

pridūrė, dabar visa Europa išgyvena gamtinių dujų kainų šoką. „Mūsų įmonių naudojamos gamtinės 

dujos su visais infrastruktūros mokesčiais pabrango 2,6 karto. Turime greitai kylančias gamtinių 

dujų kainas“, – sakė specialistas ir apibendrino, kad būtent tai ir lemia šį sezoną brangstantį 

šildymą. 

Pasak M. Taparausko, Vilniuje šiuo metu daugiau nei 40 proc. šilumos energijos yra 

pagaminama naudojant gamtines dujas, o tai reiškia, kad šiame mieste kainų šokas bus didelis. 

„Kaune 95 proc. šilumos pagaminama arba superkant iš nepriklausomų gamintojų, arba 

pasigaminant iš biokuro, o dujų dalis – 5 proc., tai reiškia, kad Kaune kaina formuojama iš dviejų 

dalykų. Panaši situacija ir Klaipėdoje, o visiškai kitokia – Šiauliuose, kur 30 proc. šilumos 

gaminama naudojant dujas“, – lygino jis. 

M. Taparauskas sakė, kad VERT prognozės rodo, kad šilumos kaina Lietuvoje bendru 

atveju šį sezoną kils apie 30-31 proc. ir bus panaši į 2018-20119 m. šildymo sezoną, o gyventojų 

sąskaitos augs apie trečdalį. 

Lietuvos energetikos ministerijos viceministrė Inga Žilienė kalbėjo, kad ministerija akylai 

stebi, kas vyksta rinkoje ir teigė kalbėjusi su energijos išteklių biržos „Baltpool“ atstovais. „Pokyčių 

nėra, realiai, jau dabar didžioji dalis biokuro yra perkama ilgalaikiais sandoriais. Jokių pokyčių 

šiam šildymo sezonui nematome“, – ramino ji kalbėdama apie ekstremumus rinkose. 

Šiuo metu, kaip teigė, yra sutarta, jog reikia spręsti du klausimus. „Dėl prastesnės kokybės 

biokuro žaliavos pateikimo sąlygų gerinimo, nes šiai dienai pasiūla yra, bet dėl tobulintintų 

kainodaros dalykų, ne visos informacijos atskleidimo, ta žaliava nėra paimama, tai dėl to sutarta ir 

yra Vyriausybės nutarimas patobulinti žaliavos pateikimo sąlygas. Taip pat mūsų siūlymas buvo, 

kad kirtimo atliekas, kaip produktą, būtų galima perkelti į „Baltpool“ prekybos platformą“, – sakė 

ji. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=80453573
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/paaiskino-kas-lemia-siemet-taip-stipriai-brangstanti-sildyma-kompensacijos-numatytos-daugiau-namu-ukiu.d?id=88304571
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Ekonomikos komiteto nariai taip pat klausė, kaip Lietuva gyventojams galėtų stabilizuoti 

šildymo kainų augimą. „Dabar tuo klausimu dirba Vyriausybė, Energetikos Vyriausybė, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija bei Finansų ministerija. Tai paketas tikrai bus pateiktas. Kalbant apie 

PVM centralizuotai tiekiamai šilumai, mes ir toliau, Energetikos ministerija, siūlome, kad reikėtų ir 

toliau išlaikyti lengvatinį 9 proc. PVM, o jei žiūrint bendrai, kad būtume nepriklausomi, tai – 

atsinaujinanti energetika“, – sakė viceministrė bei žadėjo, kad 2021-2027 m. ES perspektyvoje 

numatyta apie 300 mln. Eur paramos namų ūkiams. 

Viceministrė taip pat žadėjo, kad šiemet kompensacijas už šildymą gaus didesnis namų ūkių 

skaičius. 

„Delfi“ primena, jog vilniečiams šilumos kainos didės kone labiausiai visoje Lietuvoje. Jos, 

kaip teigiama, gali išaugti apie 60 proc., lyginant su praėjusiais metais. 

Tuo tarpu Kaune šildymas brangs nežymiai, apie 3 proc., Klaipėdoje – apie 40 proc. 

Taip pat redakcija primena, kad remiantis Piniginės socialinės paramos įstatymu, 

nepasiturintiems gyventojams gali būti kompensuojamas būsto šildymas, taip pat geriamojo ir 

karšto vandens išlaidos. 

 
 

https://www.delfi.lt/


 

89 

 

IS-918/643-IV-4 priedas 

 

LIETUVĄ NETRUKUS PURTYS NE TIK PANDEMIJOS KRIZĖ, BET IR KITOS: 

GYVENTOJUS TAM RAGINA RUOŠTIS IŠ ANKSTO 

Iveta Danieliūtė, 2021-09-29, https://www.lrytas.lt/, 

TN: tn  

 

Kol Lietuvoje smarkiai brangsta dujos ir elektra, o gyventojai su siaubu laukia šildymo 

sąskaitų, politikos apžvalgininkai kritikuoja valdžią. Anot jų, energetikos ministrui jau seniai 

reikėjo atsistoti tribūnoje ir viešai kalbėti apie kylančias energetikos kainas, aiškinti gyventojams, 

kodėl jos keičiasi, ir kaip dabar išgyventi. Finansų ekspertė žmonėms, bijantiems, jog už 

padidėjusius mokesčius susimokėti nepavyks, patarė tik viena – mažiau leisti pinigus nebūtinosioms 

prekėms ir pradėti taupyti. 

„Kai kurie ministrai patogiai gyvena pandemijos priedangoje“ 

Politikos apžvalgininkė Jurga Tvaskienė pirmadienį kalbėjusi „Žinių radijuje“ apie sparčiai 

augančias elektros ir dujų kainas metė akmenį į Energetikos ministerijos daržą. „Yra problema šioje 

Vyriausybėje. Yra tam tikri ministrai, kurie labai patogiai gyvena pandemijos priedangoje. Manau, 

kad dalis Vyriausybės narių semiasi sau politinius dividendus oponuodami premjerei ir bendrajai 

linijai, o kita dalis tyliai sprendžia kažkokius klausimus, apie kuriuos visuomenė negirdi. 

 D. Kreivys 

(Energetikos – lrytas.lt) ministras jau prieš mėnesį turėjo eiti į tribūną ir garsiai sakyti, kas 

bus ir dėl ko tai bus. Iki šiol nežinome, kodėl Lietuva turės tokią situaciją, nes šis brangimas, kuris 

yra prognozuojamas, yra vienas didžiausių iš aplinkinių šalių, o jokio argumento ar paaiškinimo 

mes neturime“, – sakė J. Tvaskienė. 

Tam pritarė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) profesorius 

Vidmantas Jankauskas: „Reikėjo daugiau apie tai kalbėti, paaiškinti, kas ir kodėl taip vyksta, tikrai 

reikėjo.“ 

 V. Jankauskas 

Jis portalui lrytas.lt sakė, jog gyventojus iš anksto informuoti turėjo ne tik Valstybės 

energetikos reguliavimo taryba (VERT), bet ir pats energetikos ministras Dainius Kreivys. „VERT 

gali kalbėti apie reguliuojamas kainas, tas kainas, kurias ji pati reguliuoja, o, kaip suprantu, jie 

https://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2091/09/28/news/vezejai-zodziu-i-vata-nebevynioja-keikdami-valdzia-uzgule-kaimynus-20890297
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neplanuoja didinti nei elektros, nei dujų transportavimo kainų. O kainos, kurios yra 

nereguliuojamas, priklauso nuo sutarčių. Tad šiuo atveju daugiau reikėjo Energetikos ministerijai 

aiškinti, kas čia atsitiko“, – kalbėjo V. Jankauskas. 

Paklausus, kodėl, jo manymu, apie tai nebuvo pakankamai komunikuota, V.Jankauskas 

atsakė tik tiek: „Gąsdinti turbūt niekam nesinori. Aš nežinau, ką jie (Energetikos ministerija – 

lrytas.lt) galvojo, gal tikėjosi, kad situacija dar pagerės.“ 

Anot jo, šiuo metu viskas yra Vyriausybės rankose – ji turi priemonių ir gali palengvinti šių 

didelių kainų naštą vartotojams. Ir šįkart, jo manymu, Vyriausybės kalbos negali likti tik kalbomis. 

„Yra toks didelis kainų pokytis, kad šiandien negalėsime apsieiti tik su nuraminimais“, – patikino 

V.Jankauskas. 

Portalui lrytas.lt šios situacijos D. Kreivys nekomentavo. Tačiau pirmadienį diskusijų 

laidoje „LRT forumas“ ministras teigė, kad Vyriausybė yra pasiruošusi investuoti net 300 mln. 

eurų, jog padėtų fiziniams asmenims patiems gamintis tiek elektrą, tiek šilumą, ir šios priemonės 

jau kitų metų pradžioje bus taikomos. „Planuojame ir apjungti sunkiau gyvenančius žmones į 

energetines bendrijas, jie galės gauti žemesnes sąskaitas. Tose bendrijose nereikės susimokėti už 

naujai įrengiamas elektrines. Už juos visa tai sumokės valstybė, pasinaudodama specialiais fondais, 

kad jie galėtų gauti tik naudą“, – kalbėjo D. Kreivys. 

Tačiau jis pabrėžė, kad amortizuoti kainų šokus turėtų padėti ir įmonės. „Šiandien matome, 

kad tas prisidėjimas gali būti pakankamai rimtas ir siektų ne 1 ar 2 proc., o dešimtis. Tačiau turime 

surasti mechanizmus, kaip tą padaryti, kokie įstatymo pakeitimai turi būti. Stengsimės, kad šioje 

Seimo sesijoje, iki kol žmonės gaus padidėjusias sąskaitas, įstatymo pataisos būtų priimtos, kad 

naująjį periodą kainos nedraskytų akių“, – sakė D. Kreivys. 

Galima neleisti kainoms kilti 

Antradienį prezidento patarėjas Jaroslavas Neverovičius „Žinių radijuje“ taip pat teigė, jog 

įstatymu būtų galima neleisti energetikos sektoriuje drastiškai kelti kainų. „Svarstytini įstatymų 

pakeitimai, kurie pareikalautų iš didžiųjų rinkos žaidėjų, kad tos kainos drastiškai nesikeistų, kad 

įmonės sutartimis valdytų savo rizikas: įstatyme įvesti reikalavimą, kad būtų įmanomi 30 ar 40 

proc. pasikeitimai (didėtų kainos vartotojams – BNS past.), bet ne daugiau“, – teigė prezidento 

patarėjas. 

 J. Neverovičius 

Pasak jo, energetikos įmonės turi išnaudoti visas galimybes stabilizuoti kainas. „Jie turi visą 

štabą analitikų, profesionalių vadovų, kurie turi pasinaudoti visomis priemonėmis ir išnaudoti visas 

galimybes kainas stabilizuoti“, – aiškino prezidento patarėjas. 

Anot jo, skurdo riziką patiria beveik 21 proc. gyventojų, o kompensacijas už šildymą gauna 

tik apie 3,5 proc., arba 95 tūkst. Žmonių. „Akivaizdu, yra paramos prieinamumo problema. Reikėtų 

dirbti, kad žmonėms būtų geriau paaiškinta, kad būtų informuoti, kaip kreiptis dėl kompensacijų, 

reikia mažinti biurokratinę naštą ir gal didinti kompensacijų prieinamumą bei kompensacijos dydį“, 

– teigė J. Neverovičius. 

Jis pabrėžė, kad savivalda galbūt piktnaudžiauja ir tinkamai neinformuoja žmonių apie 

kompensacijų už šildymą gavimo sąlygas: „Tie pinigai, kurie neišnaudojami kompensacijų 

mokėjimui, naudojami kitiems tikslams.“ 

Patarė, kaip taupyti 
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Tačiau, pasak banko „Swedbank“ Finansų instituto direktorės Jūratės Cvilikienės, daugumai 

žmonių net ir labai pakilusios šildymo sąskaitos neturės tokios didelės neigiamos įtakos. 

„Labiausiai kainos kils sostinėje, bet čia ir darbo užmokestis daugiausia kilo, ir santaupų kiekis yra 

pakankamas šį sezoną atlaikyti normaliai. Mūsų tyrimai rodo, kad vilniečiai visada turėjo 

pakankamai laisvų lėšų. Tą rodo atostogos, kylantis vartojimas ir prekių pirkimas. Tad vilniečiai kol 

kas nėra labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė“, – portalui lrytas.lt sakė ji. 

 J. Cvilikienė 

Vis dėlto ji patarė pasidaryti generalinę savo finansų tvarką – persižiūrėti visus 

įsipareigojimus, mokėjimus ir lizingus, galbūt įmanoma ko nors atsisakyti. „Gal turimi kokie trys 

kabelinės televizijos paketai, per karantiną žmonės daug įsipareigojimų prisiėmė. Žiūrėk, čia penki, 

čia dešimt eurų, bet sudėjus galiausiai nemenka dalis susidaro. Dabar reikia pasistengti sumažinti 

vartojimą nebūtinoms reikmėms“, – komentavo J. Cvilikienė, sakydama, jog savo išlaidas 

persižiūrėti ji taip pat planuoja. 

Jos teigimu, kasmet ruduo yra gana sudėtingas laikotarpis gyventojams, nes pradeda didėti 

sumos sąskaitose, o ir Kalėdų dovanoms tenka atsidėti pinigų, tad išlaidų – nemažai. 

Pasak jos, taupyti verta visada, nes niekada negali žinoti, kada užklups kokia krizė, kaip ir 

šiuo atveju visus nepasiruošus užklupo pandemija. „Gavus pajamas visada geriausia atidėti bent 10–

20 proc. Bet ne iš to, kas lieka, o tik gavus algą. Nes dažnai nutinka taip, kad mėnesio gale nelieka 

nieko“, – patarė J. Cvilikienė. 
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IS-918/643-IV-5 priedas 

 

ŠILDYMO KAINOS VILNIAUS „AUKŠTUMŲ“ NEPASIEKS 

Penktadienis, 24 September 2021 11:23 Alio Jonava 

TN: tn  

 

 
 

Gyvename tokiu audringu laikotarpiu, kad nereikia jokių šou laidų. Užtenka pažiūrėti 

vakaro žinias. Na, o kad galėtum palyginti, ką koks kanalas aiškina, nevalia iš rankų paleisti 

pultelio. Menų menas tą patį įvykį pateikti taip prieštaringai! Stebint ir lyginant net sportinis azartas 

apima iki krizenimo, kartais pikto. Tiesa, visuomeninio transliuotojo jau senokai nežiūriu: ten 

kamuolys mušamas visada į tuos pačius vartus. Suprantat, apie ką aš čia. 

Rudeniui gerokai pagalandus nagus, nenorom susimąstai apie šildymo sezoną. O juk vos 

spėdami skaičiuoti kylančias maisto (ir ne tik) kainas, viltingai žvelgėme į Vyriausybę, kuri 

akmeniniu veidu įtikinėjo nieko negalinti padaryti. Užuot riejęsi tarpusavyje ir su kaimynais, 

valdantieji galėjo susitelkti, paieškoti būdų. Matyt, paieškojo ir rado: prabilo apie naujus mokesčius. 

Visai neseniai per žinias rodė reportažą apie artėjantį šildymo sezoną (ech, nepavydžiu 

Vilniui!). Net mūsų žemietį energetikos ministrą pakalbino. Ištempiau ausis, gal ką svaraus ir 

reikšmingo išgirsiu? Bendros frazės, nieko naujo, panašu, kad gelbėjimosi rato patiems teks ieškoti. 

Šis reportažas ir pakišo mintį pasidomėti, kaip bus pas mus, Jonavoje. Visus tuos metus (kas 

sekė ir domėjosi miesto naujienomis) matėme, kaip įgyvendinami projektai, kokios naudos jie 

duoda šilumos ūkiui, tuo pačiu ir mums. 

O šiandien? Su kokiais iššūkiais susiduria UAB „Jonavos šilumos tinklai“? Į klausimus 

paprašiau atsakyti bendrovės direktorių Joną KAMINSKĄ. 

Artėja šildymo sezonas, kurio su nerimu laukia mūsų miestas. Vilniečius, gavusius 

sąskaitas už šildymą, ko gero, teks gaivinti. Jonava niekada negarsėjo itin aukštomis kainomis. 

Kaip bus šiemet? Kas daroma ir kas bus padaryta, kad miestiečiams šis šildymo sezonas būtų kuo 

lengvesnis finansiškai?     

Atvėsus orams ir paspaudus pirmajam šaltukui, gyventojai pradėjo teirautis apie šildymo 

sezono pradžią. Šiandien galiu sakyti, kad Jonavoje jau šildomos beveik visos mokyklos, darželiai 

ir kitos ugdymo bei gydymo ir slaugos įstaigos. Netrukus pradės šilti daugiabučiai. 

Bendrovė šildymo sezoną pasitinka įdiegusi naują išmanią sistemą, valdančią miesto 

šilumos tinklo duomenis. Įdiegto skaitmeninio sprendimo pagalba visi parametrai ir skaičiavimai 

matomi realiu laiku. Tai leidžia greitai reaguoti į oro sąlygas ir vartotojų poreikius bei užtikrinti 

šilumos energijos tiekimą gyventojams mažiausiomis sąnaudomis. Netikėtai padidėjus temperatūrai 

bei atšilus orams, šiais laikais nėra sudėtinga laikinai „užsukti“ šildymą, o atvėsus – vėl operatyviai 

paleisti.   

Kaip keisis kainos Jonavoje?  

Žiemos sezono metu kainos augs 15 procentų. Jau suskaičiuota, kad 2021 m. spalio mėnesio 

šilumos kaina centralizuotai besišildantiems Jonavos miesto ir rajono šilumos vartotojams 42,1 

proc. didesnė nei tuo pačiu metu praėjusiais metais. Jonavos rajono savivaldybės gyventojams 

kilovatvalandė energijos kainuos 5,64 cento už kWh, kai pernai spalį energijos kaina siekė 3,97 ct 

už kWh (be PVM). Vidutinio, apie 60 kv. metrų ploto, buto šildymo sąskaita, lyginant su praėjusių 

metų spalio mėnesiu, išaugs 11,69 Eur.   

Nuo lapkričio 1 d. šilumos kainoje neliks 0,43 ct/kWh dydžio papildomos kainos dalies, 

todėl šilumos kaina vartotojams, lyginant su 2021 m. spalio mėn., sumažės beveik 5 proc. Lapkričio 

http://www.aliojonava.lt/show/author/42-aliojonava
http://www.aliojonava.lt/story/4763/sildymo-kainos-vilniaus-aukstumu-nepasieks
http://www.aliojonava.lt/media/k2/items/cache/4f301674268d49db72fb9bc6315fe6c8_XL.jpg?t=20210924_133431
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mėn. prognozuojama šilumos kaina 5,40 ct/kWh, ir tai yra 15,6 proc. didesnė, lyginant su 2020 m. 

lapkričio mėn. kaina (4,67 ct/kWh). Vidutinio, apie 60 kv. metrų ploto, buto šildymo sąskaita, 

lyginant su praėjusių metų lapkričio mėnesiu, išaugs 5,10 eurų. 

Įvertinant prognozuojamą kuro technologijai kainų augimą, gruodžio mėn. šilumos kaina 

išaugs iki 5,60 ct/kWh ir pabrangtų, lyginant su praėjusių metų gruodžio mėnesiu, +15,0 proc. (4,87 

ct/kWh). Vidutinio, apie 60 kv. metrų ploto, buto šildymo sąskaita, lyginant su praėjusių metų 

lapkričio mėnesiu, išaugs 5,12 eurų. 

Šalies mastu per metus žaliavinė mediena pabrango maždaug 50 proc., bendrovės biokuro, 

naudojamo šilumos gamybai, kaina per metus išaugo 32,6 proc., o gamtinių dujų žaliava pabrango 

1,5 karto. Dabar Lietuva grįžta į 2015-2018 metais buvusį šilumos kainų lygį, kai vidutinė šilumos 

kaina buvo 5,60-5,90 ct/kWh. Tikėtina, kad tokia šilumos kaina nusistovės ilgesniam laikui. 

Galutinė šilumos kaina vartotojui kas mėnesį keičiasi tik dėl kintančių kuro kainų, todėl 

bendrovė negali daryti įtakos šilumos, už kurią vartotojai moka, kainai. 

Ypač neprognozuojama gamtinių dujų kaina šių metų šildymo sezonui, tačiau mūsų šilumos 

kainos struktūroje gamtinės dujos sudaro apie 20 proc., o likusi dalis – biokuras. Tai leidžia mums 

išvengti didelių šilumos kainos šuolių sezono metu. 

Vilčių, kad ateityje šildymas pigs (ypač matant atsainų valdančiųjų požiūrį į kainų 

pasiutpolkę), turbūt turėti neverta. Ką perspektyvoje planuoja jūsų vadovaujama bendrovė, kad 

šildymo kaštai, bent jau drastiškai, neaugtų?  

Ką galime padaryti? Sąskaitos už būsto šildymą dydis priklauso ne tik nuo šilumos kainos, 

bet ir nuo suvartojamos šilumos kiekio, kuriam galime daryti įtaką. Šilumos suvartojimas 

pastatuose priklauso nuo patalpų ir lauko oro temperatūros, nuo tų pastatų sandarumo ir jų 

inžinerinių sistemų techninės būklės. Todėl pastatų renovacija, apšiltinant sienas, atnaujinant 

šildymo sistemas, pasenusius rankiniu būdu valdomus šilumos mazgus keičiant automatizuotais, – 

yra priemonės, kurias įdiegus, gyvensime šilčiau, bet šilumos suvartosime mažiau, todėl ir 

mokėsime mažiau. 

Ačiū už pokalbį.  

________ 

 

ŠILDYMAS BUS BRANGESNIS NE TIK SOSTINĖS GYVENTOJAMS – KAM PRAVERTI 

PINIGINES IRGI TEKS PLAČIAU 

Sigitas Grinžinaitis, www.silutesnaujienos.lt, Alma Mosteikaitė, www.alytausnaujienos.lt, Daiva 

Paulauskienė, www.jp.lt 2021-10-01 www.lrytas.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Per Lietuvą jau nuvilnijo žinios, kad didmiesčiuose centralizuotos šilumos tiekėjai didins 

savo produkcijos kainas. Vilniuje centralizuotą šilumą, pasak informacijos šaltinių, ketinama 

branginti net 60 proc., o kituose miestuose ši kaina šoktelės nuo 30 iki 35 proc. Tokios žinios 

audrina ir „Šilutės šilumos tinklų“ centralizuotos šilumos vartotojus. 

Šiluma brangs saikingai 

Pasak „Šilutės šilumos tinklų“ bendrovės direktoriaus Vaidoto Mačiulio, artinantis žiemos 

periodui centralizuotos šilumos vartotojus išgąsdino žiniasklaidoje skelbiamos žinios apie šilumos 

brangimą. Tačiau sunerimti labiausiai turėtų didmiesčių šilumos vartotojai, nes didmiesčiuose 

nemaža dalis šilumos pagaminama naudojant dujų kurą. O šis kuras pasaulinėje rinkoje pastaruoju 

metu tapo ypač paklausus ir pabrango apie 60 proc., lyginant su praėjusių metų kaina. 

http://www.silutesnaujienos.lt/
http://www.alytausnaujienos.lt/
http://www.jp.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/10/01/news/klinikos-skelbimas-internete-priverte-pasijausti-nemaloniai-zemino-viena-zmoniu-grupe-20930501


 

94 

„Šilutės šilumos tinklai“ savo katilinėje bemaž 100 proc. naudoja smulkintos medienos kurą, 

todėl kainodara šiek tiek kitokia. 

„Taip, kaina už suvartotą šilumą Šilutėje taip pat keisis, – sako V. Mačiulis. – Rinkoje 

brangsta mediena. Kelis metus apie trečdalis Lietuvoje sunaudojamos smulkintos medienos 

atkeliaudavo iš Baltarusijos ir taip mūsų krašto smulkintos medienos gamintojai buvo 

dempinguojami. Dabar dėl politinių nesutarimų baltarusiškos medienos kuro srautai į Lietuvą 

sumažėjo.“ 

Išlošė tie, kurie renovavo namus 

Dar liepos mėnesį „Šilutės šilumos tinklai“ įsigijo kuro, kurio turėtų užtekti bent pusei 

žiemos laikotarpio. Jeigu praėjusiais metais, kad pagaminti 1 megavatvalandę energijos, reikėjo 

sunaudoti kuro už 11 eurų, tai šiemet už tokį pat kiekį reikėjo sumokėti jau 18 eurų. Dabar jau yra 

žinoma, kad prasidėjus šildymo sezonui Šilutės šilumos tiekėjų pagamintos šilumos vartotojai, dėl 

naudojamo kuro kainos pasikeitimo, mokės 14–15 proc. didesnę kainą už suvartotą 1 

kilovatvalandę šilumos. Dabar vienos kilovatvalandės kaina yra 5,25 ct. 

Praėjusiais metais už 40 kv. m. ploto buto šildymą rekonstruotame pastate buvo mokama 

apie 18 eurų per mėnesį, taigi šių metų žiemą tokių butų gyventojams paslauga pabrangs apie 14–15 

proc. Žinoma, kad po Naujųjų metų, kai bus baigtas naudoti dabar nupirktas kuras, gali tekti kurą 

pirkti brangiau ir tuomet šildymo kaina dar kartą keisis. 

Žmonės, kurie ryžosi savo namus rekonstruoti, dabar gali džiaugtis, nes jie sunaudoja tik 

pusę ar trečdalį šilumos energijos, lyginant su kiekiu, kurį sunaudodavo iki namo renovacijos. 

Todėl šilumos pabrangimą jie pajus mažiausiai. Nerekonstruotų pastatų savininkams belieka ryžtis 

ir siekti savo namų apšiltinimo. 

Juodasis periodas baigėsi 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ bent tris pastaruosius metus iš eilės dirbo nuostolingai, nes 

privalėjo vykdyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimą, jog bendrovė turi 

sugrąžinti vartotojams skolą už per brangiai ankstesniais metais pardavinėtą šilumą. Taigi, tris 

metus pardavinėjant šilumą pigiau, šilumos gamintojams teko iš savo apyvartos pridėti po 0,5 

milijono eurų kasmet. Šių metų pradžioje šilumos kaina jau buvo atitaisyta, nes skola jau išmokėta. 

Direktorius V. Mačiulis pasakojo, kad bendrovė pastaruoju metu milijoninių rekonstrukcijos 

darbų nedarė. Šiemet centrinėje katilinėje buvo tvarkytas kamino įklotas už 2000 eurų ir 

rekonstruota trečiojo katilo pakura (4000 eurų). Rusnės katilinėje teko perjungti vandentiekio 

tiekimą ir nuotekų nuleidimą, atjungiant nuo mokyklos sistemų ir perjungiant prie UAB „Šilutės 

vandenys“ sistemų. Tokias permainas buvo būtina atlikti, nes mokyklos pastatus Savivaldybė ketina 

parduoti. Perjungimo darbai kainavo 6000 eurų. 

Šilutės mieste teko pakeisti šilumos trasą nuo Lietuvininkų g. 22 pastato iki Vilų gatvės 

trasos, ir tai atsiėjo dar apie 1000 eurų. 

„Šilutės šilumos tinklai“, pasak direktoriaus V. Mačiulio, jau dabar galėtų pradėti šildymo 

sezoną, nes visi katilai ir šilumos tinklai yra paruošti darbui. 

Kodėl šiluma Alytuje pabrangs iki 30 procentų? 

Šildymo sezonas jau čia pat. Ir šiandien prognozuojama, kad alytiškiams, kaip beveik visų 

šalies savivaldybių gyventojams, teks plačiau atverti pinigines mokant už centralizuotai tiekiamą 

šilumą. Planuojama, jog, palyginti su praėjusiu šildymo sezonu, Dzūkijos sostinės gyventojams ši 

paslauga pabrangs iki 30 proc. Šilumos kaina grįžta į 2018–2019 metų šildymo sezono lygį. Kodėl 

taip atsitiko? 

Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ 

centralizuotą šildymą ir karštą vandenį tiekia daugiau nei 20 tūkst. vartotojų, kurių didžiąją dalį 

sudaro butai. Tad tokiam skaičiui vartotojų yra aktuali šilumos kaina. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamais duomenimis, rugsėjį „Alytaus 

šilumos tinklų“ tiekiamos šilumos kilovatvalandės kaina su PVM yra 5,59 cento, pagal tai Dzūkijos 

sostinės centralizuotos šilumos tiekėjai tarp 50 tokių tiekėjų šalyje užima 13-ą vietą. Tačiau ne 

šildymo sezono metu gyventojai šilumos kainą daugeliu atvejų jaučia tik mokėdami už karštą 

vandenį ir gyvatukus voniose. 
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Kaip sakė „Alytaus šilumos tinklų“ generalinis direktorius Mindaugas Nevardauskas, 

centralizuotos šilumos brangimo priežastys yra dvi – biržose padidėjusios biokuro ir gamtinių dujų 

kainos: „Biokuro biržoje šis kuras pabrango beveik dvigubai, gamtinių dujų biržoje dujų kaina 

pakilo maždaug tris, keturis kartus. Mūsų įmonės dalis, pavyzdžiui, darbuotojų atlyginimai, 

investicijos, amortizaciniai atskaitymai šilumos kainoje nesikeičia. Šie dėmenys yra vieni mažiausių 

tarp šalies centralizuotos šilumos tiekėjų.“ 

M.Nevardausko tvirtinimu, biokuro biržoje praktiškai nebeliko baltarusiško biokuro, Rusijos 

gamtinių dujų tiekėja „Gazprom“ riboja Europai tiekiamų šių dujų kiekį. „Alytaus šilumos tinklų“ 

generalinis direktorius tai sieja ir su geopolitine padėtimi, ir su visame pasaulyje išaugusiu gamtinių 

dujų sunaudojimu. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento teigimu, baltarusiai jau baigia miškų 

sanitarinius kirtimus dėl kenkėjų pažeistų medžių, išaugo biokuro poreikis pačioje Baltarusijoje, tad 

dabar jis gerokai brangesnis nei pernai. 

Ateinantį šildymo sezoną Alytuje centralizuotos šilumos kainos grįžta į 2018–2019 metų 

šildymo sezono lygį. 

Pastaruoju metu „Alytaus šilumos tinklai“ šilumai gaminti naudoja 75 proc. biokuro ir 25 

proc. gamtinių dujų. 

Panevėžiečiai irgi mokės daugiau 

Nuo spalio 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė šilumos kaina už suvartotą 

šilumos kiekį – 4,70 ct/kWh (be PVM). Palyginus su rugsėju, šilumos kaina didėja 5,9 proc., arba 

0,26 cento už kilovatvalandę. 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos didėjimą lėmė padidėjusios kuro ir iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainos. Gyventojams šiluma kainuos 5,12 

ct/kWh (su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams – 5,69 ct/kWh (su 21 proc. PVM). 

Karšto vandens kaina perskaičiuojama pagal nustatytą šilumos kainą. Nuo spalio 1 d. 

Panevėžio miesto ir Pažagienių gyvenvietės gyventojams karštas vanduo, esant pastatuose uždarai 

šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kainuos 4,32 eurų (su 9 proc. PVM) už kubinį metrą, o 

esant atvirai sistemai – 5,06 eurų (su 9 proc. PVM) už kubinį metrą. 

Panevėžio rajono Liūdynės kaimo gyventojams karštas vanduo kainuos 4,87 eurų (su 9 proc. 

PVM) už kubinį metrą. 
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IS-918/643-IV-6 priedas 

 

„IGNITIS GRUPĖS“ VIRAŽAI IŠPURTYS VILNIEČIŲ PINIGINES: ŠILUMOS KAINŲ 

ŠUOLIO BUVO GALIMA IŠVENGTI 

Arvydas Jockus 2021-09-29 www.alfa.lt, 

TN: tn 

 

 
Vilniečiams žemesnių šildymo kainų teks laukti, kol biokurą pradės deginti Vilniaus kogeneracinė 

jėgainė. 

 

Kai vilniečiai netrukus gaus gerokai didesnes sąskaitas už šildymą, daugelis puls ieškoti 

kaltų. Iš tiesų, šildymo kainų šuolio sostinėje buvo galima išvengti, jeigu nebūtų skubotai 

sustabdyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko statyba.  

Ant „dujų adatos“ sėdinčio Vilniaus gyventojai už šildymą šiemet mokės gerokai daugiau 

nei Kauno bei daugelio kitų šalies miestų, kuriuose šilumai gaminti naudojamas nepalyginti 

pigesnis biokuras, gyventojai.  

Tuo įsitikinęs ir įmonės „Tilsta“ vadovas Gediminas Gribulis, atstovaujantis 

susivienijusiems rangovams, kuriems valstybės kontroliuojamos „Ignitis grupės“ įmonė Vilniaus 

kogeneracinė jėgainė (VJK) liko skolinga daugiau kaip 11 mln. eurų po to, kai pernai rudenį 

nutraukė sutartį su projekto generaline rangove Lenkijos statybų bendrove „Rafako“. „Biokuro 

bloko statybos buvo finišo tiesiojoje ir dabar brangstantis šildymas, jėgainės statybų įšaldymas yra 

VKJ buvusių vadovų sprendimų pasekmė“, – naujienų portalui Alfa.lt sakė G. Gribulis.  

Jis įsitikinęs, kad Vilniaus kogeneracinę jėgainę su biokuro bloku buvo galima baigti ir 

priduoti pavasarį ar vasarą. Kūrendama biokurą jėgainė būtų galėjusi tiekti pigesnę šilumą 

vilniečiams jau šį rudenį. „Šį šildymo sezoną viskas būtų veikę ir vilniečiai būtų turėję pigią šilumą. 

Tačiau dabar turime 60 proc. aukštesnes šilumos kainas. Už „Ignitis grupės“ įmonės vadovų 

sprendimus sumokės visi vartotojai“, – apgailestavo G. Gribulis.  

Pasak jo, „Rafako“ nėra bankrutavusi, ji restruktūrizuojama ir vykdo veiklą. „Jeigu jie (VKJ 

buvę vadovai – red.) nebūtų nutraukę sutarties, būtume laiku pastatę jėgainę ir ji dabar veiktų. 

Tačiau buvo priimtas skubotas sprendimas sutartį su lenkais nutraukti, nebaigus statybų. Tai 

„Ignitis grupei“ pavaldžios įmonės buvusių vadovų sprendimas“, – sakė G. Gribulis.  

http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/aktualijos/vilnius/ignitis-grupes-virazai-ispurtys-vilnieciu-pinigines-silumos-kainu-suolio-buvo-galima-isvengti/232600/
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Dėl susidariusios situacijos rangovai kaltina „Ignitis grupės“ vadovybę, kuri statybininkų 

sąskaita esą siekia nesąžiningai pasipelnyti. „Ignitis grupės“ įmonės, stačiusios kogeneracinę 

jėgainę Vilniuje, skola rangovams gali siekti iki 15 mln. eurų.  

Šilumą brangina dujų kainų šuolis  

Nesuspėjęs laiku šilumos gamyboje dujas pakeisti biokuru, Vilnius ateinantį sezoną pasitiks 

aukščiausiomis šildymo kainomis tarp didžiųjų miestų. Centralizuotai tiekiama šiluma Lietuvoje 

vidutiniškai brangs 30 proc., o Vilniuje, kur šilumos gamybai daugiausia kūrenamos dujos, – 60 

proc. ar dar daugiau.  

Kaune, kur šilumą daugiausia gamina biokuro katilinės, šildymo kaina bus viena mažiausių 

Lietuvoje, tik 5–10 proc. aukštesnė nei pernai.  

Klaipėdoje, kur daugiausia deginamas biokuras ir komunalinės atliekos, kaina augs iki 20 

proc.  

„Ignitis grupės“ įmonei VKJ nutraukus sutartį su Lenkijos statybų bendrove „Rafako“, laiku 

nebuvo pastatyta biokuro katilinė, todėl sostinėje šilumai gaminti vis dar deginamos gamtinės dujos 

– jos sudaro 44 proc. viso kuro. Tokio biokuro ir dujų santykio nėra nė viename kitame Lietuvos 

mieste. Biokuras visos šalies, išskyrus sostinę, šilumos gamyboje sudaro apie 75 proc.  

Nors per metus beveik ketvirtadaliu pabrango ir biokuras, tai nepalyginama su dujų kainų 

šuoliu. Šilumos įmonių mokama gamtinių dujų kaina (įskaitant infrastruktūros mokesčius ir SGD 

terminalo veiklos sąnaudas) per metus padidėjo beveik 1,8 karto. Prognozuojama, kad dujų kaina 

toliau kils, todėl tikėtis mažesnių šilumos kainų sostinės gyventojams artimiausiu metu neverta.  

Dujų perdavimo bendrovės „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius teigia, 

kad gamtinių dujų kainoms kylant Vakaruose, jos toliau augs ir Lietuvoje. Jis įspėjo, kad dujų kainų 

šuolį dabar jaučia pramonės ir šilumos tiekimo įmonės, o netrukus pajus ir gyventojai.  

Pasak N. Bikniaus, kol kas nematyti potencialo kainoms sumažėti.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius siūlo 

vilniečiams laukti, kol biokurą pradės deginti Vilniaus kogeneracinė jėgainė, o šiemet jiems jau 

niekas nepadės – greitų sprendimų dėl kylančių kainų tiesiog nėra. „Vilniui receptas labai paprastas. 

Reikia atsisakyti dujų šilumos gamyboje. Dujų rinka yra pasaulinė, mes jai jokios įtakos daryti 

negalime. Suskystintųjų dujų terminalas dėl savo įsipareigojimų tik dar labiau brangina dujas. Tai 

vienus metus nori nenori vilniečiams teks gyventi su aukštomis šildymo kainomis, priklausyti nuo 

dujų malonės“, – Alfa.lt sakė V. Lukoševičius.  

Gali užtrukti penkerius metus  

G. Gribulis neatmeta galimybės, kad žemesnių šildymo kainų vilniečiams gali tekti laukti 

gerokai ilgiau, gal net penkerius metus. VKJ rugsėjo viduryje pasirašė sutartį su UAB „Hidroterra“, 

kuri atliks likusius Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos 

ūkio projektavimo darbus bei suteiks projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pagal pasirašytą 

sutartį projektuotojas turės baigti rengti darbo projektą, detalizuojant statybos darbams vykdyti 

trūkstamus kogeneracinės jėgainės biokuro dalies sprendinius. Taip pat visu statybos periodu atliks 

projekto vykdymo priežiūrą. Sutarties vertė sieks kiek daugiau nei 1 mln. eurų be PVM.  

Vis dėlto VKJ neatskleidžia, kada planuoja paleisti biokuro katilinę. Įmonės generalinis 

direktorius Mantas Burokas teigė, kad modernūs šilumos ir žaliosios elektros energijos gamybos 

pajėgumai „netolimoje ateityje“ leis vilniečiams tiekti daugiau saugios ir konkurencingos energijos.  

Be jau pasirašytos sutarties, M. Burokas „artimiausiu metu“ tikisi baigti pirkimų procedūras 

ir pasirašyti sutartis dėl biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio statybų valdytojo 

paslaugų bei dėl biokuro kogeneracinės jėgainės pastatų ir statinių rangos darbų.  

G. Gribulis teigia, kad VKJ nusavino Lietuvos statybos įmonių medžiagas, kurios buvo 

suvežtos į statybų aikštelę. Tų medžiagų likimas dabar neaiškus. „Vyks daug teisinių procesų, ir 

tikėtina, kad jėgainės statybos nebus įgyvendintos per artimiausius trejus, gal net penkerius metus“, 

– prognozavo rangovų atstovas.  

Pasak jo, rangovai tikisi atgauti pinigus už atliktus darbus ir į statybvietę suvežtas, bet 

nepanaudotas statybos medžiagas. „Naujam rangovui viską išsiaiškinti, susistyguoti, pratęsti 

nebaigtus darbus bus didžiulis iššūkis. Kadangi „Ignitis grupės“ įmonė dalyvavo tik kaip valdytoja, 
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jis turi labai daug spragų, nes lenkai suprojektavo jėgainę ir ją su Lietuvos subrangovais statė. Tai 

kitam rangovui iš naujo suprojektuoti viską gali užtrukti neadekvačiai ilgai. Tai gali būti ir penkeri 

metai, kai Vilniaus gyventojai mokės už buvusių VKJ vadovų padarytas klaidas“, – sakė Gribulis.  

Kreipėsi į teismą  

Vilniaus apygardos teismas (VAT) rugpjūčio mėn. nuotoliniu būdu pradėjo nagrinėti bylą, 

kurioje bendrovė „AXIS Tech“ prašo iš VLJ priteisti 5,2 mln. eurų. Įmonė teigia, kad „Ignitis 

grupės“ įmonė VKJ nesumokėjo už jėgainėje jos atliktus darbus, statybines medžiagas bei 

pagamintą įrangą.  

Skaičiuojama, kad iš viso VKJ Lietuvos statybų bendrovėms liko nesumokėjusi apie 11 mln. 

eurų po to, kai 2020 m. spalio 6 d. skubiai nutraukė sutartį su projekto generaline rangove Lenkijos 

bendrove „Rafako“. Jėgainės biokuro bloko statybų subrangovai prašė VKJ atsiskaityti už jau 

atliktus darbus ir tęsti sustabdytas statybas, tačiau „Ignitis grupė“, nors turėjo galimybę, Lietuvos 

įmonių prašymus ignoravo.  

Nutraukusi sutartį su „Rafako“, VKJ iš Lenkijos kompanijos perėmė 15 mln. eurų dydžio 

sutarties įvykdymo garantinį fondą. Užuot atsiskaičiusi ir susitarusi su subrangovais, VKJ paskelbė 

naują viešąjį pirkimą. Tikėtina, projekto kaina išaugs dėl pabrangusių statybos medžiagų.  

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius Alfa.lt anksčiau teigė, kad 

VKJ už visus pagal sutarties sąlygas tinkamai atliktus darbus yra atsiskaičiusi su „Rafako“, kuri 

būtent ir yra skolinga subrangovams.  

Savo ruožtu subrangovai įsitikinę, kad VKJ nėra „Rafako“ sumokėjusi už jų atliktus darbus 

biokuro jėgainėje ir pristatytas statybines medžiagas. „Ignitis“ neteisėto praturtėjimo keliu gavo 

medžiagas, pastatus, katilus, sienas ir visa kita. Mes ginsime savo interesus, nes jėgainė pastatyta 

mūsų pinigais. Jeigu „Ignitis“ nesumokėjo dalies pinigų, turėtų sumokėti arba „Rafako, arba 

subrangovams, kurie savo lėšomis statė jėgainę, nes negali būti situacija, kad „Ignitis grupė“ 

naudojasi turtu, už kurį niekam nesumokėjo.  

Panašu, kad būtent taip ir yra“, – sakė G. Gribulis. VKJ atsisako pateikti informaciją apie 

tokius atsiskaitymus su „Rafako“, motyvuodama konfidencialumu ir šiuo metu vykstančia 

Stokholmo arbitražo byla.  

Neieškojo galimybių atsiskaityti  

VKJ, 2020 m. spalio 6 d. skubiai nutraukusi sutartį su projekto generaline rangove 

„Rafako“, nebandė ieškoti būdų atsiskaityti su rangovais. Penkioms lietuvių įmonėms iš viso liko 

nesumokėta beveik 11 mln. eurų. Skolos joms svyruoja nuo 500 tūkst. Iki 5 mln. eurų. Pati VKJ 

viešai skelbė, jog įmonei „Rafako“ sumokėjo ženkliai mažiau, nei yra atlikta darbų jėgainėje.  

Neoficialiais duomenimis, „Rafako“ siūlė VKJ perimti įsipareigojimus ir sutartis su 

Lietuvos rangovais. Tokią galimybę numato „Rafako“ ir lietuviškų subrangovų sutartys, taip pat 

teisinė praktika, tačiau VKJ perimti įsipareigojimus atsisakė.  

Atsiskaitymo nuo 2020 m. vasaros pradžios nesulaukusios Lietuvos bendrovės praėjusių 

metų rudenį sustabdė darbus. Memorandumą dėl nesumokėtų pinigų už atliktus darbus pasirašė 6 

projektavimo, statybos, betonavimo, energijos gamybos įrenginių bendrovės: „Tilsta“, 

„Montuotojas“, „Axis Tech“, „Kaefer“, „Ulava“ ir „Elektrėnų energetikos remontas“.  

Kaip ir prognozavo pinigų už atliktus darbus negavę subrangovai, „Ignitis grupė“ paskelbė 

naują konkursą jėgainės statyboms. 
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IS-918/643-V-1 priedas 
 

AM 2021 09 29 pranešimas. Nacionalinio susitarimo dėl miškų vizijos kūrimo etapas finišuoja 

baigiamuoju forumu 

TN: tn 

 

 
 

Trečiadienio rytą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Girionyse (Kauno r.) 

prasidėjo Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos kūrimo etapui apibendrinti skirtas visų 

sektorinių grupių forumas. Tiesioginę transliaciją galima stebėti Aplinkos ministerijos feisbuko 

paskyroje ir “youtube” platformoje. 

„Tai, kas šiandien čia vyksta, daugeliui vis dar yra atradimas, – sveikindamas forumo 

dalyvius sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. – Mes tebegyvename rytietiškos Europos 

valstybės fenomenu, kai valstybė sprendžia už mus, kaip turime gyventi. Šis susitarimas yra kitoks. 

Čia dalyvauja bendruomenė, kartu sprendžianti, kokios taisyklės galios, pagal kokią strategiją ir 

viziją gyvens miškų sektorius.“ 

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. 

Forumo metu 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. 

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 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/nacionalinio-susitarimo-del-misku-vizijos-kurimo-etapas-finisuoja-baigiamuoju-forumu
https://fb.watch/8jLTgarAZ_/
https://fb.watch/8jLTgarAZ_/
https://www.youtube.com/watch?v=vnMu7M8Tf6Q
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/sektorines-grupes-jau-baigia-savo-darbus-nacionalinio-susitarimo-del-misku-vizijos-etape/
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AM 2021 09 30 pranešimas. Miškų susitarimo eiga: kaip keliolika vizijų paversti vienu 

nacionaliniu puslapiu? 

TN: tn  

 

 
 

Rengiant Nacionalinį susitarimą dėl miškų (NMS), kurį numatoma pasirašyti dar šiemet, 

įvyko antras didysis renginys – nacionalinės miškų vizijos forumas. Galutinė vizijos formuluotė bus 

išgryninta, remiantis trečiadienį į jai sukurti skirtą baigiamąjį forumą susirinkusių 16 sektorinių 

grupių atstovų suformuluotomis vizijomis. Forumo darbe dalyvavo apie šimtą žmonių.  

Išklausius visų sektorinių grupių pristatytas jų siūlomas vizijas, į 12 mišrių grupių 

pasiskirstę forumo dalyviai sutarė dėl jiems svarbiausių ateities miškų nuostatų. Su visų vizijų 

pristatymais galima susipažinti čia. Atrinktų labiausiai priimtinų vizijų nuostatas susistemins ir į 

bendrą viziją integruos suburta redakcinė grupė. Ši bendra vizija ir taps Nacionalinio susitarimo dėl 

miškų dalimi.  

Aplinkos viceministras Danas Augutis, apibendrindamas nacionalinės miškų vizijos 

kūrimo forumo rezultatus, įvardijo pagrindines bendras sutartas kryptis. Tai miškingumo ir 

griežtai saugomų teritorijų didėjimas, apribojimų ūkiniuose miškuose mažėjimas ir 

kompensavimas už juos miškų savininkams. Pasak viceministro, tariantis dėl bendros vizijos 

išryškėjo klausimų, dėl kurių nuomonės stipriai išsiskiria, ir bus iššūkis rasti į juos atsakymus 

tolesnio NMS proceso metu. 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje Girionyse vykusį forumą pradėjęs aplinkos 

ministras Simonas Gentvilas pasveikino susirinkusią „miškuomenę“. Ministro žodžiais, forume 

susirinko bendruomenė, kartu sprendžianti, kokios taisyklės galios, pagal kokią strategiją ir viziją 

gyvens miškų sektorius. 

Seimo narys Justinas Urbanavičius palinkėjo forumo dalyviams „siekti bendro ir kryptingo 

tikslo – atrasti Nacionalinį miškų susitarimą, aiškią miškininkavimo ir miškų saugojimo kryptį“. 

Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis savo pranešime 

apie esamą miškų būklę ir tarptautinius šalies įsipareigojimus ateičiai pabrėžė, kad susitariant dėl 

miškų ateities svarbu nepamiršti šių įsipareigojimų. Jo žodžiais, Lietuvos miškai turi didelį 

potencialą užtikrinti visus svarbiausius visuomenės poreikius miškams ir atliepti miškų sektoriui 

kylančius iššūkius, tačiau tam būtini tiek miškų politikos, tiek ir praktinio miškininkavimo 

pokyčiai. Nerijaus Kupstaičio pranešimą galima rasti čia. 

Viso renginio įrašą galima rasti Aplinkos ministerijos feisbuko paskyroje, NMS svetainėje 

ir “youtube” platformoje. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/misku-susitarimo-eiga-kaip-keliolika-viziju-paversti-vienu-nacionaliniu-puslapiu
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/renginiai/nacionalines-vizijos-del-misku-etapo-bendrasis-forumas/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/renginiai/nacionalines-vizijos-del-misku-etapo-bendrasis-forumas/
https://fb.watch/8jLTgarAZ_/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/renginiai/nacionalines-vizijos-del-misku-etapo-bendrasis-forumas/
https://www.youtube.com/watch?v=vnMu7M8Tf6Q
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IS-918/643-VI-1 priedas 

 

AB „Kauno energija“ 2021-09-27 pranešimas.  

TN: tn  

 

PATVIRTINTA SPALIO MĖNESIO ŠILUMOS KAINA KAUNE 

 

Artėjantį spalį bendrovės „Kauno energija“ centralizuotai tiekiama miesto šiluma Kauno 

mieste ir rajone bei Jurbarke kainuos 3,62 cento už kilovatvalandę be PVM. Tai žemiausia miesto 

šilumos kaina Lietuvoje tarp didžiųjų miestų. 

 

 
 

Nors šių metų spalį šilumos kaina Kaune yra didesnė palyginti su rekordiškai maža 

praėjusių metu kaina tuo pačiu laikotarpiu (padidėjo nuo 2,68 iki 3,62 centų už kilovatvalandę be 

PVM), ji yra apie 5 proc. mažesnė nei 2019 m. spalį ir apie 17 proc. mažesnė nei 2018 m. spalį. 

Žemiausią miesto šilumos kainą Lietuvoje lemia keli veiksniai: investicijos į modernius 

šilumos gamybos įrenginius, intensyvus šilumos perdavimo tinklų modernizavimas bei 

konkurencija tarp šilumos gamintojų Kaune. 

„Kaunas, kaip ir praėjusiais metais, savo gyventojams pasiūlys mažiausią šilumos kainą tarp 

didžiųjų šalies miestų. Tai iš anksto paruoštų namų darbų rezultatas – efektyviai valdoma „Kauno 

energija“, pasitelkdama šiuolaikines technologijas, iki minimumo sumažino rizikas būti 

priklausomiems nuo didėjančios dujų kainos. Nors kai kuriuose Lietuvos miestuose šildymas 

brangs kone dvigubai,  kauniečiams tai negresia“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. 

Nors biokuro bei gamtinių dujų kainų padidėjimas neišvengiamai paveikia ir miesto šilumos 

kainas, miesto šiluma išlieka pigiausias būdas šildytis, lyginant su alternatyvomis. Jeigu teisingai 

įvertinamos visos įrangos įsigijimo, eksploatacijos, amortizacijos bei kitos išlaidos, miesto šiluma 

yra bene 2 kartus pigesnė už šildymą naudojant dujas ar šilumos siurblius. 

Visiems, norintiems sužinoti, kiek kainuos būsto šildymas, „Kauno energija“ specialiai 

sukūrė interneto svetainę www.miestosiluma.lt. Joje gyventojai ir verslas gali sužinoti savo 

apytikres būsimas išlaidas šildymui bei palyginti, kiek kainuotų šildymas naudojant skirtinus 

šildymo būdus. Pakanka nurodyti būsto dydį ir namo būklę ir skaičiuoklė parodys apytikrį 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/%C5%BDemiausia%20kaina
https://www.miestosiluma.lt/
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mokėjimą už būsto šildymą bei kiek kainuotų šildyti savo būstą naudojant dujas, elektrą ar šilumos 

siurblį. 

 



 

106 

 

IS-918/643-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-09-28 pranešimas. 

TN: tn  

 

ŠILDYMAS KLAIPĖDOJE: BRANGSTA VISOS KURO RŪŠYS, BET LABIAUSIAI – 

SUPERKAMA ŠILUMA 

 

Centralizuoto šildymo sezono pradžiai Klaipėdos energetikai gerų žinių turi nedaug. 

„Lyginant su praėjusiais metais tik mūsų sąnaudos – pastovioji kainos dalis – liko 

nepakitusi. O kuras ir iš kitų gamintojų superkama šiluma, kas sudaro apie 60 procentų visos 

šilumos kainos, brango labai ženkliai“, – sakė Kęstutis Jonkus, AB „Klaipėdos energija“ Finansų 

direktorius. 

Per metus daugiau nei dvigubai išaugo gamtinių dujų kaina, 32 proc. brango biokuras, bet 

labiausiai, net 88,6 proc., pabrango iš nepriklausomų gamintojų (NŠG) superkama šiluma. 

Didžiausias iš Klaipėdoje veikiančių NŠG – UAB „Gren Klaipėda“ – šilumą miestui 

parduos net 106,4 proc., arba 2,1 karto, brangiau nei prieš metus, po 2,25 cento už kilovatvalandę 

(ct/kWh). Tuo tarpu identiška atliekas deginanti UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ pagamintą 

šilumą laikinosios sostinės energetikams spalį siūlo už 1,41 ct/kWh. 

Įvertinus visus kuro ir superkamos šilumos kainų pokyčius, spalį šiluma Klaipėdoje kainuos 

21,25 proc. brangiau nei rugsėjį – 4,85 ct/kWh. Lyginant su 2020 m. spaliu kaina didėja 37,8 proc. 

Tokios pat šilumos brangimo tendencijos stebimos visoje Lietuvoje. Brangiau nei  

klaipėdiečiai už centralizuoto šildymo paslaugą spalį mokės Vilniaus ir Šiaulių klientai. 

 

 
 

„Iš savo pusės esame atsinaujinę, maksimaliai pasiruošę naujam šildymo sezonui. Šiemet 

rekonstravome apie 10 km šilumos trasų, iki rekordinio lygio sumažinome technologinius 

https://www.klenergija.lt/sildymas-klaipedoje-brangsta-visos-kuro-rusys-bet-labiausiai-superkama-siluma/
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nuostolius. Bet, kaip ir visi energetikai, esame priklausomi nuo pasaulinių kuro rinkos tendencijų. 

Brangsta viskas: benzinas, dyzelinas, dujos, mazutas, biokuras, elektros energija. Išlaikyti tokių 

kainų, kokios buvo prieš metus, nepavyks niekam“,  – teigia Antanas Katinas, AB „Klaipėdos 

energija“ generalinis direktorius. 

Visgi, Klaipėdos energetikų teigimu, vertinant pastarojo dešimtmečio šilumos kainų 

pokyčius, šis spalis uostamiestyje nebus išskirtinis – ankstesniais metais yra buvę ir kur kas 

aukštesnių kainų.   
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IS-918/643-VI-3 priedas 

 

 AB Šiaulių energija 2021-09-28 pranešimas. 

TN: tn  

 

NAUJAS ŠILDYMO SEZONAS – BRANGESNIS AR... 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius rugsėjo 24 d. mieste paskelbė 

šildymo sezono pradžią, šildymą vartotojams įjungiant ne vėliau kaip iki rugsėjo 28 d. Ko 

laukti iš jau prasidedančio šildymo sezono šiauliečiams ir kitiems „Šiaulių energija“ 

vartotojams? Viešojoje ir socialinėje erdvėje dažnai abejojama, ar suskubti pradėti šildyti 

būstą vos pradėjus vėsti orams, ar neskubėti ir pataupyti?  Pasvarstykime drauge.  

Kas laimi: besišildantis ar taupantis? 

Nuo ko priklauso šilumos suvartojimas kiekviename daugiabutyje? Pastatą pasiekiantį 

šilumos kiekį tiksliai matuoja jo šilumos skaitiklis. Iš jame užfiksuoto skaičiaus atėmus šilumos 

energiją, sunaudotą viso namo karšto vandens ruošimui ir jo temperatūros palaikymui, gausite 

šilumą, skirtą šildymui. Šis šilumos kiekis kiekviename pastate – skirtingas ir jo dydį labiausiai 

lemia lauko oro temperatūra ir namo būklė. 

Visi „Šiaulių energijos“ šilumos punktai yra automatizuoti ir šildymas juose sureguliuotas 

pagal lauko oro temperatūrą, t. y. taip, kad lauke esant + 10–12 oC šilumos, energija šildymui 

nebenaudojama. Pernai šildymo sezonas prasidėjo apie spalio vidurį, tačiau užpernai jo pradžia 

buvo maždaug tuo pat metu kaip šiemet, todėl pamėginkime prisiminti 2019-ųjų spalį ir 

paprognozuoti, kiek galėtų šildymas kainuoti jau šių metų spalį. 

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. spalį siekė + 9,4 °C, o Šiaulių miesto ir rajono bei 

Kuršėnų vartotojų vidutinis būsto šildymui suvartotos šilumos kiekis per mėnesį sudarė 7,54 

kWh/m². Padalinus jį iš spalį sudarančios 31 paros, gautume, kad per parą sunaudota tik apie 

0,24 kWh/m2. Padauginus šį skaičių iš vidutinio buto ploto, t. y. 60 m2, ir įvertinant šilumos 

kilovatvalandės kainą, kuri šių metų spalio mėnesį sieks 5,31 ct/kWh (su 9 proc. PVM), gautume, 

kad paros šildymas šių metų spalį galėtų kainuoti tik kiek daugiau nei 70 ct vidutinio dydžio 

butui. Žinoma, temperatūrai nukritus, šilumos suvartojimas didėtų, atitinkamai šiek tiek didėtų ir 

mokėjimai. Tačiau peržvelkime ankstesnių metų spalio mėnesio vidutinės lauko oro temperatūros 

statistiką: 2020 m. ji siekė + 8,1 °C, panašiai ir 2018 m. spalį buvo + 9 °C. 

Taigi, šildymo sezono pradžioje, kai lauke vidutinė oro temperatūra nusileidžia vos keliais 

laipsniais žemiau +10 oC šilumos, centralizuotas šildymas ir dabartinėmis kainomis išliks santykinai 

pigus. Žymiai daugiau išleistumėte, jei kambarius šildytume elektriniais šildytuvais, kurie, beje, 

nepadėtų užtikrinti tolygaus visų buto kambarių šildymo. O jo nebuvimas gresia peršalimo ligomis, 

papildomomis išlaidomis vaistams ir prarastu darbingumu, kurių pasekmės kainuotų daugiau nei 

šildymas, jau nekalbant apie jo teikiamą komfortą.  

Primename, kad galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklauso ne tik nuo šilumos kainos ir 

lauko oro temperatūros, jas lemia jų gyvenamųjų namų būklė: senose, prastos šiluminės izoliacijos 

namuose šilumos suvartojimas ir atitinkamai išlaidos šildymui bus didesni. Jei Jūsų namas dar nėra 

atnaujintas, gal laikas pagalvoti apie jo renovaciją? 

Naujas sezonas – brangesnis ar... pigesnis? 

Šiemet pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, stebimas technologinio kuro, energetinių resursų 

kainų didėjimas. „Šiaulių energija“ naudojasi visomis galimybėmis kurą įsigyti kiek įmanoma 

pigiau, tačiau jau ne paslaptis, kad šildymo kainos neišvengiamai keisis. Kaip? 

https://www.senergija.lt/naujienos/naujas-sildymo-sezonas-brangesnis-ar/
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Lyginant su išskirtinai pigiu pernykščiu šildymo sezonu, pirminiais mūsų skaičiavimais šį 

šildymo sezoną vidutiniškai per mėnesį gyventojų išlaidos 60 m2 buto šildymui gali didėti apie 14,6 

Eur, t. y. mažiau nei puse euro per dieną.  Be to bendrovė atkreipia dėmesį, kad mažas pajamas 

turintiems asmenims,  besinaudojantiems teise į kompensaciją, padidėjus šilumos kainai, mokėjimo 

suma nesikeis. Padidės tik kompensacijos dydis. 

Tačiau dar kartą reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kuro kainų lygis praėjusį šildymo sezoną 

buvo neįprastai žemas. Jei lygintume prasidedančio šildymo sezono numatomas išlaidas su 

2012/2014 m. sezonų išlaidomis šildymui, pastebėtumėme, kad šios net mažėja. Kai tuo tarpu 

daugelio gyventojų pajamos per tą laikotarpį nuosekliai didėjo. 

Prognozuojama, kad Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams išlaidos už 

60 m2 buto šildymą 2021/2022 m. šildymo sezono metu, lyginant su 2012/2013 m. šildymo sezonu,  

vidutiniškai per mėnesį bus mažesnės apie 8,8 Eur, o lyginant su 2013/2014 m. šildymo sezonu,  

vidutiniškai per mėnesį bus mažesnės apie 6,8 Eur. 

Didžiosios dalies „Šiaulių energijos“ vartotojų, kuriems bendrovė ne tik tiekia šilumą, bet ir 

prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemas, būstai jau šildomi. Jei Jūsų namo dar nepasiekė šiluma, 

kreipkitės į savo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.  Jei vis dėlto savo daugiabučio 

namo šilumos vartotojų balsų dauguma nusprendėte pradėti savo pastato šildymą kitu laiku, negu 

savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia, apie savo sprendimą kuo skubiau 

informuokite mūsų bendrovę. Mes savo ruožtu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas šį sprendimą 

įgyvendinsime. 

Labiausiai prasidedant šiam šildymo sezonui linkime mūsų vartotojams mėgautis jaukia 

namų šiluma ir kritiškai ir atsakingai vertinti Jus viešojoje ir socialinėje erdvėje pasiekiančią 

informaciją. 

Įspūdingi skaičiai vartotojų naudai 

„Šiaulių energijai“ vartotojai dėl biokuro naudojimo vietoje gamtinių dujų šilumos 

gamyboje bei kainos mažinimo 2012–2020 metų laikotarpiu sutaupė 60 mln. Eur., t. y. vienas 

vartotojas per minėtą laikotarpį 60 m2 buto šildymui sutaupė apie 1368 eurus. 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-28  
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IS-918/643-VI-4 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-09-28 pranešimas. 

TN: tn  

 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ DALYVAUJA ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS 

RINKOJE 

 

 
 

Besikeičiantis požiūris į šilumos energijos taupymą ir modernėjančios technologijos 

gyventojus bei kitus vartotojus skatina efektyviau naudoti šilumą. Pagrindinė ir būtina ekonomiško 

šilumos ir karšto vandens tiekimo vartotojams sąlyga yra tinkamas šilumos punkto bei šildymo ir 

karšto vandens sistemų eksploatavimas. 

Gyventojai turi teisę patys pasirinkti namo šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoją, kuris 

prižiūrės namo šilumos punktą bei vidaus sistemas, nuo kurio veiksmų priklausys ir šilumos  

suvartojimas. Tad jei netenkina dabartinio prižiūrėtojo paslaugų kokybė, gyventojai gali inicijuoti 

kito paslaugos tiekėjo pasirinkimą. 

Pateiktas pavyzdys rodo, kad namo šildymo ir karšto vandens priežiūra galbūt gali daryti 

įtaką renovuotų gyvenamųjų namų šilumos suvartojimui ir mokesčiams. Vasario mėnesį 

Statybininkų g. 45 butų daugiabučio namo vieno kv. metro šildymui vidutiniškai buvo suvartota 

15,45 kWh ir už dviejų kambarių butą gyventojai sumokėjo 36,5 euro. Toks pat daugiabutis 

Molainių g. vidutiniškai suvartojo ir mokėjo atitinkamai – 11,58 kWh/ kv. metrui ir 27 eurus už 

butą. Šilumos suvartojimo skirtumą galėjo padidinti ne tik  namo gyventojų noras gyventi šilčiau, 

bet ir priežiūros kokybė, nors lauko oro temperatūra ir šilumos kaina visiems buvo vienoda. 

Šilumos ūkio priežiūra yra sritis, kurioje AB „Panevėžio energija“ specializuojasi jau 

daugelį metų. Dalyvaujant šildymo sistemų priežiūros rinkoje, bendrovės specialistų paslaugas 

renkasi ne tik įmonės, organizacijos, biudžetinės įstaigos, bet ir daugiabučių namų gyventojai, 

kuriems svarbi darbuotojų kvalifikacija, patirtis ir teikiamų paslaugų organizavimas bei kokybė, 

užtikrinant sklandų šilumos ir karšto vandens tiekimą. 

Su vartotoju sudarius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį, 

specialistai atliks pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninės būklės įvertinimą, parengs ir 

vartotojams pasiūlys įgyvendinti priemones šildymo bei karšto vandens tiekimui pastate pagerinti, 

ekonomiškam šilumos energijos vartojimui pasiekti. 

https://www.pe.lt/news/512/47/AB-Panevezio-energija-dalyvauja-sildymo-sistemu-prieziuros-rinkoje
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AB „Panevėžio energija“ specialistai prižiūrės šilumos punktuose esančius šilumokaičius, 

užtikrinant tinkamą karšto vandens ruošimą daugiabučiame name ir mažesnį šilumos vartojimą. 

Naudojant specialias chemines priemones, laiku bus atliekami šilumokaičio profilaktiniai plovimai. 

Šilumos prižiūrėtojas rūpinsis ir susidėvėjusios įrangos pakeitimu, atliks hidraulinius bandymus, 

šildymo sistemos hidropneumatinius plovimus bei bus atsakingas už šildymo ir karšto vandens 

sistemų parengties šildymo sezonui akto pasirašymu. 

Specialistai pasinaudodami namo šilumos punkte AB „Panevėžio energija“ įrengtu 

nuotoliniu šilumos apskaitos prietaiso duomenų nuskaitymu stebės ir analizuos šilumos punkto 

darbo parametrus, iš jų spręs apie namo šilumos sistemos darbą. Sukauptus nuskaitomus rodmenis 

reguliariais laiko intervalais bus galima grafiškai atvaizduoti ir panaudoti analizavimui patogia 

forma. Taip pat šios įrangos naudingumą ir duomenų informatyvumą galima bus išplėsti, prie jos 

prijungiant daugiau temperatūros jutiklių, kurie leis stebėti (fiksuoti, analizuoti) ir į pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemas tiekiamo, bei iš šildymo ir karšto vandens cirkuliacinės sistemos 

(gyvatukų) grįžtančio vandens temperatūras. 

Profesionali pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra duos teigiamus rezultatus 

ne tik techniniu atžvilgiu, bet ir leis taupyti pinigus. 

AB „Panevėžio energija“ prižiūri 198 šilumos punktus bei šildymo ir karšto vandens 

sistemas daugiabučiuose namuose Panevėžio, Pasvalio, Zarasų miestuose bei rajonuose ir 164 

visuomeninės/komercinės paskirties objektuose, prijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemos. 

Informacija dėl AB „Panevėžio energija“ šildymo sistemų priežiūros ir kitų paslaugų 

teikiama tel.: (8 45) 501064, 8610 66470, el. p. r.urbutis@pe.lt, bendrovės interneto svetainėje 

www.pe.lt. 

Atnaujinta 2021-09-29 

 
 

https://www.pe.lt/pe-eksploatuojamu-pastatu-sarasas
mailto:r.urbutis@pe.lt
https://www.pe.lt/pastatu-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-prieziura
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IS-918/643-VI-5 priedas 

 

INFO_ LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_IRTC_Universali apskaitos prietaisų aptarnavimo ir 

rodmenų tikrinimo IS 

 

Siunčiame šio pirmadienio LŠTA webinaro metu IRTC atstovų darytą pranešimą apie 

bendrovėje„Šiaulių energija“ įdiegtą informacinę sistemą, skirtą valdyti apskaitos prietaisų 

aptarnavimą, apskaitos rodmenų surinkimą ir jų tikrinimą, bei atidavimą sąskaitybos (bilingo) 

sistemoms. Sistema naudojama siekiant sumažinti apskaitomos šilumos ir karšto vandens 

nuostolius, išvengti klaidingo deklaravimo ar prietaisų atsukimo pasekmių.  

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  LŠTA pirmadienio webinaras_IRTC_Universali 

apskaitos prietaisų aptarnavimo ir rodmenų tikrinimo IS-20210927_140157-Meeting 

Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

IRTC_Universali apskaitos prietaisų aptarnavimo ir rodmenų tikrinimo IS pristatymas (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-VI-5-1 priedas 2021-10-

04.pdf      . 

 

LŠTA INFO. LŠTA mokymai_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija 

 

LŠTA mokymai_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija 

š.m. spalio 4 d. (pirmadienis) LŠTA mokymų seminarą „Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys 

pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje““ (lektorė Aistė Mažeikienė) 
Laikas: nuo 14 val iki 17 val. 

Pridedama seminaro mokymų medžiaga. 

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 

 

Web mokymų_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija, pristatymas (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-918/643-VI-5-2 priedas 2021-10-04.pdf       

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW6BGIRldYhPsQHyHYWbS8cBLGvI0DWDqQwqIm8Y3GRAVA?e=iBQo2C
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW6BGIRldYhPsQHyHYWbS8cBLGvI0DWDqQwqIm8Y3GRAVA?e=iBQo2C
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW6BGIRldYhPsQHyHYWbS8cBLGvI0DWDqQwqIm8Y3GRAVA?e=iBQo2C
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EW6BGIRldYhPsQHyHYWbS8cBLGvI0DWDqQwqIm8Y3GRAVA?e=iBQo2C
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY4YTc2MGEtYTc2Mi00ZmJhLWExMTktYzg4MjA3OGIyZWU1%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_ZmY4YTc2MGEtYTc2Mi00ZmJhLWExMTktYzg4MjA3OGIyZWU1@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-918/643-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Gerb. įmonių vadovai, 

 

Informuojame, jog planuotas TES konsultantų (kartu su Kauno energijos specialistais) 

pristatymas dėl siūlymų šilumos aukcionų tvarkos pakeitimams (šilumos supirkimas iš NŠG) 

nukeliamas į kitą savaitę, ketvirtadienį (spalio 7 d.) 14:00 val.  

O rytoj (rugsėjo 30 d.) tradiciškai kviečiame nuo 15 val. prisijungti į nuotolinį LŠTA ŠT 

įmonių vadovų susitikimą aptarti savaitės aktualijas 

 

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 įmonių vadovų pasitarimas 2021-09-30 APIBENDRINIMAS 

 

1. Nuo vasaros dirba naujas UAB Pakruojo šiluma direktorius - REMIGIJUS GIEDRAITIS  

2. Energetikos ministro komunikacija dėl šilumos kainų suvaldymo. Cituojami ir kai kurie 

LŠTA pasiūlymai bei kainų prognozės, tačiau realiai kol kas mažai daroma, kad būtų 

šilumos kainų augimas stabilizuotas. Kai kurie LŠTA pasiūlymai – VMU aktyvesnis 

dalyvavimas biokuro rinkoje, tiesioginio biokuro įsigijimo palengvinimas, elevatorinių ŠP 

modernizavimas ir t.t. Energetikos ministras vis neranda laiko aptarti tiesiogiai problemas su 

šilumos tiekėjais. Siunčia pas viceministrę I.Žilienę...   

3. Šiuo metu biokuro kainos Latvijoje ir Estijoje yra mažesnės. Padidėjus biokuro kainoms 

LT rinka labiau domisi Latvijos biokuro tiekėjai. V.Jonutis viešai teikia informaciją, kad 

pelninga biokuro kaina yra jau 15 EUR/MWh. Galimai stengiamasi pasipelnyti visuotino 

kainų augimo laikotarpiu.  

4. Pavojingi Vilniaus savivaldybės planai „užšaldyti“ šilumos kainas Vilniuje, nors išsimoka 

dividendus iš VŠT veiklos. LŠTA nariai vieningai pritarė vengti šilumos kainų dirbtinio 

laikino sumažinimo. Šilumos kainų augimas žiniasklaidoje ir politikų yra išpūstas dėl 

Vilniaus situacijos.  

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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5. Atliekų deginimo jėgainės labai didina parduodamos šilumos kainas, nors atliekų 

utilizavimo sąnaudos nepadidėjo, o jų generuojama elektra labai pabrango. Būtina reguliuoti 

jų gaminamos šilumos kainas. Įstatymai tam jau ruošiami, VERTai skiriami nauji etatai, 

galimai reguliavimas netrukus prasidės.     

6. Siūloma remti mažąją kogeneraciją, kad būtų galimą pasigaminti sau (gal ir miestui) 

pigesnės elektros. Kol kas parama tam numatyta ES 2021-2027 laikotarpyje. Siūloma siekti 

didesnio paramos intensyvumo. Siekti tiesioginio (lengvatinio) nuosavos elektros 

panaudojimo visoje CŠT sistemoje ar net mieste. Tai atpigintų šilumos tiekimo sąnaudas.  

7. ŠE kreipėsi į EM, kad ES parama galėtų būti skiriama ir jau pradėtiems investiciniams 

projektams.  Pakartotinai kreipsis ir LŠTA.     

8. Gauta LRV išvada dėl ŠP, priklausančių CŠT įmonėms, sąnaudų apmokėjimo. Projektą 

siūlo tobulinti teisiškai.  

9. Vėl įvyko atvejis, kai VERT neleidžia pirkti dėl techninės klaidos pralaimėjusio 

aukcioną NŠG gaminamos pigesnės šilumos. Siūlyta raginti VERT, nelaukiant ŠŪĮ 

pataisų, įtesinti pakartotinius aukcionus ar kitas procedūras, kad pigesnė šiluma nebūtų 

išmetama į aplinką, o panaudojama CŠT sistemose.  

10. Savivaldybes apgulė šilumos vartotojai, aiškindamiesi ar jiems priklauso kompensacijos 

pagal naują tvarką. Pateiktas Seimui ruošiamas derinti kompensacijų įstatymo pakeitimo 

projektas. 

11. Reikia komunikuoti, kad drastiškas šilumos kainų augimas būdingas tik Vilniuje. 

Kituose miestuose pokyčiai nėra katastrofiški. O šilumos kainų padidėjimas greičiausiai 

truks tik vienerius metus? 

12. Siūloma dar kartą kreiptis į VERT ir Baltpool, kad supaprastinti ir saugiau (ekonominiu 

požiūriu) būtų galima pirkti biokurą ne biržoje. Reikia konkrečių pasiūlymų naujoms 

procedūroms: kainos riba būtų iš anksto žinoma, lyginti su regiono, o ne su Lietuvos kaina ir 

t.t.      

13. Rugsėjo 27 d. buvo pažymėtas Vilniaus elektrinės Nr.2 70-metis, tad VŠT ta proga sukvietė 

svečius į savo ilgalaikės strategijos pristatymą. Buvo pristatytos tik strategijos gairės, 

paruoštos samdytų užsienio konsultantų ar tai įmonės darbuotojų. Neaišku, kiek detali 

strategija, bet kryptys visiems gerai žinomos: CŠT tinklų plėtra, temperatūros 

žeminimas, centralizuotos vėsumos diegimas, technologinė ir veiklos skaitmenizacija, 

atliekinės šilumos surinkimas, ilgalaikis saugojimas, paslaugų plėtra (tame tarpe ŠP 

priežiūra) ir t.t. Iki 2030 metų VŠT planuoja investuoti apie pusę milijardo. Po to 

ekskursijos po E-2 ir t.t. Trumpas šou su Mero, vicemintrės ir patarėjų dalyvavimu ir pan. 

Buvo gera proga pabendrauti su atsakingais valdininkais. 

14. VŠT su LEI daro studiją dėl hidraulinių bandymų reglamentavimo. VŠT niekaip 

neįteisina “žaliųjų” šilumos sertifikatų, kurių jiems labai reikia. VŠT atsisakė mazuto, 

panašu, kad nesiruošia jo naudoti ir šią žiemą.  

15. VŠT prašo leisti pirkti dujas ilgalaikiais kontraktais (kelerių metų). Taip būtų ir pigiau ir 

patikimiau. Kyla rizikos, kad esant šaltai žiemai dujų gali tiesiog trūkti fiziškai. EM jau 

paskelbė, kad teiks įstatymo pataisas leidžiančias daugiau dujų (virš 50 %?) įsigyti ne 

biržoje ilgalaikiais sandoriais.   

16. Viceministrė I.Žilienė žada ŠŪĮ projektą greitai jau pabaigti, tačiau teigia, kad nesutaria su 

VERT dėl kainodaros principų. Labai nenori užsiimti atskiromis pataisomis, siūlo viską dėti 

į ŠŪĮ paketą LRS pavasario sesijai. Ieško darbuotojų ministerijai – prašo kandidatų.  

17. VŠT ginčijasi su VKJ dėl tinklų vandens temperatūros mažinimo. Mažėtų šilumos 

perdavimo nuostoliai, tačiau didėja elektros sąnaudos cirkuliacijai (debitas auga). LŠTA 

kreipėsi į EM, klausdama, ar gali tiekėjai išduoti žemesnių parametrų sąlygas 

renovuojamiems pastatams. Gautas EM raštas, kuriame teigiama, kad vis per mažai 

informacijos. O greičiausiai, nežino ką daryti.   

18. Rugsėjo 27 d. buvo LŠTA webinaras apie skaitmenizaciją. Kokie kiti įmonių poreikiai 

planuojant ir įgyvendinant  CŠT sistemų skaitmenizavimą? 
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19. Rugsėjo 29 d. Seimo Ekonomikos komitetas svarstė šilumos kainas. Daug populistinių 

pasiūlymų. Vargu ar bus įgyvendinti. Pasiūlyta išplatinti statistiką, palyginant CŠT 

pelningumą su valstybinių įmonių rodikliais... 

20. Rugsėjo 29 vizitas į Suomijos ambasadą. Siūlo bendradarbiauti. Kokie mūsų poreikiai? 

Norėtų pristatyti mums aktualias paslaugas ar produktus pirmadienio webinaruose.   

21. Kauno energija ir TES pristatys savo siūlomą konkurencijos su NŠG modelį kitą 

ketvirtadienį (spalio 7 d.), 14 val.  

22. Klaipėdos nafta: “Norime atkreipti alfa.lt redakcijos, publikacijos autoriaus Arvydo Jockaus 

ir publikacijos citatos autoriaus Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidento 

Valdo Lukoševičiaus dėmesį į klaidingai pateiktą informaciją: Vilniui receptas labai 

paprastas. Reikia atsisakyti dujų šilumos gamyboje. Dujų rinka yra pasaulinė, mes jai jokios 

įtakos daryti negalime. Suskystintųjų dujų terminalas dėl savo įsipareigojimų tik dar 

labiau brangina dujas. Tai vienus metus nori nenori vilniečiams teks gyventi su aukštomis 

šildymo kainomis, priklausyti nuo dujų malonės“. Buvo remtasi informacija, kad dėl 

terminalo išlaikymo jau 3 metus su EM bylinėjasi Achema. Jeigu LRS narys A.Skardžius 

meluoja apie SGDT, tai jis pirmiau turi paneigti informaciją. Palyginus dujų kainas su 

kaimyninėmis valstybėmis, apčiuopiamo kainų skirtumo, kurį galimai suteiktų terminalas, 

nepastebėjome.      

23. Paskelbta, kad Kazlų Rūda mažina šilumos kainas? Savivaldybė, kaip akcininkas žada 

atsisakyti reguliuojamos veiklos pelno ir dar subsidijuoti CŠT įmonę. Gali kilti rizikingas 

precedentas, nes yra patirčių, kad savivaldybių politikai savo pažadų neištesi ir įklampina 

įmones į ilgalaikes skolas. Reikėtų atsargiai vertinti tokius pasiūlymus.   

24. Spalio 5 d. 10 val. LŠTA pokalbis su Aplinkos ministerija dėl mažosios renovacijos.  

25. Kolegos iš Švedijos kviečia inicijuoti naują projektą keitimuisi patirtimi. Kokios temos 

aktualios? Kokia domintų kitų šalių CŠT praktika? 
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IS-918/643-VI-7 priedas 

 

STRUCTUM 2021 RUGSĖJIS Nr. 9 

TN: tn  

 

 
________ 

 

STRUCTUM 2021 RUGSĖJIS Nr. 9 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-918/643-VI-7-1 priedas 2021-10-04.pdf) 

  

 

 

 


