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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-919/644 

2021-10-07/2021-10-11 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-919/644-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-10-06 pranešimas. Siūloma, kad už periodinį testavimą mokėtų patys darbuotojai 

arba darbdaviai, TN: tn, 

• LRV nutarimo „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI 

DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI 

BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, 

DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, 

PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA 

UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ 

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ Suvestinė 

redakcija nuo 2021-09-13, TN: tn, 

• LRV 2021-10-06 posėdžio 19 „Dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-21-

1123(2) (21-28288(3)“ Klausimo medžiaga, „Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto“ lyginamasis variantas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2021-10-08 pranešimas. VERT patvirtino PSO metodikas dėl rinkos veiklos 

sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta, TN: tn, (kitos 

tiesioginės nuorodos pranešimo tekste), 

• VERT 2021-10-07 pranešimas. VERT pritarė ESO elektros energijos persiuntimo paslaugos 

teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimui, TN: tn, (kitos 

tiesioginės nuorodos pranešimo tekste), 

 

Šio skyriaus IS-919/644-I-3 priede pateikiama: 

• EM 2021 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1-252 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL 

ELEKTROS TINKLŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR NAFTOTIEKIŲ 

(PRODUKTOTIEKIŲ), SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS PERDAVIMO 

TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ 

TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ PLANAVIMO 

DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o Keičiamas TA „Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 

skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 

dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašas“ TN: tn, 

o TA „Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų 

https://lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-uz-periodini-testavima-moketu-patys-darbuotojai-arba-darbdaviai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-213
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/patvirtino-pso-metodikas-d%C4%97l-rinkos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-07/vert-pritare-eso-elektros-energijos-persiuntimo-paslaugos-teikimo-nepriklausomam-tiekejui-sutarties-standartiniu-salygu-pak.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70c95740274611ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52
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rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos 

aprašas“ Suvestinė redakcija nuo 2021-10-08 TN: tn. 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-10-04 teikimas Nr. (1.20-05E.)3-1689 dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 

įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. 

VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos 

išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir 

Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-2 priede pateikiama:  

• LRS kanceliarijos Teisės departamento 2021-10-06 išvada DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 19 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-3 priede pateikiama:  

• AM 2021-10-06 pranešimas. Renovacijai paspartinti – gerokai lankstesnės ir greitesnės 

procedūros, TN: tn,  

o AM įsakymo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. 

LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-4 priede pateikiama:  

• VERT 2021-10-11 posėdžio darbovarkė, TN: tn, 

o VERT 2021-10-11 posėdžio: „1. Dėl MB „Mokymų energija“ energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo.“; „2. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius 

eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo.“; „10. Dėl 

gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų 

minimalių patikimumo ir kokybės lygių vertinimo.“ medžiaga TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-5 priede pateikiama:  

• VERT 2021-10-08 teikimas Nr. R2- 21-30836 dėl Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 ,,Dėl 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo 

metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo TN: tn, 

o Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos 

nustatymo metodikos projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-II-6 priede pateikiama:  

• SADM 2021-10-08 teikimas LRV dėl Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

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

projekto, TN: tn, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1ff41a50252d11ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1ff41a50252d11ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b638a470267411ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=c9054a5d-72cb-4db6-a15c-87b72505e4bd
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/renovacijai-paspartinti-gerokai-lankstesnes-ir-greitesnes-proceduros
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/478c00c0266611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=328ca1a8-1106-49f4-ba5d-c568f65c9f32
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-14/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-14/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/998dded2282711ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=170wd53u4q
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/998dded2282711ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=170wd53u4q
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6db6ea71283311ec99bbc1b08701c7f8
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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. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-10-05 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn, 

• Baltpool 2021-10-04 pranešimas. BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 

2021 M. RUGSĖJIS, TN: tn. 

• Baltpool 2021-10-08 pranešimas. MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2021 

M. RUGSĖJIS, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-2 priede pateikiama  

• LRS 2021 m. spalio 5 d. pranešimas žiniasklaidai. Ateities komiteto dėmesio centre – 

Lietuvos elektros energijos ūkio ateities vizija, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-10-04 pranešimas. VERT nustatė 5 proc. mažesnę elektros energijos perdavimo 

paslaugos kainos viršutinę ribą, TN: tn, 

• VERT 2021-10-04 pranešimas. VERT: juridinio vartotojo reikalavimas nepagrįstas, ESO 

nereikės perskaičiuoti jo suvartotos energijos kiekių ir kainų, TN: tn. 

• VERT 2021-10-06 pranešimas. VERT skyrė UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO 

zona“, AB „Simega“ įspėjimus už reguliuojamos veiklos pažeidimą, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-4 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. ŽINIAI EM atsakymas į LŠTA raštus 

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

ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTUS TEIKIMO, TN: tn, 

• LŠTA 2021-07-12 raštas Nr. 64 EM DĖL BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ 

ATSISKAITYMO DOKUMENTŲ FORMOS, 

• LŠTA 2021-07-21 raštas Nr. 70 EM, AM DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ 

TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO 

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU, TAIKYMO, 

• LŠTA 2021-08-11 raštas EM, Baltpool Nr. 74 DĖL  BIOKURO KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMO, 

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

(PRAŠYMUS) 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-5 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. LŠTA pasiūlymai mažajai renovacijai, TN: tn, (kitos tiesioginės nuorodos 

pranešimo tekste), 

• LŠTA pasiūlymai daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimui skatinti (projektas, 2021-10-05 versija) TN: tn, 

o LŠTA pristatymas 2021-10-05 LŠTA ir Aplinkos ministerijos pasitarime 

„DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

MODERNIZAVIMAS“ TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-6 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6db6ea71283311ec99bbc1b08701c7f8
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-09-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis-pdf-2/
https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-10-medienos-prekybos-ap-valga-lt-rugsejis-1-2-pdf/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278349
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-nustate-5-proc--mazesne-elektros-energijos-perdavimo-paslaugos-kainos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-juridinio-vartotojo-reikalavimas-nepagristas,-eso-nereik%C4%97s-perskaiciuoti.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-06/skyre-uab-biovatas-uab-kurana-uab-bio-zona-ab-simega-isp%C4%97jimus.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211001_EM_atsak_i-LSTA-91_80_74_70_64.docx
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
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• VERT 2021-10-06 raštas/atsakymas LŠTA Nr. R2-(ŠBK)-6001 DĖL ŠILUMOS 

GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS 

TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 

APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ PRASMINGUMO. TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-7 priede pateikiama  

• LŠTA 2021-10-06 raštas EM, VERT Nr. 92 DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO 

PATIKIMUMO, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-8 priede pateikiama  

• AB „Panevėžio energija“ INFO. Dėl lyginamųjų kuro sąnaudų 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-9 priede pateikiama  

• LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. spalio 13 d. posėdžio (nuotoliniu 

būdu) darbotvarkė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-10 priede pateikiama  

• VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR 

TELŠIŲ APSKRITYSE 2021-10-07 raštas/atsakymas LŠTA Nr. S5-173(5.28Mr) DĖL 

INFORMACIJOS PATEIKIMO (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 27 

d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos 

šilumos ūkio specialiojo plano keitimas. TN: tn), ( tiesioginė nuoroda pranešimo tekste), 

o AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimas Nr. T-209 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio 

specialiojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės 

teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“ ir sprendimą 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-

919/644-III-10-1 priedas 2021-10-11.zip). 

 

Šio skyriaus IS-919/644-III-11 priede pateikiama  

• VERT 2021-10-08 pranešimas. VERT parengė 2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalgą, 

TN: tn, 

o 2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-III-11-1 priedas 2021-10-11.pdf). 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-919/644-IV-1 priede pateikiama:  

• TOKS REKORDINIS ŠILDYMO SEZONAS GALI BŪTI VIENINTELIS: PASIŪLĖ, 

KAIP GALITE PASISKAIČIUOTI BŪSIMAS SĄSKAITAS, 2021-10-03 „Lietuvos ryto“ 

televizijos laida „Nauja diena“, www.lrytas.lt, TN: tn, 

• EKSPERTAS APIE ŽADAMAS KOMPENSACIJAS ŠILDYMUI: VISA LIETUVA 

TURĖS SUMOKĖTI UŽ VILNIAUS PROBLEMAS, Raigardas Musnickas, LRT 

TELEVIZIJOS laida „Dienos tema“, www.LRT.lt, 2021.10.01, TN: tn., 

• ALDIS GEDUTIS. KAM MURKIA RADIATORIAI: SKIRIAMA ŠILDYMO SEZONO 

PRADŽIAI, Algis Gedutis, LRT RADIJO laida „Kultūros savaitė“, LRT.lt, 2021.10.09, TN: 

tn. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211006_VERT_atsak_-i-LSTA-rasta-85.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211006_92_EM_VERT-del_duju_krizes.docx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17347
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9aa3ab301f8d11eca51399bc661f78e7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9aa3ab301f8d11eca51399bc661f78e7
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/vert-parenge-2020-m-elektros-ir-duju-sektoriu-apzvalga.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/vert-parenge-2020-m-elektros-ir-duju-sektoriu-apzvalga.aspx
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/10/03/news/toks-rekordinis-sildymo-sezonas-gali-buti-vienintelis-pasiule-kaip-galite-pasiskaiciuoti-busimas-saskaitas-20924644
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1510390/ekspertas-apie-zadamas-kompensacijas-sildymui-visa-lietuva-tures-sumoketi-uz-vilniaus-problemas
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1515869/aldis-gedutis-kam-murkia-radiatoriai-skiriama-sildymo-sezono-pradziai
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Šio skyriaus IS-919/644-IV-2 priede pateikiama  

• NUGALĖTOJAI IR PRALAIMĖTOJAI ENERGETINĖS KRIZĖS METU: ĮVARDIJO 

AKCIJAS IR SEKTORIUS, KURIUOS VERTA STEBĖTI, Bloomberg News, Bloomberg, 

2021 m. spalio 2 d. www.delfi.lt, TN; tn. 

• ENERGIJOS KRIZĖS KAMUOJAMOS EUROPOS ŠALYS IMASI PRIEMONIŲ KAINŲ 

ŠOKUI AMORTIZUOTI, 2021-10-04 Naglis Navakas, Vytautas Jokubauskas „Verslo 

žinios“ www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-IV-3 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-07 pranešimas. Auganti šilumos kaina: priežastys ir 

sprendimai, TN: tn, 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-07 pranešimas. Vilniuje pradedamas šildymo sezonas, 

TN: tn, 

• VILNIETĮ PRIBLOŠKĖ NE TIK AUGANČIOS ŠILDYMO KAINOS, BET IR VŠT 

VADOVŲ ALGOS: „CINIŠKUMO VIRŠŪNĖ“, 2021-10-05 Autorius: Danas 

www.lrytas.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-IV-6 priede pateikiama 

• AM 2021-10-06 pranešimas. Simonas Gentvilas: „Bendras šiltnamio dujų apmokestinimas 

ES turi būti susietas su valstybių ekonominėmis galimybėmis“, TN: tn. 

• AM 2021 10 08 pranešimas. Inovatyviems įmonių sprendimams, mažinantiems CO2 

emisijas – 2 mln. eurų parama, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-IV-7 priede pateikiama 

• IGNITIS; KODĖL KYLA ŠILDYMO KAINOS IR KAIP NUO TO APSISAUGOTI?; 

KOKĮ NAMŲ ŠILDYMO BŪDĄ PASIRINKTI? TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-919/644-V-1 priede pateikiama 

• Šiame skyriuje dokumentų nėra. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-1 priede pateikiama 

• AB Kauno energija 2021-10-07 pranešimas. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-10-04 pranešimas. PIRMOKAI SUŽINOJO, KAIP 

ŠILUMA ATKELIAUJA Į NAMUS, TN: tn, 

• AB „Panevėžio energija“ 2021-10-05 pranešimas. PANEVĖŽIO M. SAVIVALDYBĖS 

VADOVAI LANKĖSI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KATILINĖJE PUŠALOTO G. TN: 

tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-3 priede pateikiama 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/nugaletojai-ir-pralaimetojai-energetines-krizes-metu-ivardijo-akcijas-ir-sektorius-kuriuos-verta-stebeti.d?id=88309433#cxrecs_s
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/10/04/energijos-krizes-kamuojamos-europos-salys-imasi-priemoniu-kainu-sokuiamortizuoti?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&sUdAZ
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/auganti-silumos-kaina-priezastys-ir-sprendimai:601
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilniuje-pradedamas-sildymo-sezonas:602
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/bendraukime/man-rupi/2021/10/05/news/vilnieti-pribloske-ne-tik-augancios-sildymo-kainos-bet-ir-vst-vadovu-algos-ciniskumo-virsune--20975485
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-bendras-siltnamio-duju-apmokestinimas-es-turi-buti-susietas-su-valstybiu-ekonominemis-galimybemis
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/inovatyviems-imoniu-sprendimams-mazinantiems-co2-emisijas-2-mln-euru-parama
https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/kodel-kyla-sildymo-kainos-ir-kaip-nuo-apsisaugoti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kodel_kyla_sildymo_kainos_ir_ka_del_to_daryti&utm_term=2021-10-07
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/i-ka-kreiptis-jei-nesyla-radiatoriai
https://www.pe.lt/news/513/47/Pirmokai-suzinojo-kaip-siluma-atkeliauja-i-namus
https://www.pe.lt/news/514/47/Panevezio-m-savivaldybes-vadovai-lankesi-AB-Panevezio-energija-katilineje-Pusaloto-g
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• AB „Klaipėdos energija“ 2021-10-08 pranešimas. NORITE GYVENTI KOMFORTIŠKAI? 

ĮSIJUNKITE ŠILDYMĄ PATYS! TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-4 priede pateikiama 

• LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. spalio 13 d. uždaro posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, 

o LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. spalio 13 d. svarstomi ES dokumentai: 

„Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria pakeičiama Sąjungos energinių produktų 

ir elektros energijos mokesčių struktūra (nauja redakcija)“; „Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 

ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB ir panaikinama Tarybos direktyva 

(ES) 2015/652“; „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA dėl energijos vartojimo efektyvumo (nauja redakcija)“ TN: tn, 

(tiesioginės nuosrodos tekste).  

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-5 priede pateikiama 

• INFO_2021-10-04 d. LŠTA webinaro medžiaga_Nepiniginė darbuotojų motyvacija, 

(tiesioginės nuosrodos tekste), 

o LŠTA mokymų seminaro „Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su 

darbuotojais viešajame sektoriuje“ pristatymas (tiesioginės nuosrodos pranešimo 

tekste). 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. TES pristatymas LŠTA ŠT įmonių vadovams_siūlymai dėl konkurencijos 

šilumos gamyboje_ketvirtadienio 2021-10-07 pasitarimas, 

• LŠTA narių vadovų pasitarimui 2021-10-07 AKTUALIJOS, 

• LŠTA įmonių vadovų pasitarimo 2021-10-07 apžvalga, 

• AB „Kauno energija“ INFO. Lietuvos energetikos ministerijai pasiūlymai DĖL PASTABŲ 

ŠILUMOS TARYBOJE RINKOS DALYVIŲ PRISTATYTIEMS ŠILUMOS SUPIRKIMO 

TVARKOS PAKEITIMO PASIŪLYMAMS IR ALTERNATYVIŲ MODELIŲ 

NAGRINĖJIMO. 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-7 priede pateikiama 

• LŠTA gauta INFO Austrian Roadmap DHC 2050 (skaidrės) 

 

Šio skyriaus IS-919/644-VI-8 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 18, 

2021-09-30 TN: tn, (titulinis ir turinys, 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 18, 

2021-09-30 TN: tn. 

 

https://www.klenergija.lt/norite-gyventi-komfortiskai-isijunkite-sildyma-patys/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17455
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17455
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=Y3FHYnBXJTJGSmJaQmtwc3BoWk05c2xKZkxZYzVqcEdETGxxeHhrbTdiWXB0cG5waWVtc3BwMUpab21waHB5NWloYk1waGxtZHhsWnlZYjU2UmNOU1NtV3Vibm0xdXNXbTBrbzNNa1dURWNKNlgybXJSWXAxZzJwcWVuZEZ0eldDb25KU2ZaR2FWbTVOaWFwOWZhSkpuYm11U2FwaG9hR25GbUpocnNXbldaWlNmWnNwcWI1T2QwV2FkbnBobW5YQndhUSUzRCUzRA==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=Y3FHYnBXJTJGSmJaQmtwc3BoWk05c2xKZkxZYzVqcEdETGxxeHhrbTdiWXB0cG5waWVtc3BwMUpab21waHB5NWloYk1waGxtZHhsWnlZYjU2UmNOU1NtV3Vibm0xdXNXbTBrbzNNa1dURWNKNlgybXJSWXAxZzJwcWVuZEZ0eldDb25KU2ZaR2FWbTVOaWFwOWZhSkpuYm11U2FwaG9hR25GbUpocnNXbldaWlNmWnNwcWI1T2QwV2FkbnBobW5YQndhUSUzRCUzRA==
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IS-919/644-I-1 priedas 
 

LRV 2021-10-06 pranešimas. Siūloma, kad už periodinį testavimą mokėtų patys darbuotojai 

arba darbdaviai 

TN: tn  

 

Vyriausybė trečiadienį pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlomam įstatymo 

pakeitimui, kuris įpareigos pačius darbuotojus arba darbdavius susimokėti už būtinąjį periodinį 

testavimą. Vyriausybei pritarus, siūlomas Žmogaus užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 

įstatymo pakeitimas teikiamas svarstyti Seimui. 

Įstatymo pakeitimas numato, kad būtinasis testavimas, kuris yra taikomas Vyriausybės 

nutarimu patvirtintų profesijų ir veiklos sričių nepasiskiepijusiems darbuotojams, būtų apmokamas 

nebe valstybės biudžeto, o pačių darbuotojų arba darbdavių lėšomis (pastariesiems nusprendus taip 

daryti), išskyrus atvejus, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų arba 

nėra užtikrinamas vakcinų prieinamumas. 

Šiuo metu būtinasis testavimas apmokamas valstybės lėšomis. Pagal galiojantį Vyriausybės 

nutarimą, kas 7–10 dienų testuotis turi šių sričių darbuotojai: 

1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla; 

2. socialinės paslaugos ir veikla; 

3. švietimo paslaugos ir veikla; 

4. vaistinių darbuotojų veikla; 

5. krovinių tarptautinio vežimo veikla; 

6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla; 

7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių 

organizavimas ir lankytojų aptarnavimas); 

8. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla; 

9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas; 

10. viešojo administravimo subjektų darbuotojų veikla; 

11. profesinė karo tarnyba; 

12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais); 

13. gamybos įmonių darbuotojų veikla. 

Laiku neatlikus tyrimo, nustatytų sričių darbuotojai negali dirbti kontaktiniu būdu. Jeigu 

darbo pobūdis leidžia, jie turi būti skiriami dirbti nuotoliniu būdu, perkeliami į kitą darbą, o jeigu 

tokios galimybės nėra, darbuotojai turi būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. 

Šiuo metu periodiškai testuotis neprivalo darbuotojai, kurie yra paskiepyti nuo COVID-19 

ligos arba persirgo šia liga ne anksčiau kaip prieš pusę metų. 

_______ 
 

TN: tn  
 

Suvestinė redakcija nuo 2021-09-13 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 41-1294, i. k. 0991100NUTA00000544 

Nauja redakcija nuo 2021-03-27: 

Nr. 178, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05880 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

 

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ 

ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR 

NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, 

KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

https://lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-kad-uz-periodini-testavima-moketu-patys-darbuotojai-arba-darbdaviai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6A8A7A3BBCDC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f61921908e1d11eb9fecb5ecd3bd711c
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PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS 

YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, 

SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO 

 

1999 m. gegužės 7 d. Nr. 544 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

18 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 

Patvirtinti pridedamus: 

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą. 

2. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, sąrašą. 

3. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką. 

4. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar 

neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sveikatos tikrinimosi tvarką.  

 

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS 

IR DARBO MINISTRĖS PAREIGAS, 

L. E. MINISTRĖS PIRMININKĖS PAREIGAS IRENA DEGUTIENĖ 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS 

________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 

 

DARBAI IR VEIKLOS SRITYS, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, 

TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI 

BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS 

 

1. Visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito 

gamybą: 

1.1. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų gamyba; 

1.2. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų saugojimas (sandėliavimas); 

1.3. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų transportavimas, taip pat krovimas; 

1.4. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų realizavimas (didmeninė ir mažmeninė prekyba); 

1.5. žmonių maitinimas viešosiose vietose ar uždarose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat 

transporto priemonėse; 

1.6. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų įpakavimo medžiagų ir taros gamyba, kai tos 

medžiagos ir tara vėliau tiesiogiai liečiasi su maistu; 

1.7. maisto produktams gaminti ir realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus ir indų (talpyklų) 

techninė priežiūra, remontas ir plovimas. 

2. Sveikatos priežiūros veikla ir darbai: 

2.1. akušerinė pagalba, gimdyvių, naujagimių ir vaikų slaugymas bei priežiūra asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose ir namuose; 

2.2. reanimacijos, intensyviosios terapijos, chirurginė ir odontologinė pagalba;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

2.3. kitų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbas, susijęs su tiesioginiu pacientų aptarnavimu. 

3. Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos: 

3.1. vaikų (iki 18 metų) mokymas, ugdymas ir auklėjimas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
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3.2. žaislų vaikams gamyba ir pardavimas. 

4. Paslaugos gyventojams: 

4.1. stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos 

įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, 

sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose 

laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos; 

4.2. pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos; 

4.3. kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos. 

5. Kitos veiklos sritys: 

5.1. visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas; 

5.2. paukščių priežiūra paukštynuose. 

______________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija) 

 

DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, 

PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA 

UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠAS  

 

1. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti 

veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas: 

1.1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla; 

1.2. fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla; 

1.3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla; 

1.4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas; 

1.5. laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų 

kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų 

pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių 

punktų veikla); 

1.6. grožio paslaugų teikimo veikla; 

1.7. apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla. 

2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas: 

2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla: 

2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; 

2.1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;  

2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

2.2. socialinės paslaugos ir veikla: 

2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos 

socialinės paslaugos; 

2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;  

2.3. švietimo paslaugos ir veikla: 

2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla; 

2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo 

teikėjuose; 

2.3.3. vaikų stovyklų veikla;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 447, 2021-06-14, paskelbta TAR 2021-06-15, i. k. 2021-13536 

2.4. vaistinių darbuotojų veikla; 

2.5. krovinių tarptautinio vežimo veikla;  

Papildyta papunkčiu: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3b7761a0cde011eba2bad9a0748ee64d
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Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir 

lankytojų aptarnavimas);  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.8. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.10. viešojo administravimo subjektų darbuotojų veikla;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

2.11. profesinė karo tarnyba;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

2.12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

 

2.13. gamybos įmonių darbuotojų veikla.  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

–––––––––––––––––––– 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI TIK IŠ ANKSTO 

PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR 

NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimo vietą, 

dokumentų įforminimą ir kontrolę. 

2. Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto 

pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše (toliau 

vadinama – sąrašas), privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga 

tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, - esant epidemiologinei būtinybei. 

3. Darbuotojams, dirbantiems sąraše nurodytus darbus, sveikata gali būti tikrinama papildomai, esant 

užkrečiamųjų ligų protrūkiui ir epidemijai. Sprendimą dėl papildomo sveikatos tikrinimo apskrityje priima 

apskrities vyriausiasis epidemiologas, suderinęs su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju epidemiologu.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

4. Darbuotojams, norintiems pradėti darbą ar veiklą, taip pat vykdantiems veiklą, nurodytą sąraše, 

sveikatą tikrina šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas.  

Punkto pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
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Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

5. Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas, apklausęs ir 

apžiūrėjęs pacientą, gali paskirti konsultacijas ir tyrimus, kad sveikatos būklė būtų nustatyta tiksliau. 

Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas sprendžia, ar pacientas 

pagal sveikatos būklę gali dirbti tam tikrą darbą, vykdyti tam tikrą veiklą, ir tai įrašo paciento asmens 

medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu (arba įstaigos) antspaudu.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

6. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 

29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau vadinama – įsakymas Nr. 515) patvirtintos formos 

(F 025/a) paciento asmens sveikatos istoriją, kuri saugoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti 

įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 048/a) asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), darbuotojui ją 

gali išduoti ir darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įdarbinamą 

asmenį tikrintis sveikatos, privalo pagal kompetenciją užpildyti įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos (F 

047/a) privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, jei siunčiamas dirbantis asmuo, pildoma 

pažyma F 048/a. Įrašą, kad leidžiama dirbti, pažymoje (F 047/a arba F 048/a) įrašo tik šeimos medicinos 

paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas. Tikrinti pažymų (F 047/a arba F 048/a) 

įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Lietuvos Respublikos ir apskričių vyriausieji 

epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai), taip pat pagal 

kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

7. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai. 

______________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija) 

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI 

BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA 

PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, 

SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, nustatymą, sveikatos tikrinimo periodiškumą, sveikatos patikrinimo rezultatų 

tvarkymą, kontrolę ir finansavimo tvarką. 

2. Darbuotojai, nurodyti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše (toliau – Darbų sąrašas), privalo pasitikrinti 

prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą ir (ar) periodiškai pasitikrinti sveikatą, 

ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas.  

3. Jeigu paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu buvo draudžiami 

ar ribojami Darbų sąrašo 1 punkte nurodyti darbai ir (ar) veiklos, šiuos darbus dirbantys ir (ar) veiklas 

vykdantys darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su 

kitais asmenimis, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų 

ar ribojimų panaikinimo turi pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės 

lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų sąrašo 2  punkte nurodytus 

darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F1D86F455636
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C90729CAD468
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
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veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir 

(ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

5. Šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytų darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei 

informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.  

6. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 

dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Jeigu terminas tikrintis 

sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 48 

valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas 

atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas 

ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki 

paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, 

atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

7. Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, sveikatos patikrinimai 

neatliekami šios tvarkos 3 ir 4 punktuose nurodytiems darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba 

kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi 

pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. 

8. Sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, kurie privalo 

pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). 

9. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš 

ESPBI IS. 

10. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbų sąraše nurodytus darbus dirbtų tik sveikatą pasitikrinę 

darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas. 

11. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto 

lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas, padariniams šalinti. 

–––––––––––––––––––– 

 

Pakeitimai: 

1. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 1145, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3127 (2002-07-19), i. k. 1021100NUTA00001145 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 "Dėl darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems 

sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos" pakeitimo 

2. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 865, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3959 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000865 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 "Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo" 

pakeitimo 

3. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 178, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-26, i. k. 2021-05880 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo 

4. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.68B71786102D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.FD0B753173BC
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f61921908e1d11eb9fecb5ecd3bd711c
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 447, 2021-06-14, paskelbta TAR 2021-06-15, i. k. 2021-13536 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo 

5. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 559, 2021-07-14, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16047 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo 

6. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 

Nr. 645, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-12, i. k. 2021-17420 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, 

ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo 
________ 

 

TN: tn  

LRV 2021-10-06 posėdžio 19 „Dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo Nr. I-1553 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-21-1123(2) 

(21-28288(3)“ Klausimo medžiaga  

(PDF)_Teikimas.docx.pdf  
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ZULPKI_keitimo_lyginamasis 2021-10-01 (002).docx  

Pasitarimo_protokolas_GP_draft.docx  

_______ 

 
Įstatymo Projekto 

lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 

18, 37 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 18 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Išlaidas už periodinius sveikatos patikrinimus ir vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už 

sveikatos patikrinimams sugaištą laiką apmoka darbdavys, o už sveikatos patikrinimą prieš pradedant dirbti – 

darbuotojas, jeigu kituose įstatymuose nenumatyta kitaip. Darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, 

nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, sąraše, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3b7761a0cde011eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=156c7fc0e60111eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=193f6880fb3011eb9f09e7df20500045
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-213
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218475_imp_92ea1a3c34a6e3113a62d8816b55d58b.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218476_imp_cdc14e3bb4edea7ac6910980e40131a0.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218477_imp_dfe041e9bd5635a05c9151dddc50f6eb.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218478_imp_ecc828eecac30473c6134d73f38263bd.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218479_imp_afc3ee9c8038c09d8f9c54daaa3990a3.docx
https://lrv.lt/uploads/main/meetings/docs/2218480_imp_386dee93b383ad8dd2c3164146cb5031.docx
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yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, esant Vyriausybės nutarime dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino 

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (toliau – Vyriausybės nutarimas) nurodytų 

vakcinų (toliau – vakcina) prieinamumui, finansuojami darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu 

– darbdavio lėšomis, išskyrus atvejus, kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių 

kontraindikacijų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame medicininių kontraindikacijų 

sąraše (toliau – medicininės kontraindikacijos). Darbuotojų ir darbuotojų, nurodytų šio straipsnio 2 

dalyje, darbuotojų, negalinčių pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų, sveikatos patikrinimai dėl 

užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas 

Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

2 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas 

Papildyti 37 straipsnį 3 dalimi: 

„3. Kai Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną 

visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos, darbdavio prašymu darbuotojas 

privalo pateikti jam sveikatos apsaugos ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas 

pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, arba kad darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba kad jis negali 

pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų, arba kad darbuotojas yra 

persirgęs šia užkrečiamąja liga. Šiuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis apie darbuotojo 

pasitikrinimo, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, faktą ir rezultatą (serga ar ne), taip pat pasiskiepijimo vakcina, negalėjimo 

pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos dėl medicininių kontraindikacijų buvimo bei persirgimo šia 

užkrečiamąja liga faktą ir pareigos tikrintis, ar neserga šia užkrečiamąja liga, netaikymo trukmę 

darbdavys tvarko užkrečiamosios ligos, dėl kurios Vyriausybė yra paskelbusi valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, profilaktikos ir 

kontrolės įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje tikslais. Šie asmens duomenys tvarkomi Vyriausybės 

paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje dėl užkrečiamosios ligos laikotarpiu. Darbdavys užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės ir (arba) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi priežiūrą atliekančių 

institucijų reikalavimu privalo pateikti joms šiuos duomenis.“  

 

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) 

riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų 

sveikatos patikrinimai, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais, kai sveikatos 

patikrinimai finansuojami darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis, 

mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami 

Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka;“. 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrius šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2021 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  

 

Respublikos Prezidentas 



 

16 

 

IS-919/644-I-2 priedas 

 

VERT 2021-10-08 pranešimas. VERT patvirtino PSO 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.  

_________ 

 
VERT 2021-10-07 pranešimas. VERT pritarė ESO elektros energijos persiuntimo paslaugos 

teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimui  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui 

sutarties standartinių sąlygų projektą. 

ESO inicijavo sutarties standartinių sąlygų pakeitimą bei diskusijos su rinkos dalyviais metu 

aptartas galimas standartinių sutarčių sąlygų korekcijas. Projekte numatytos standartinės sąlygos 

nustato sutarties sudarymo, nutraukimo, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, persiuntimo ir (ar) 

tiekimo nutraukimo ar atnaujinimo sąlygas, šalių teises ir pareigas bei kitas bendrąsias sąlygas. 

VERT siūlomiems sutarties pakeitimams iš esmės pritarė ir atliko tik redakcinio pobūdžio 

korekcijas.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-07 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/patvirtino-pso-metodikas-d%C4%97l-rinkos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-09-30/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-07/vert-pritare-eso-elektros-energijos-persiuntimo-paslaugos-teikimo-nepriklausomam-tiekejui-sutarties-standartiniu-salygu-pak.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/persiuntimo_paslaugos_salygos_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-07/persiuntimo_paslaugos_salygos_p.pdf
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-07/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-919/644-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-10-07 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-10-07 Nr. 

2021-21061  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1-252 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

10-08 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-10-07, Nr. 

21061 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. SPALIO 13 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-339 „DĖL ELEKTROS TINKLŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR 

NAFTOTIEKIŲ (PRODUKTOTIEKIŲ), SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ, ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ, MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ 

VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANŲ RENGIMO (NERENGIANT TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTO AR ŽEMĖS VALDOS PROJEKTO) IR TVIRTINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. spalio 7 d. Nr. 1-252 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), 

skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės 

klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos 

projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 

(produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių 

dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar 

žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Papildau 191 punktu: 

„191. Sprendimas tvirtinti Planą priimamas energetikos ministro įsakymu, kai yra įvykdytos 

Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytos viešinimo procedūros. Patvirtinus Planą, energetikos ministro 

įsakymas paskelbiamas Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir apie priimtą įsakymą 

Energetikos ministerijos struktūrinis padalinys pasirinktu informavimo būdu informuoja plano 

iniciatorių.“ 

2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Plano techninė klaida, kurią ištaisius nekinta patvirtintame Plane nustatytos Objektų 

apsaugos zonos ar MD teritorijos, taisoma, Plano iniciatoriui priėmus sprendimą dėl klaidos 

taisymo. Šiais atvejais netaikomos Tvarkos aprašo 17–19 ir 21 punktų nuostatos dėl Plano 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70c95740274611ecad73e69048767e8c
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viešinimo. Plano techninę klaidą gali ištaisyti patvirtinto Plano rengėjas arba kitas Plano 

iniciatoriaus Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka parinktas Plano rengėjas. Pataisytas Planas 

teikiamas Energetikos ministerijai Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyta tvarka su prašymu, 

atitinkančiu Tvarkos aprašo 12.1, 12.2, 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. 

Pataisytas Planas energetikos ministro patvirtinamas ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo 

prašymo gavimo dienos, nebent per Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą terminą Energetikos 

ministerijos struktūrinis padalinys priima sprendimą atsisakyti teikti pataisytą Planą tvirtinti bei 

pasirinktu informavimo būdu praneša apie šį sprendimą Plano iniciatoriui, nurodydamas atsisakymo 

teikti tvirtinti motyvus. Per 3 darbo dienas nuo pataisyto Plano patvirtinimo dienos informacija apie 

ištaisytą techninę klaidą ir energetikos ministro įsakymas dėl pataisyto Plano patvirtinimo skelbiami 

Energetikos ministerijos interneto svetainėje (išskyrus atvejus, kai šio įsakymo ar kito dokumento 

negalima skelbti dėl valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos).“ 

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys 

_________ 

 

Keičiamas TA „Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų 

dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių 

teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir 

tvirtinimo tvarkos aprašas“ TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

919/644-I-3-1 priedas 2021-10-11.doc;); 

_________ 

 

TA „Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų 

rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos 

aprašas“ Suvestinė redakcija nuo 2021-10-08 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-919/644-I-3-2 priedas 2021-10-11.doc;), 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6340d100d1411ebb74de75171d26d52/asr
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-919/644-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

Pagal adresatų sąrašą 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

 2021-10-04                Nr. (1.20-05E.)3-1689 

    

 

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS  

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia skubos tvarka išvadoms gauti 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 

straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus (toliau visi kartu – Įstatymų projektai). 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių 

pakeitimo įstatymo tikslas –sudaryti galimybes Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

subalansuoti galutinius tarifus buitiniams gamtinių dujų vartotojams ir išvengti jų svyravimų, taip 

pat tinkamai įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 2017/1938 nuostatas ir sudaryti teisines sąlygas dujų 

tiekimo įmonėms naudotis ne tik šiuo metu galiojančia vienintele dujų tiekimo saugumą 

užtikrinančia priemone – atsargų kaupimu ir saugojimu, bet ir kitais Europos Sąjungos šalių narių 

praktikoje taikomais rinkos elementais bei priemonėmis, ir tokiu būdu užtikrinti nenutrūkstamą 

gamtinių dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams. 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių 

pakeitimo įstatymo tikslas – pailginti elektros rinkos liberalizavimo II etapo terminą ir numatyti, 

kad visuomeninis tiekimas elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniams vartotojams bus 

nutrauktas ne 2022 m. sausio 1 d., bet 2022 m. liepos 1 d. Buitiniai vartotojai galės neskubėdami 

priimti racionalius sprendimus dėl labiausiai jų poreikius atitinkančio nepriklausomo tiekėjo 

pasirinkimo, tai taip pat leis išvengti galimų nepriklausomų tiekėjų klaidų ir galimo vartotojų 

nepasitenkinimo nepriklausomais tiekėjais. Taip pat, atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų, 

įskaitant ir elektros energijos kainų augimą pasaulio rinkose, siūloma patikslinti Elektros 

energetikos įstatymą, t. y. siūlomu Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio pakeitimu iš dalies 

keisti bei papildyti šiuo metu galiojantį kainų reguliavimą buitiniams elektros vartotojams, kuriems 

elektros tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas. 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio 

pakeitimo įstatymo pakeitimo tikslas – sudaryti galimybę reguliuojamiems šilumos gamintojams 

dvišaliais kontraktais (ne per gamtinių dujų biržą) įsigyti daugiau kaip 50 proc. gamtinių dujų su 

sąlyga, kad dvišaliais kontraktais įsigyjamų gamtinių dujų kaina neviršija vidutinės gamtinių dujų 

biržos kainos. Siūlomi pakeitimai sudarys lankstesnes sąlygas reguliuojamiems šilumos 

gamintojams įsigyti gamtines dujas mažiausiomis sąnaudomis. 

Detaliau Įstatymų projektais siūlomos priemonės, jų kaštai  ir siūlomos nuostatos aptariamos 

Įstatymų projektų aiškinamajame rašte. 

Įstatymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatoms. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1ff41a50252d11ec99bbc1b08701c7f8
mailto:info@enmin.lt
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Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

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

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

 Įstatymų projektai ir jų lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus 

pateikti skubos tvarka (per 5 darbo dienas) nuo Įstatymų projektų paskelbimo TAIS. 

PRIDEDAMA:  

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 

įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektų  pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 3 lapai. 

3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas, 2 lapai. 

5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai. 

6. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas, 1 lapas. 

7. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas. 

8. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 

ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas, 8 lapai. 

9. 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/1938 dėl 

dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 994/2010, 

ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių 

pakeitimo projekto atitikties lentelė, 3 lapai. 

 

Energetikos viceministrė    Inga Žilienė 

 

 

 

Aušra Grėbliūnaitė, tel. (8 5) 203 4474, papild. 3, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt 

 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 straipsnių 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 

straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-II-1-1 priedas 2021-10-11.zip). 

mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1ff41a50252d11ec99bbc1b08701c7f8
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IS-919/644-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS 

TEISĖS DEPARTAMENTAS 

 

IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO  

NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

2021-10-06 Nr. XIVP-892 

Vilnius 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės 

technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas: 

1. Projekto 1 straipsniu siūloma pakeisti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir papildyti šio straipsnio 4 

dalį 4 ir 5 punktais. Šiais pakeitimais siūloma nustatyti, kad laikinai lengvatinis 5 procentų PVM 

tarifas 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 ir buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms gamtinėms dujoms. Siūloma nuostata 

diskutuotina keliais aspektais. 

Pirma, 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 tik pasikonsultavusios su 

PVM komitetu. Taigi, atsižvelgiant į šią nuostatą, Lietuvos Respublika, siekdama įvesti ar keisti 

PVM direktyvos 102 straipsnyje nurodyto tiekimo atžvilgiu lengvatinį tarifą, privalo apie tai 

pranešti Europos Sąjungos Komisijai. 

Antra, projekto aiškinamajame rašte nurodyta, 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“. Atkreiptinas dėmesys, kad šildymui gali būti 

naudojama ir elektros energija. Tačiau projekto rengėjai siūlo taikyti lengvatinį 5 procentų PVM 

tarifą tik tiekiamoms gamtinėms dujoms. Pažymėtina, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas 

apmokestinimas vienos ar kitos rūšies šildymo ar karšto vandens ruošimo atžvilgiu, tačiau, tokiu 

atveju turi būti aiškiai įvardijami objektyvūs tokio skirtingo apmokestinimo kriterijai. Atsižvelgus į 

tai, kad projekto aiškinamajame rašte nenurodytos objektyvios priežastys, pateisinančios tokio 

šildymo išskyrimą iš kitų tarpo, diskutuotina, ar toks teisinis reguliavimas nesudarytų sąlygų 

pažeisti Mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinto mokesčių mokėtojų lygybės 

principo, o tuo pačiu nediskriminuotų kitų gyventojų, besišildančių patalpas ir ruošiančių karštą 

vandenį naudojant kitas energijos rūšis. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b638a470267411ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=c9054a5d-72cb-4db6-a15c-87b72505e4bd
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Trečia, pastebėtina, kad projekto aiškinamajame rašte nurodyta, jog PVM lengvata būtų 

skirta „individualių namų savininkams bei daugiabučių namų gyventojams, naudojantiems 

apšildymui gamtines dujas“, tačiau pačiame projekte yra numatyta lengvata „buitiniams energijos 

vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, tiekiamoms gamtinėms 

dujoms“. Siekiant teisinio aiškumo, projektas ir jo aiškinamasis raštas derintini tarpusavyje, 

atkreipiant dėmesį į tai, kad praktikoje nekiltų problemų, nes priešingai negu centralizuotai 

tiekiamos šilumos energijos atveju, itin sudėtinga ar net neįmanoma nustatyti, kokia dalis tiekiamų 

gamtinių dujų būtų naudojama patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, o kokia - kitoms 

buitinėms ir nebuitinėms ūkio reikmėms (pvz. maisto ruošimui, ūkio, garažų, sandėlių šildymui ir 

pan.). 

Ketvirta, pagal projekto 1 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas 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 būtų 

taikomi du lengvatiniai PVM tarifai – tiek 9, tiek 5 procentų. Atsižvelgus į kartu su projektu 

pateiktame aiškinamajame rašte nurodytą tikslą, projekto 1 straipsnio 2 dalyje dėstomo keičiamo 

įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 4 punktas tikslintinas vietoj „2022 m. gegužės 1 d.“ įrašant „2022 m. 

balandžio 30 d.“. Be to, atitinkamai tikslintinas ir projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomo keičiamo 

įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punktas. 

Penkta, vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės 

aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatytais teisės technikos reikalavimais, 

projektas koreguotinas. Atsižvelgus į tai, kad keičiamo įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte 

nustatyta PVM lengvata laikinai (laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d.) 

būtų pakeista nustatant 5 procentų lengvatinį PVM tarifą vietoj 9 procentų PVM tarifo, siūlytina 

šiuos pakeitimus išdėstyti taip: keičiamo įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktą pripažinti 

netekusiu galios ir nustatyti, kad ši nuostata įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.; keičiamo įstatymo 19 

straipsnio 3 dalį papildyti 1 punktu (išdėstant šio punkto tekstą taip, kaip yra nustatyta šiuo metu 

galiojančiame keičiamame įstatyme) ir nustatyti, kad ši nuostata įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

2. Projekto nuostatos įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d., tačiau tai prieštarautų Teisėkūros 

pagrindų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai bei Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 

daliai, pagal kurias Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos 

mokesčių įstatymai, nustatantys <...> mokesčio lengvatą <...> turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po 6 

mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Atsižvelgus į tai, koreguotina projekto įsigaliojimo data. 

3. Atsižvelgus 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 <...>, taip pat į tai, kad dėl projekto nuostatų įgyvendinimo sumažės 

iš pridėtinės vertės mokesčio gaunamos valstybės pajamos, manytina, jog turėtų būti gauta 

Vyriausybės, kaip biudžeto planuotojos, nuomonė dėl siūlomo teisinio reguliavimo. 

4. Siekiant teisinio aiškumo, projektas pildytinas nuostatomis dėl jo taikymo. 

5. Siekiant teisinio nuoseklumo, projekto 2 straipsnio 2 dalyje vietoj „gruodžio 30“ 

siūlytina įrašyti „gruodžio 31“. 
 

Departamento direktorius Andrius Kabišaitis 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. renata.dirgeliene@lrs.lt  

A. Dulevičiūtė – Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. akvile.duleviciute@lrs.lt 

mailto:renata.dirgeliene@lrs.lt
mailto:akvile.duleviciute@lrs.lt


 

24 

 

 
Projekto XIVP-892 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 

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. 

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: 

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė 

Vaida Giraitytė 

Artūras Skardžius 

Vigilijus Jukna 

Vytautas Gapšys 

Valentinas Bukauskas 

Andrius Mazuronis 

Aidas Gedvilas 
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IS-919/644-II-3 priedas 

 

AM 2021-10-06 pranešimas. Renovacijai paspartinti – gerokai lankstesnės ir greitesnės 

procedūros 

TN: tn  

 

Daugiabučių namų renovacijai spartinti skirti teisės aktų pakeitimai, kuriuos siūlo Aplinkos 

ministerija, padėtų įgyvendinti Vyriausybės iškeltą siekį per metus atnaujinti po tūkstantį 

daugiabučių. 

Patikslinus pirmąjį iš siūlomų keisti teisės aktų – Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą, būtų sudarytos sąlygos paspartinti 

paslaugų renovacijos investiciniams planams parengti pirkimus. Kaip numato patikslinto Tvarkos 

aprašo projektas, būtų galima šias paslaugas pirkti ne tik per CPO LT administruojamas 

elektronines pirkimų sistemas, bet ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo 

perkančioji organizacija, arba Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo 

dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų 

ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo kiti subjektai.  

Kitas investicijų planų rengėjams svarbus pakeitimas– tai, kad preliminari namo renovacijos 

statybos darbų kaina būtų nustatoma pagal periodiškai atnaujinamus įkainius, skelbiamus Būsto 

energijos taupymo agentūros (BETA), o nuo lapkričio 1 d., reorganizavus BETA, Aplinkos projektų 

valdymo agentūros svetainėje. Iki šiol ji buvo nustatoma pagal CPO LT svetainėje skelbiamus 

įkainius, kurie atnaujinami kas dveji metai. Todėl per tą laiką pabrangus statybinėms medžiagoms 

dažnai nepavyksta nupirkti rangos darbų. 

Artimiausiu metu bus parengti ir kitų teisės aktų pakeitimų daugiabučių renovacijai spartinti 

projektai. Jais numatoma leisti, pasikeitus renovacijos projekto biudžetui, projekto 

administratoriams atlikti investicinių planų tikslinimo procedūrą – nustatyti, kad biudžetą galima 

keisti savininkų protokoliniu sprendimu, kurio pagrindu keičiama valstybės paramos sutartis. Taip 

pat planuojama tobulinti valstybės pagalbos registravimo tvarką, numatant šią pagalbą teikti ūkinę 

veiklą vykdančiam buto savininkui be jo sutikimo ar pritarimo, jeigu savininkai priima sprendimą 

namą renovuoti. 

Iš kitų planuojamų pakeitimų pažymėtinas siūlymas sudaryti galimybę statybos rangos 

darbus pirkti kartu su projektavimu nepriklausomai nuo pastato dydžio, didinti projektų 

įgyvendinimo administravimo mokestį, kuris mokamas kaip valstybės parama, tobulinti šios 

paramos mokėjimo sąlygas ir keisti jos dydžius projektavimo išlaidoms apmokėti, numatyti 

avansinius mokėjimus už projekto administravimą, statybos techninę priežiūrą ir projekto vykdymo 

priežiūrą, įvesti prievolę pastatų renovacijos atveju pildyti tik elektroninį statybos darbų žurnalą. 

_________ 

 

AM įsakymo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 

10 D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 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-919/644-II-3-1 priedas 2021-10-11.zip).  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/renovacijai-paspartinti-gerokai-lankstesnes-ir-greitesnes-proceduros
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/478c00c0266611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=328ca1a8-1106-49f4-ba5d-c568f65c9f32
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/478c00c0266611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=328ca1a8-1106-49f4-ba5d-c568f65c9f32
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/478c00c0266611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=328ca1a8-1106-49f4-ba5d-c568f65c9f32
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IS-919/644-II-4 priedas 

 
Tarybos 2021-10-14 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 

1. Dėl MB „Mokymų energija“ energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo. 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė 

Dalyvauja: MB „Mokymų energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių energetikos darbuotojų 

mokymo programų derinimo. 

Pranešėja – Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja Birutė Iveta Jagminienė 

Dalyvauja: UAB „SDG“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2016–2021 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas 

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

AB „Klaipėdos energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

4. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė 

Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

5. Dėl UAB „Gargždų plytų gamykla“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių 

kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Gargždų plytų gamykla“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

6. Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė 

Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Dzūkijos vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

7. Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos 

derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, UAB „Panevėžio gatvės“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

8. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė 

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

AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

9. Dėl UAB „Utenos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinių kainų derinimo. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė 

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

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

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

10. Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių 

patikimumo ir kokybės lygių vertinimo. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-14/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/mokymu-energija-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/sdg-mokymo-programos.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/klaipedos-energija_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/litesko-filialas-kelmes-siluma.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/gargzdu-plytu-gamykla.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/dzukijos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/dzukijos-vandenys.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/panevezio-gatves.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/panevezio-gatves.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/klaipedos-vanduo.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/klaipedos-vanduo.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/utenos-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/utenos-vandenys.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
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Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Karolis Demšė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB Gren Lietuva, UAB „Intergas“, UAB „SG dujos“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

11. Dėl UAB „Visagino energija“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 4 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-19. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov 

Dalyvauja: UAB „Visagino energija“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

12. Dėl UAB „Orion Global pet“ pažeidimo pagal 2021 m. rugpjūčio 13 d. pažeidimo protokolą Nr. K3-24. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Artemij Michailov 

Dalyvauja: UAB „Orion Global pet“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

13. Dėl individualios Juozo Oleko įmonės „Liepsnelė“ pažeidimo pagal 2021 m. liepos 22 d. pažeidimo 

protokolą Nr. K3-12. 

Pranešėjas – Teisės taikymo skyriaus vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius 

Dalyvauja: individualios Juozo Oleko įmonės „Liepsnelė“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga neskelbiama. 

14. Kiti klausimai. 

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

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

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

rengėjus (pranešėjus). 

_________ 

 

VERT 2021-10-11 posėdžio: „1. Dėl MB „Mokymų energija“ energetikos darbuotojų mokymo 

programų derinimo.“; „2. Dėl UAB „SDG“ energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių 

energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo.“; „10. Dėl gamtinių dujų įmonėms, 

vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių patikimumo ir kokybės lygių 

vertinimo.“ medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

919/644-II-4-1 priedas 2021-10-11.zip). 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14/duju-imoniu-kokybes-lygiu-vertinimas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-14/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-919/644-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

 2021-10-08 Nr. R2- 21-30836 

DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

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

energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 6 punktu, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Tarybos 

nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo 

Nr. O3-279 ,,Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos 

nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas). 

Projekto tikslas – patikslinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 

energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos (toliau – VIAP metodika) nuostatas, siekiant 

tiksliau įvertinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų poreikį. 

Projektu siūlomi VIAP metodikos pakeitimai: 

1. Pagal galiojančios VIAP metodikos 6 punkto nuostatas, lėšos, reikalingos VIAP 

metodikos 5.1–5.7 papunkčiuose nurodytoms sąnaudoms padengti, yra paskirstomos lygiomis 

dalimis tarp VIAP, kurias planuojama teikti ateinančiais kalendoriniais metais. Praktikoje susidaro 

situacija, kai padalijant minėtas lėšas lygiomis dalimis, ši dalis būna didesnė nei tam tikrai VIAP 

reikalingas lėšų poreikis. Siekiant išvengti tokių situacijų, siūloma patikslinti VIAP metodikos 

6 punkto nuostatas, nustatant, kad lėšos, reikalingos VIAP metodikos 5.1–5.7 papunkčiuose 

nurodytoms sąnaudoms padengti, yra paskirstomos ne lygiomis dalimis, o proporcingai pagal šioms 

VIAP ateinantiems kalendoriniams metams prognozuojamą lėšų poreikį. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad pagal nuo 2019 m. gegužės 1 d. galiojančios redakcijos 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas 

elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose 

(toliau – aukcionas) gamintojai varžosi dėl kainos priedo, taip pat į tai, kad pagal Įstatymo nuostatas 

gamintojai, kurie nepagamina aukcione paskirto metinio gamybos kiekio, turi mokėti Įstatyme 

nustatyto dydžio baudą, siūloma papildyti VIAP metodiką 8.1.7 ir 8.1.10 papunkčiais, įtvirtinant 

juose nuostatas dėl VIAP lėšų poreikio aukcionuose laimėtam kainos priedui finansuoti 

apskaičiavimo. Taip pat atitinkamai patikslintas VIAP metodikos 1 priedas. 

3. Siekiant išvengti dvigubo neatitikimų tarp praėjusių metų faktiškai patirtų ir 

prognozuotų sąnaudų įvertinimo, apskaičiuojant ateinantiems metams VIAP lėšų poreikį elektros 

energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių remti, siūloma patikslinti VIAP metodikos 

8.1.8 papunktį, pakeičiant faktiškai patirtų ir prognozuotų sąnaudų vertinimo laikotarpį, t. y. vietoje 

,,praėjusiais metais“, įrašant ,,praėjusių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. 

laikotarpiu“. Taip pat atitinkamai patikslintas VIAP metodikos 1 priedas. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad priėmus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, 

įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/998dded2282711ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=170wd53u4q
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1890, kuris įsigaliojo nuo 2019 m. gegužės 1 d., elektrinių, elektros energiją gaminančių iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas nebėra VIAP paslauga, siūloma panaikinti VIAP 

metodikos 22 ir 23 punktus, kurie reglamentavo VIAP lėšų poreikio skaičiavimą minėtai paslaugai. 

Atsižvelgiant į tai, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai elektrinių, elektros energiją gaminančių iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas buvo atliktas iki minėto įstatymo įsigaliojimo dienos, 

tačiau dėl vykstančių teisminių ginčų už šią VIAP nebuvo kompensuota, siūloma papildyti VIAP 

metodiką nauju 24 punktu, reglamentuojant jame kompensavimo už šią VIAP tvarką ir lėšų bei 

kainos apskaičiavimą. Taip pat atitinkamai patikslinti VIAP metodikos 2 ir 3 priedai. 

5. Kiti pakeitimai: 

5.1.  Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos inspekcija prie 

Energetikos ministerijos buvo prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Tarybą, 

atitinkamai keičiamame nutarime ir VIAP Metodikoje tikslinamas įstaigos pavadinimas. 

5.2. Dėl pasikeitusių Tarybos nutarimų pavadinimų siūloma atitinkamai šiuos pavadinimus 

patikslinti ir VIAP metodikoje. 

5.3. Kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 

Projektas paskelbtas TAIS ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Atskirai Projektas ir 

lydimoji medžiaga siunčiami nebus. Vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 

punktu ir atsižvelgdama į tai, kad pakeitimų apimtis nėra didelė, Taryba prašo pastabas ir 

pasiūlymus Projektui pateikti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Projekto paskelbimo TAIS 

dienos, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 

informacinę sistemą. 

Projektą parengė: Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus patarėja Laima 

Kasparavičiūtė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. Laima.Kasparaviciute@vert.lt.  

PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 ,,Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas su 

priedais, 20 lapų. 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius   

Laima.Kasparavičiūtė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. Laima.Kasparaviciute@vert.lt 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2021-     - 

RAŠTO NR. R2-           ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt; 

2. UAB „Baltpool“ 

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt; 

4. LITGRID AB, el. p. info@litgrid.eu; 

5. UAB „Ignitis gamyba“, el. p. gamyba@ignitis.lt; 

________ 

 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo 

metodikos 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-919/644-II-5-1 priedas 2021-10-11.zip). 

mailto:info@vert.lt
mailto:Laima.Kasparaviciute@vert.lt
mailto:Laima.Kasparaviciute@vert.lt
mailto:info@enmin.lt
mailto:info@litgrid.eu
mailto:gamyba@ignitis.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/998dded2282711ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=170wd53u4q
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IS-919/644-II-6 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 Vyriausybei 

 

      Nr.  

            

  

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

 

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

parengė ir teikia svarstyti 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, būsto šildymo išlaidų kompensacijos adekvatumą ir 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, taikomą 

apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, ir taip kompensuoti nepasiturintiems 

gyventojams didesnę būsto šildymo išlaidų dalį.  

Konkrečios Įstatymo projekte nustatytos teisinio reguliavimo priemonės apibūdintos ir jas 

pagrindžiantys argumentai nurodyti kartu su Įstatymo projektu teikiamame Įstatymo projekto 

aiškinamajame rašte.  

Įstatymo projektas buvo teiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos 

Respublikos energetikos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoms ir Lietuvos savivaldybių 

asociacijai. Energetikos ministerija pastabų ir pasiūlymų dėl Įstatymo projekto neturėjo. Įstatymo 

projektas patikslintas pagal Teisingumo ministerijos pateiktą redakcinio pobūdžio pastabą dėl 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 

taikymo, įsigaliojus Įstatymo projekto nuostatoms, ir suderintas darbo tvarka. Lietuvos savivaldybių 

asociacija iš esmės Įstatymo projektui pritaria, tačiau atkreipia dėmesį į papildomų lėšų skyrimo iš 

valstybės biudžeto Įstatymo projekte siūlomoms nuostatoms įgyvendinti klausimą. Finansų 

ministerija esminių pastabų ir pasiūlymų dėl Įstatymo projekto neturėjo, pasiūlymas dėl papildomų 

lėšų skyrimo savivaldybėms įvertintas. 

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje, kur visuomenė galėjo teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabų ir pasiūlymų 

dėl Įstatymo projekto iš visuomenės negauta. 

Įstatymo projektą parengė ministerijos Piniginės paramos ir būsto skyriaus vedėja Svetlana 

Kulpina (tel. 8 620 62 415, el. p. Svetlana.Kulpina@socmin.lt) ir Piniginės paramos ir būsto 

skyriaus patarėja Kristina Tumienė (tel. 8 637 49 672, el. p. Kristina.Tumiene@socmin.lt).  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6db6ea71283311ec99bbc1b08701c7f8
mailto:post@socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/
mailto:Aldona.Dobrovolskiene@socmin.lt
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PRIDEDAMA: 

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. 

5. Įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai. 

6. Suinteresuotų institucijų išvadų kopijos, 4 lapai.  

 

 

 

Kristina Tumienė, tel. 8 637 49 672, 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-919/644-II-6-1 priedas 2021-10-11.zip). 

Ministrė                                                      Monika Navickienė  

mailto:Aldona.Dobrovolskiene@socmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6db6ea71283311ec99bbc1b08701c7f8
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IS-919/644-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-10-05 pranešimai apie BK kainas ir indeksus. 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-10-05 

 

 
Paskutinis takas 2021-09-30 

Vėliausio 2021-10-05 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 66 920 19.67 +4.12 % 41 090 18.04 17.43 9 100 

https://www.baltpool.eu/lt/
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M11-2021  Smulkinta mediena 26 320 21.23 0.00 % 87 920 17.77 16.67 17 080 

M12-2021  Smulkinta mediena 50 750 23.28 0.00 % 157 500 19.04 16.35 19 250 

Q04-2021  Smulkinta mediena 16 940 21.55 0.00 % 87 010 16.40 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 22 750 22.52 0.00 % 270 270 19.21 24.33 13 650 

WIN-2021  Smulkinta mediena 8 400 19.40 0.00 % 136 080 17.97 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 270 31.69 0.00 % 960 35.82 43.00 960 

WIN-2021  Medienos granulės 0 - 0.00 % 240 30.00 46.00 240 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 13.90 0.00 % 70 12.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
630 10.60 0.00 % 630 10.60 10.60 630 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 

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 69 860 20.00 +5.70 % 17 290 20.76 0.00 0 

M11-2021  Smulkinta mediena 10 360 19.31 -9.94 % 50 400 19.97 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 122 500 23.98 +2.92 % 55 300 19.42 0.00 0 

Q04-2021  Smulkinta mediena 7 700 25.00 +13.80 % 0 0.00 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 27 300 23.33 +3.47 % 197 470 19.64 0.00 0 

WIN-2021  Smulkinta mediena 3 360 26.00 +25.38 % 0 0.00 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 480 30.09 -7.38 % 80 23.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.30 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 2021-10-04 pranešimas. 

TN: tn  

 

BIOKURO IR ŠILUMOS PREKYBOS STATISTIKA 2021 M. RUGSĖJIS 

 

• BWCS (Baltpool Wood Chips SPOT) LT indekso vertė siekė 19,63 Eur/MWh. Lyginant su 

rugpjūčio mėnesio verte, fiksuotas 30 % indekso augimas, o palyginus su praėjusių metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, indekso vertė yra 125 % aukštesnė. 

• Bendras pristatytas biokuro kiekis, lyginant su rugpjūčio mėn., išaugo 81 % iki 375 270 

MWh (pagal trumpalaikius kontraktus pristatyta 89,7 % kiekio). Lyginant su atitinkamu 

laikotarpiu pernai metais, pristatyto biokuro kiekis augo 51 %. 

• Ruošiantis ateinančiam šildymo sezonui, dalyviai iš viso jau sudarė sandorių dėl 1 087 590 

MWh biokuro tiekimo kitam šildymo sezonui už vidutinę 17,56 Eur/MWh kainą. Tuo pačiu 

laikotarpiu pernai metais, ilgalaikių sandorių buvo sudaryta 2 kartus daugiau. 

• Sudarytų sandorių kaina yra 66 % didesnė už praėjusio šildymo sezono vidutinę biokuro 

tiekimo kainą. 

Skaityti daugiau 

https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-09-biokuro-ir-s-ilumos-prekybos-statistika-rugpjutis-pdf-2/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~10~Biokuro-ir-ilumos-prekybos-statistika-09.pdf/Biokuro-ir-ilumos-prekybos-statistika-09.pdf


 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

40 

 
 



 

41 

 

 Baltpool 2021-10-08 pranešimas. 

TN: tn  

 

MEDIENOS BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA 2021 M. RUGSĖJIS 

 

• Rugsėjo mėnesį VMU paskelbė 99 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 43,4 tūkst. m3 

medienos produktų. Sąlyginai tai didelis parduodamos medienos kiekis, antras pagal 

aktyvumą nuo metų pradžios. Tiesa, nemaža dalis pasiūlos priklausė kirtimo atliekoms. 

Aukcionus organizavo 25 VMU padalinių. 

• Medienos SPOT indeksas fiksavo šiek tiek didesnį nei 4 % medienos kainos kritimą. 

Kadangi analogiškas kritimas buvo fiksuotas ir liepos mėnesį, po kurio sekė atsigavimas, 

kol kas per anksti teigti, kad rinkos tendencijos pakeitė kryptį. 

• Rugpjūtį fiksuota rekordiška, 61,61 indekso reikšmė. Tai 80 % daugiau nei prieš metus. 

• Reikšmingiausi kainų pasikeitimai fiksuoti D klasės pjautinųjų rąstų pozicijoje, kuri krito 10 

% (iki 90 eur/m3). Kadangi D klasės pjautinieji rąstai buvo viena labiausiai brangusių 

pozicijų, normalu, kad pasikeitimai čia matomi ryškiausiai.  Šios pozicijos kainos 

mažėjimas turėjo lemiamą įtaką indekso kritimui. 

• 130 % pakilo ir kirtimo atliekų kaina. Biokuro rinkoje besiformuojantis kainos burbulas 

atsiliepė ir žaliavos kainoms. Tokios kainos buvo fiksuotos tik kartą 2018 m. rugpjūtį, kai 

biokuro rinkoje buvo analogiška situacija. 

Skaityti daugiau 

https://www.baltpool.eu/lt/http-www-baltpool-eu-wp-content-uploads-2021-10-medienos-prekybos-ap-valga-lt-rugsejis-1-2-pdf/
https://www.baltpool.eu/dl/2021~10~Medienos-prekybos-ap-valga-LT-rugsejis-1-2.pdf/Medienos-prekybos-ap-valga-LT-rugsejis-1-2.pdf
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IS-919/644-III-2 priedas 

 

Ateities komiteto dėmesio centre – Lietuvos elektros energijos ūkio ateities vizija 

LRS 2021 m. spalio 5 d. pranešimas žiniasklaidai  

TN: tn  

  

Seimo Ateities komitetas rugsėjo 29 d. kvietė į  neformalaus ateities forumo „Intelektualinio 

Lietuvos savarankiškumo“ nuotolinę diskusiją, kurioje buvo kalbama apie Lietuvos energetiką, jos 

iššūkius ir ateities viziją. 

Renginio dalyviai aptarė esamą elektros energijos ūkio padėtį tiek perdavimo, tiek ir 

skirstomajame elektros tinkle. Diskusijos metu buvo bandoma atsakyti į svarbiausius elektros 

rinkos strategijos klausimus: ar sistemos susidėvėjimas leis ir ateityje be sutrikimų tiekti kokybišką 

elektros energiją visiems šalies vartotojams? Kaip užtikrinamas investicijų į tinklo palaikymą 

nuoseklumas ir tolygumas? Kokie ateityje bus elektros energijos generavimo pajėgumai Lietuvoje, 

koks elektros energijos kiekis bus reikalingas 2030 metais ir ar taps Lietuva elektrą eksportuojančia 

šalimi? 

Komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata pabrėžė, kad pagrindinis diskusijos tikslas – 

ne tiek aptarti esamą elektros energijos ūkio situaciją, kiek apžvelgti, kokios yra ateities tendencijos 

ir kaip link jų judama įvertinant ūkio augimą, naujų elektrai imlių pramonės šakų atsiradimą ir 

skaitmenizacijos procesus, „kurie pareikalaus neįsivaizduojamų elektros energijos kiekių“. R. 

Lopata taip pat pabrėžė diskusijos svarbą svarstant Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ 

koncepciją. 

Pagrindinis diskusijos pranešėjas, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas 

Kęstutis Jauniškis, išskyrė tris pagrindines mikro lygmens elektros energetikos sektoriaus 

problemas, nuo kurių sprendimo priklausys, kaip seksis įgyvendinti energetikos strategiją. Pirma, 

investicijų į elektros tinklą, kurį sudaro 126 tūkst. Km elektros linijų, o 2/3 jų yra oro linijos, 

netolygumas: finansavimo svyravimai sukelia kvalifikuotų darbuotojų migravimą į kitus sektorius, 

mažina konkurencingumą ir kelia paslaugų kainą. Antra, nesant aiškaus trejų–penkerių metų plano, 

įmonėms sudėtinga planuoti savo veiklą, įvertinant ir veiklos sezoniškumą. Trečia, kainų 

dempingas (žemiausios kainos kriterijus) tampa paskata naujoms įmonėms „bandyti laimę“ 

strateginiame energetikos sektoriuje, atsiranda nekomerciniai konkurentai, kurie nori perimti 

infrastruktūros kontrolę (pvz., Kinijos įsteigtos įmonės).   

Energetikos viceministrė Inga Žilienė pažymėjo, kad tiek skirstymo, tiek perdavimo sistemų 

operatorius skelbia dešimties metų planus, ir kasmet jiems yra skiriama ne mažiau nei 300 mln. 

eurų. Ji taip pat pabrėžė, kad „Lietuva šiandien yra ties žaliosios transformacijos slenksčiu, ties tuo 

startu, kai jau yra įvykę daug pokyčių: gaminančių vartotojų plėtra, elektromobilumo įkrovimo 

stotelės, saulės elektrinių plėtra, tačiau čia susirinkusi bendruomenė supranta, kad didžioji plėtra – 

dar tik prieš akis“. Pabrėždama modeliavimo svarbą, kiek ateityje bus pagaminama saulės, kiek 

vėjo energijos ir ar tinklas bus pajėgus atlaikyti tokį elektrifikacijos kiekį, energetikos viceministrė 

atkreipė dėmesį ir į kvalifikuotų darbuotojų, kurių reikės namų elektrinėms ir elektros energijos 

kaupikliams aptarnauti, poreikį. 

Kalbėdami apie ateities elektros energijos poreikį, „Litgrid“ ir ESO atstovai vieningai sutarė, 

kad 2030 metais, tikėtina, jis bus 15–17 TWh.  AB „Ignitis group“ valdybos pirmininkas ir 

generalinis direktorius Darius Maikštėnas pabrėžė itin svarbią ateities dimensiją – klimato kaitą ir 

kylančias emisijų kainas, kurios iškelia ir iškastiniu kuru pagrįstą energijos kainą.  Jis sakė: 

„Baltijos regionas yra labai palankus ir žemyniniam, ir jūriniam vėjui, ir netgi saulės ir vėjo 

energetikai vystyti, o pilnas teorinis Lietuvos žaliosios energijos potencialas – iki 180 TWh. 

Pasiekime bent 10 proc. to potencialo ir turėsime ne energiją importuojančią, o energiją 

eksportuojančią valstybę“. 

Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pažymėjo, kad pramonės 

įmonės nori pačios investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius, nes taip ne tik apsirūpinama 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278349
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savo energija, bet mažėja ir jų gaminamos produkcijos CO2 kiekis, kuris eksportuojant produkciją, 

gali būti grąžinamas kaip galutinės kainos dedamoji. 

Diskusijoje buvo keliamas klausimas ir dėl elektros tinklo sinchronizacijos su kontinentine 

Europa projekto: ar sklandžiai vyks dešimties elektros linijų išjungimas, ar pakaks politinio ryžto 

jas išjungti. Tvarus regionas be pilnos sinchronizacijos ir fizinio linijų išmontavimo neįmanomas. 

Energijos importas į regioną turi būti apribotas ir vykdomas pagal europines taisykles. 

Be išmanaus tinklo, be skaitmeninių sprendimų įvairiuose lygmenyse neįmanoma žalioji 

transformacija. Mikro lygmens problemos daro įtaką ir makro lygmens elektros energetikos 

sprendiniams. Modeliuojant energetikos sektoriaus makro lygį, nuspręsta kviesti į pagalbą 

energetikų bendruomenę. 

  

Daugiau informacijos: 

Raimundas Lopata 

Ateities komiteto pirmininkas 

El. p. raimundas.lopata@lrs.lt 

  

Parengė 

Jolanta Žaltkauskienė 

Ateities komiteto biuro patarėja 

El. p. jolanta.zaltkauskiene@lrs.lt 

Tel. (8 5) 239 6746 

  

  

   Naujausi pakeitimai – 2021-10-05 09:25 

   Jolanta Anskaitienė 

 
 
 

 

mailto:raimundas.lopata@lrs.lt
mailto:jolanta.zaltkauskiene@lrs.lt
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IS-919/644-III-3 priedas 

 

VERT 2021-10-04 pranešimas. VERT nustatė 5 proc. mažesnę elektros energijos perdavimo 

paslaugos kainos viršutinę ribą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022-iems metams AB „Litgrid“ nustatė 

0,684 ct/kWh perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 5,22 proc. mažesnę, palyginus su 

nustatyta 2021 m. (0,721 ct/kWh). 

AB „Litgrid“ 2022 m. nustatytos leidžiamos pajamos sudaro 75,3 mln. Eur. Nustatant 

perdavimo paslaugos kainą, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudoms buvo naudojamas Ilgo 

laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelis, kuris modeliuoja optimalaus 

dydžio tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą. 

VERT įvertino užmokesčio sąnaudas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti Sinchronizacijos 

projektą, nustatant naujam reguliavimo periodui darbo užmokesčio fondą. 

Numatyta, kad bendrovė 2022 m. turi grąžinti vartotojams 15,3 mln. EUR. Kita likusi dalis 

(8,5 mln. EUR) bus grąžinta vartotojams kitais metais. 

Prognozuojamas perduoti elektros kiekis 2022 metais, lyginant su  2021 metais, didėja 10 

proc. 

Visos perdavimo paslaugos kainos sąnaudų dedamosios. 

 
Perdavimo kaina vidutinėje nediferencijuotoje elektros energijos kainoje sudaro apie 5,50 

proc. 

Nustačius elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, pradedami 

skaičiuoti kitų metų elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams. 

Galutinė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams susideda iš: 

• įsigijimo kainos; 

• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos; 

• sisteminių paslaugų kainos; 

• perdavimo paslaugos kainos; 

• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos; 

• papildomos dedamosios prie skirstymo kainos; 

• tiekimo kainos. 

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. 

lapkričio 30 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-01 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-nustate-5-proc--mazesne-elektros-energijos-perdavimo-paslaugos-kainos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-01/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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VERT 2021-10-04 pranešimas. VERT: juridinio vartotojo reikalavimas nepagrįstas, ESO 

nereikės perskaičiuoti jo suvartotos energijos kiekių ir kainų  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp juridinio 

vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), netenkino vartotojo reikalavimo 

įpareigoti ESO perskaičiuoti kurį laiką dėl elektros apskaitos prietaiso klaidos netinkamai fiksuotus 

elektros energijos kiekius ir kainas. 

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad ESO el. paštu informavo, jog jam 

priklausančiame komercinės paskirties objekte atliko elektros apskaitos prietaiso veikimo 

patikrinimą ir nustatė jo sutrikimą. Konkrečiu laikotarpiu objekte esantis elektros apskaitos 

prietaisas suvartotos elektros energijos kiekį kaupė ne toje skaitiklio fazėje, todėl prietaiso gedimo 

laikotarpiu suvartota elektros energija nebuvo apskaityta ir už ją nebuvo sumokėta. ESO išrašė 

vartotojui PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma už praeitus laikotarpius priskaičiuota suma. 

Vartotojas teigia, kad priskaičiuota suma yra nepagrįsta, o ESO sprendimas nutraukti elektros 

energijos tiekimą objekte už nesumokėtą skolą– neteisėtas. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO 

perskaičiuoti jam priklausančiame objekte suvartotos elektros energijos kiekius ir kainas pagal 

teisės aktų reikalavimus.  

ESO pateiktuose paaiškinimuose nurodė, nustačiusi elektros apskaitos prietaiso programos 

sutrikimą, pakeitė elektros apskaitos prietaisą vartotojui, o iš nuimto elektros apskaitos prietaiso 

nuskaitytų duomenų nustatė, koks konkretus elektros energijos kiekis nebuvo apskaičiuotas ir 

įtrauktas į sąskaitas. Elektros energijos kiekį pagal nuskaitytus duomenis ESO išdalino į kiekvieno 

mėnesio kWh ir pritaikė konkretaus mėnesio garantinio tiekimo kainą (gamybos kainą). 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, kad ESO, teikdama vartotojui sąskaitas už 

per konkretų laikotarpį suvartotą elektros energiją, neatkreipė dėmesio į tai, kad visą šį laikotarpį 

skaitiklis vidutinių apkrovų skalėje fiksavo nulinį suvartojimą ir nesiėmė atitinkamų veiksmų, o 

vartotojas, gavęs minėtas sąskaitas, pagal jų turinį matydamas, kad sąskaitos išrašomos tik už 

leistinąją naudoti galią ir reaktyviąją elektros energiją (sunaudota elektros energija nurodoma – o 

kWh), nepaisant to, kad elektrą vartotojas naudojo toliau, neinformavo ESO apie tai, kad išrašomos 

sąskaitos yra galimai neteisingos. Tad, abi ginčo šalys visą laikotarpį, kuomet elektros apskaitos 

prietaisas buvo sutrikęs, niekaip nereagavo į susiklosčiusią situaciją, todėl, anot VERT, nėra 

pagrindo laikyti, kad ji susiklostė tik dėl ESO kaltės, todėl šiuo atveju netaikytinos teisės aktų 

nuostatos dėl mažesnio perskaičiavimo laikotarpio taikymo negu esamas faktinis laikotarpis. 

VERT konstatavo, kad vartotojo prašymas įpareigoti ESO perskaičiuoti suvartotos energijos 

kiekius ir kainas yra nepagrįstas, o ESO, nuskaitytus duomenis išdalinusi kiekvienam mėnesiui ir 

pritaikiusi garantinio tiekimo kainą, galiojančio reglamentavimo nepažeidė. 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.  

_______ 
 

VERT 2021-10-06 pranešimas. VERT skyrė UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO 

zona“, AB „Simega“ įspėjimus už reguliuojamos veiklos pažeidimą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bendrovėms UAB „Biovatas“, UAB 

„Kurana“, UAB „BIO zona“, AB „Simega“ skyrė įspėjimus už nustatytų reguliuojamos veiklos 

sąlygų pažeidimus. 

Bendrovės UAB „Biovatas“, UAB „Kurana“, UAB „BIO zona“, AB „Simega“ neparengė 

2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų, neatliko reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir 

VERT nepateikė reguliuojamosios veiklos ataskaitų pagal VERT parengtą techninę užduotį VERT 

nustatytu laiku. 

Energetikos įmonės, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, rengia 

reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/vert-juridinio-vartotojo-reikalavimas-nepagristas,-eso-nereik%C4%97s-perskaiciuoti.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/vartotojams/vartojimo-gincu-nagrinejimo-praktika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-06/skyre-uab-biovatas-uab-kurana-uab-bio-zona-ab-simega-isp%C4%97jimus.aspx
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per 4 mėnesius pagal VERT patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties VERT patvirtintiems reguliavimo 

apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos 

ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos VERT. 
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IS-919/644-III-4 priedas 
 

LŠTA INFO. ŽINIAI EM atsakymas į LŠTA raštus 

 

Jūsų žiniai siunčiame Energetikos ministerijos atsakymą į LŠTA ratus: 

1. 2021-07-12 Nr. 64 DĖL BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ ATSISKAITYMO 

DOKUMENTŲ FORMOS; 

2. 2021-07-21 Nr. 70 DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ 

PRIKLAUSINIŲ APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS 

NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU, TAIKYMO; 

3. 2021-08-11 Nr. 74 DĖL  BIOKURO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO; 

4. 2021-09-07 Nr. 80 DĖL ATSAKYMŲ Į ASOCIACIJOS RAŠTUS (PRAŠYMUS); 

5. DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ 

APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMU, BŪTINŲ PAKEITIMŲ. 

 

Energetikos ministerijos ir LŠTA raštai pridedami.  

 

Pagarbiai 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

http://www.lsta/
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) 2021 m. balandžio 28 d. raštu 

Nr. 40 pateikė pasiūlymą Energetikos ministerijai dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, 

patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, kuriuo būtų siekiama optimizuoti buitiniams šilumos 

vartotojams atsiskaitymo dokumentuose teikiamus duomenis. Energetikos ministerija savo birželio 

2 d. atsakyme Nr. 3-1030 nurodė, kad ministerija šiuo metu rengia Šilumos ūkio įstatymo 

pakeitimus, šių pakeitimo rengimo ir viešųjų konsultacijų metu bus įvertinti ir Asociacijos 

pasiūlymai.  

 Asociacija, papildydama savo 2021 m. balandžio 28 d. raštą Nr. 40, teikia pasiūlymą 

papildyti Šilumos ūkio įstatymą nuostata, kuri reglamentuotų sąskaitų/mokėjimo pranešimų 

pateikimą elektronine forma, nes popierinei sąskaitai parengti, atspausdinti, pateikti vartotojui 

sukelia papildomą finansinę naštą ir reikalauja žmogiškųjų išteklių papildomo darbo ir laiko, o tai 

didina šilumos kainą. Be kita ko, pažymėtina, kad vartotojų, kurių pageidavimu teikiama popierinės 

formos sąskaita už šildymą ir/ar karštą vandenį, finansines sąnaudas dengia visi šilumos vartotojai, 

nepriklausomai nuo to, kad jiems pateikiama elektroninė sąskaita ar mokėjimo pranešimas. Tai 

įvertinus, manytina, kad būtų tikslinga, jei vartotojai, pageidaujantys gauti iš šilumos tiekėjo 

popierinę sąskaitą ar mokėjimo pranešimą, padengtų papildomai susidarančių išlaidų skirtumą. 

Todėl Asociacija siūlo Energetikos ministerijai inicijuoti šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 4 

dalies pakeitimus. 

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„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.“ 

 Primintina, kad panašų prašymą šilumos tiekimo įmonė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

pateikė dar 2020 m. vasario 3 d. rašte Nr. SD-303 Energetikos ministerijai. Sprendimas, skatinantis 

atsisakyti popierinių sąskaitų, labai atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos žaliosios bei žiedinės 

ekonomikos politikos principus.  

 Įvertinus tai, kas išdėstyta, prašome Energetikos ministerijos inicijuoti Šilumos ūkio 

įstatymo pakeitimą minėtu klausimu arba pateikti savo poziciją, kodėl toks pakeitimas artimiausiu 

metu negalėtų būti priimtas. Turint klausimų, Asociacija visada pasiruošusi į juos atsakyti.  

 

Asociacijos prezidentas    dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2021-07-12 Nr. 64 

Į 2021-06-02 Nr. 3-1030 

    

DĖL BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ ATSISKAITYMO DOKUMENTŲ FORMOS 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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 2019 m. birželio 6 d. LR Seimo priimtame LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme (toliau – Įstatymas) reglamentuota apsaugos zona – Įstatyme nurodytų objektų apsaugai 

skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. Apsaugos zonose ribojama arba draudžiama tam tikra veikla, todėl apsaugos zonų 

nustatymas paveikia į apsaugos zoną patekusių žemės savininkų teises ir teisėtus interesus. 

Nustatant naujas apsaugos zonas, žemės savininkai gali reikalauti kompensacijų iš ūkio subjektų, 

kurių veikla lėmė apsaugos zonų nustatymą ir tokiu būdu apribojo žemės naudojimą. 

 Įstatymo 47 straipsnis nustato apsaugos zonas šilumos perdavimo tinklams ir šilumos 

perdavimo tinklų priklausiniams. Įstatymo 48 straipsnis reglamentuoja apsaugos zonų dydžius: 

48 straipsnis. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis 

1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto 

vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos 

perdavimo tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo 

tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo 

kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų 

ir žemė po šia juosta. 

2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio 

vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų 

pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po 

šia juosta. 

3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų 

paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių 

įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, kurios 

ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių 

ribų bei žemė po šia juosta. 

 Įstatymas imperatyviai reglamentuoja apsaugos zonos dydį – 5 metrai. Tačiau 

praktikoje dažnai yra situacijų, kai 5 metrų apsaugos zonos dydis yra per didelis, nes nėra būtinas. 

Šis dydis, nustatytas Įstatymu, nepriklauso nei nuo šilumos perdavimo tinklo skersmens (magistralė 

ar skirstymo tinklas), nei nuo aplinkos, kurioje jis yra (važiuojamoji ar nevažiuojamoji kelio dalis, 

sunkiasvoris ar lengvasis transportas važiuoja šalia šilumos perdavimo tinklo ir pan.). Kuo didesnė 

apsaugos zona, tuo daugiau privačių žemės sklypų patenka į šią zoną, tuo sudėtingiau suderinti visų 

savininkų interesus, o kompensacijoms išleidžiama daugiau šilumos vartotojų lėšų, nors objektyviai 

įvertinus ir šilumos tiekėjui prisiėmus visas rizikas, pakaktų nustatyti mažesnę apsaugos zoną. 

Žemės savininko teritorijoje gali šilumos perdavimo tinklų ar jų priklausinių net nebūti, tačiau, 

vykdant teisės aktų reikalavimus, apsaugos zoną būtina nustatyti ir gauti to savininko pritarimą.  

 Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, prašytume Įstatymo pagrindinio rengėjo – Aplinkos 

ministerijos ir energetikos politiką formuojančios – Energetikos ministerijos, pateikti nuomonę / 

išaiškinimą, ar šilumos perdavimo tinklams ir jų priklausiniams gali būti nustatyta kito dydžio nei 5 

m. apsaugos zona, jei saugiam ir patikimam eksploatavimui pakanka mažesnės apsaugos zonos? 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 2021-07-21 Nr. 70 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ 

APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMU, TAIKYMO 

http://www.lsta/
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 Pavyzdžiui, Įstatymas elektros tinklams, dujotiekiams, vandentiekiui diferencijuoja 

apsaugos zonų dydžius, priklausomai nuo tinklo skersmens ar įtampos dydžio. Natūralu, kad 

analogiška diferenciacija galėtų būti taikoma ir šilumos perdavimo tinklams. Jei ministerijų 

nuomone, galiojančios Įstatymo nuostatos draudžia šilumos perdavimo tinklams ir jų priklausiniams 

nustatyti mažesnes nei 5 m. apsaugos zonas, prašome nedelsiant inicijuoti Įstatymo pakeitimus 

vietoje 5 m. apsaugos zonos, įrašant ribą nuo 2 iki 5 metrų, sudarant sąlygą šilumos tiekėjui pačiam 

priimti sprendimą dėl apsaugos zonos dydžio poreikio, užtikrinant saugų ir patikimą šilumos 

tiekimą. 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 
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 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) 2021 m. vasario 5 d. raštu Nr. 

10 „Dėl biokuro kokybės ir žemarūšio biokuro naudojimo galimybių“ kreipėsi į valdžios institucijas 

(įskaitant Energetikos ministeriją ir Energijos išteklių biržos operatorių Baltpool UAB (toliau – 

Baltpool)) ir pateikė pažymą „Žemos kokybės biokuro naudojimo CŠT sektoriuje technologinės ir 

ekonominės galimybės bei perspektyvos“, kurioje pateiktos esamos biokuro tiekimo rinkos 

problemos, įvertinta praktinė ir teisinė galimybė naudoti žemarūšį kurą esamuose įrenginiuose, 

suformuluoti pasiūlymai valdžios įstaigoms.  

 Pažymoje nagrinėjamas vienas iš klausimų – tai biokuro kokybės problematika, 

kuomet šilumos tiekėjai įsigydami biokurą Baltpool biržoje jį gauna kitokių, t.y. prastesnių 

parametrų nei deklaruojama ir neatitinkantį katilų projektavimo bei eksploatavimo sąlygų. Taip pat 

keltas klausimas, kad biokuro kokybė Lietuvoje yra nepakankamai reglamentuota, o leistina 

cheminė sudėtis sudaro galimybę į natūralios kilmės biokurą įterpti priemaišų (kompozitų). 

 Šiuo metu galiojančiuose Kietojo biokuro kokybės reikalavimuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1–310, natrio (Na) 

ir kalio (K) koncentracijos nenormuojamos, tačiau pastarųjų metų katilų eksploatavimo ir kuro 

sudėties tyrimų praktika rodo, kad šie elementai turi esminę įtaką pelenų aglomeracijai kūryklose 

kuro degimo metu, padidintai katilų šildomųjų paviršių taršai, apnašų aglomeracijai ir kitiems katilų 

eksploataciją apsunkinantiems faktoriams. Nustatyta, kad kai kurie kuro tiekėjai žiemos metu 

kurą laisto NaCl tirpalu, siekdami, kad kuras neužšaltų sandėliavimo ir transportavimo metu. 

Tačiau nesant natrio (Na) kiekio reglamentavimo, neįmanoma tinkamai įvertinti biokuro kokybės. 

Tuo tarpu kalio (K) kiekis biokure indikuoja žemės ūkio atliekų ar žolinės masės priemaišas 

medienos kure, kas taip pat apsunkina medienos kuro katilų eksploataciją. Dėl išvardintų priežasčių 

siūloma į privalomuosius kietojo biokuro kokybės rodiklius papildomai įvesti natrio (Na) ir 

kalio (K) kiekių reglamentavimą. Taip pat siūlytina sugriežtinti leidžiamą sieros (S) 

koncentracijos vertę švarios medienos biokure sumažinant ją 10 kartų nuo dabar leidžiamos S ≤ 

0,6 % sausos masės iki S ≤ 0,06 %. Taip pat leistiną chloro (Cl) koncentraciją mažinti nuo Cl ≤ 

0,3 % iki Cl ≤ 0,04 %. Padidinta S ir Cl junginių koncentracija biokuro masėje lemia intensyvią 

katilo šildomųjų paviršių koroziją ir dėl to įvyko eilė priešlaikinio biokuro katilų susidėvėjimo 

atvejų CŠT įmonėse. Nekokybiško kuro deginimas tam nepritaikytuose katiluose lemia padidintas 

remontų sąnaudas ir pažeidžia šilumos gamybos patikimumą. Nustatant leistinas maksimalias 

cheminių elementų koncentracijų vertes, siūloma vadovautis LST EN ISO 17225–1 „Kietasis 

biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės“ biomasei priskirtomis tipinėmis atitinkamų elementų 

vertėmis. Biokuro, pagaminto iš medienos ir jos atliekų sudėtis turi atitikti žaliavos gamtines 

sąlygas.   

Nekondicinis su priemaišomis biokuras turėtų būti specifikuojamas kaip atskira 

kategorija ir jo deginimui reikia įsigyti tam pritaikytus specialius katilus – su verdančio sluoksnio 

kūryklomis, su korozijai atspariomis medžiagomis padengtais šilumokaičiais, pritaikytus darbui 

žemiau rūgščių rasos taško ar pan. Tokie įrenginiai gerokai brangesni, tačiau naudojant pigesnį 

nekondicinį biokurą galimas jų naudojimo ekonominis tikslingumas. Ypač jeigu tai būtų valstybinės 

politikos prioritetas ir tokių katilų įrengimui būtų skiriama ES parama.  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

Energijos išteklių biržos operatoriui Baltpool UAB 

 

 2021-08-11 Nr. 74 

Į  Nr.  

    

DĖL  BIOKURO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 
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 Taip pat Asociacija minėtame rašte institucijoms pažymėjo, kad būtina nustatyti 

atgrasančias sankcijas Energijos išteklių rinkos įstatyme ir Energijos išteklių biržos reglamente 

biokuro tiekėjams už energetikos ministro įsakymu nustatytų Kietojo biokuro kokybės 

reikalavimų bei Baltpool produktų techninės specifikacijos dydžių neatitikimą. 

 Maloniai prašome Baltpool ir Energetikos ministeriją, įvertinus tai, kas išdėstyta 

šiame rašte, bei Asociacijos 2021 m. vasario 5 d. raštu Nr. 10 pateiktą informaciją, pasisakyti 

(išreikšti nuomonę) dėl biokuro kokybės griežtesnio reglamentavimo ir sankcijų pardavėjams 

nustatymo.  

 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas  dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:mantas@lsta.lt


 

59 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) nuolatos aktyviai 

konsultuojasi ir teikia siūlymus teisės aktų tobulinimui šilumos ūkio sektoriuje. Norėtume atkreipti 

Energetikos ministerijos dėmesį į tai, kad Asociacija į ministeriją kreipėsi ir prašė nuomonės, 

konsultacijos ar kitokios reakcijos šiais raštais, tačiau į juos iki šiol nebuvo atsakyta arba nebuvo 

inicijuoti prašomi teisės aktų projektai: 

1. Asociacijos 2021-07-12 raštas Nr. 64 „Dėl buitinių šilumos vartotojų atsiskaitymo 

dokumentų formos“; 

2. Asociacijos 2021-07-21 raštas Nr. 70 „Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių 

priklausinių apsaugos zonų dydžio, nustatyto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 

taikymo“; 

3. Asociacijos 2021-08-11 raštas Nr. 74 „Dėl  biokuro kokybės užtikrinimo“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25 straipsniu, prašymai, išskyrus prašymus, į 

kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti 

tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje 

dienos. 

Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo teisės aktų nustatytais terminais. 

 

 

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

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

Lietuvos Respublikos energetikos viceministrei 

p. Ingai Žilienei 

 

 2021-09-07 Nr. 80 

Į  Nr.  

    

DĖL ATSAKYMŲ Į ASOCIACIJOS RAŠTUS (PRAŠYMUS) 

http://www.lsta/
mailto:mantas@lsta.lt
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IS-919/644-III-5 priedas 
 

LŠTA INFO. LŠTA pasiūlymai mažajai renovacijai 

TN: tn  

 

Vakar, spalio 5 d., įvyko pasitarimas tarp LŠTA ir Aplinkos ministerijos atstovų, kurio metu 

LŠTA pateikė daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų problematiką, pasiūlė 

greitų ir ilgiau truksiančių teisinės bazės, susijusios su parama taip vadinamai „mažajai 

renovacijai“, pakeitimų.  

LŠTA siūlomi pakeitimai pateikiami pridedame priede prie šio laiško. 

Papildomai pridedame ir rodytą pranešimą. 

Norėtume atkreipti dėmesį, kad LŠTA užsakymu atliktos dvi studijos apie „mažosios 

renovacijos“ naudą ir galimybes. Su jomis galite susipažinti paspaudus interaktyvias nuorodas. 

2014 m. studija DIREKTYVOS DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO 

NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE; 

2015 m. studija DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

TIEKIMO, APSKAITOS, ESANT ĮVAIRIEMS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

TIPAMS, VAIZDINĖS IR APRAŠOMOSIOS MEDŽIAGOS PARENGIMAS. 

Primename, kad visus naujausius ir aktualius įvykius galite rasti LŠTA tinklalapio uždaroje 

zonoje „Aktualijos nariams“. 

 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

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

e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
________ 

 

LŠTA PASIŪLYMAI DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO 

VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI SKATINTI 

2021-10-05 

TN: tn 

 

A. Mažosios renovacijos skatinimas pagal dabartinį APVA/BETA organizacinį modelį   

 

1. Mažosios renovacijos (MR), t.y. vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo 

kompensacines išlaidas skirti kaip fiksuotą lėšų dydį, naudojant kriterijų EUR/m2 

(pastato ploto vienetui), pagal renovacijos tipą (apimtį): šilumos punkto (ŠP) 

modernizavimas, šildymo stovų subalansavimo įrenginiai, individuali šilumos apskaita ir 

reguliavimas ar pan. Didesnis įkainis skiriamas prioritetinėms energetinio efektyvinimo 

priemonėms. Tokios sistemos administravimas daug paprastesnis, būtų skatinama taupiau ir 

tikslingiau naudoti nekompensuojamos išlaidas, geresnė paskata renovuoti didelius pastatus, 

kur energijos sutaupymo potencialas didesnis.         

2. Kompensacijos už padarytą renovaciją spartesnis išmokėjimas - griežtai per nustatytą 

protingą laikotarpį. Ilgos ir sudėtingos administracinės procedūros apsunkina projektų 

https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/4%20R%20Savicko%20studija%20del%20direktyv%20nuostatu.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/4%20R%20Savicko%20studija%20del%20direktyv%20nuostatu.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/4%20R%20Savicko%20studija%20del%20direktyv%20nuostatu.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/5%20R%20Savicko%20studija%20del%20vidaus%20sistemu.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/5%20R%20Savicko%20studija%20del%20vidaus%20sistemu.pdf
http://www.lsta.lt/files/events/2016-04-13%20LRS%20Energetikos%20kom/5%20R%20Savicko%20studija%20del%20vidaus%20sistemu.pdf
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
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įgyvendinimą, priverčia skolintis apyvartinių lėšų, kurių reikia atsiskaitymui su rangovais ir 

už prekes. BETA delsia pervesti kompensacines išmokas po kelis mėnesius. 

3. Sudaryti sąlygas pareiškėjams gauti lengvatinį kreditą su fiksuotomis palūkanomis. Nei 

bendrija, nei šilumos tiekėjas negali pasiskolinti iš VIPA fondų. Vartotojams netinka 

kintamos palūkanos – jas reikia užfiksuoti, valstybės draudimo fondo pagalba ar pan.   

4. Šilumos tiekėjas galėtų būti tiek pareiškėjas, tiek finansinės paramos gavėjas. Dabartinis 

administravimas apsunkintas ir rizikingas, nes kyla rizika atgauti pinigus pareiškėjui, kai jis 

investuoja savo lėšas: BETA kompensaciją perveda bendrijai (administratoriui), o šilumos 

tiekėjas gali neatgauti. Tikslinės lėšos turi būti panaudojamos tikslingai ir be tarpinių 

operacijų.  

5. 100 proc. kompensuoti projektinės dokumentacijos parengimą (Paprastojo remonto 

aprašą, kt. dokumentus). Taip pastato valdytojas ar kitas subjektas būtų labiau suinteresuotas 

pradėti MR procesą, o pastato bendraturčiai turėdami projektinę dokumentaciją galėtų 

efektyviau ieškoti rangovų ir tartis dėl MR, nerizikuodami prarasti įdėtų lėšų, jeigu negautų 

paramos procesui sustotus ar panašiai.  

6. 100 proc. kompensuoti projekto administravimo išlaidas. Į administravimo išlaidas 

įtraukti skatinamąjį pelningumą paraiškos teikėjui. Tai paskatintų daugiau ūkio subjektų 

dalyvauti MR kampanijoje, nes tai būtų finansiškai saugiau ir patikimiau. Atsirastų didesnė 

konkurencija tarp MR vykdytojų. 

7. Suteikti teisę ir sąlygas šilumos tiekėjui, kaip galimam MR paraiškos teikėjui, organizuoti 

bendrasavininkų susirinkimą ir pristatyti informaciją apie pastato būklę ir pateikti 

siūlymus dėl renovacijos galimybių bei sprendimų priėmimui. Šiuo metu, jei bendrija 

nesuinteresuota, o administratorius bijo šilumos tiekėjo konkurencijos, gyventojų nepasiekia 

detali informacija apie „mažosios renovacijos“ galimybes. Šilumos tiekėjas (paraiškos 

teikėjas) bendrijos ar administratoriaus geranoriškumu kviečiamas tik svečio teisėmis.  

8. Įpareigoti pastatų valdytojus (vidaus sistemų prižiūrėtojus) kasmet realiai informuoti 

šilumos vartotojus apie jų pastato energetinį efektyvumą ir apie MR galimybes. Efektyvią 

kontrolę turėtų atlikti VERT ir savivaldybių administracija pagal savo kompetenciją.  

9. Apmokėti nepasiturintiems gyventojams tenkančias projekto įgyvendinimo išlaidas. 

10. Parengti tipines sutartis tarp paraiškos teikėjo (šilumos tiekėjo) ir paramos gavėjo 

(administratorių, bendrijų) ir kitus dokumentus būtinus MR atlikimui. 

 

B. Mažosios renovacijos vykdymas pagal daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos, patvirtintos Vyriausybės, principą. 

 

1) Mažoji renovacija kaip atskiras didžiosios renovacijos atvejis, vykdomas pagal tas 

pačias procedūras. 

2) Kompensacinių išmokų formą keičiama į finansinės paramos formą.  

3) Vykdant daugiabučių namų renovaciją, pagal Vyriausybės patvirtintą programą, į 

projekto apimtį būtina įtraukti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų 

modernizavimą, jei šilumos punktas neturi galimybės palaikyti vidaus patalpų 

temperatūrą pagal lauko oro temperatūros pokyčius 

 

C. Privaloma mažoji renovacija, minimalių energetinio efektyvumo reikalavimų 

neatitinkančiuose pastatuose 

 

1) Privalomai kaupiamas tikslinis mokestis „inžinerinei“ renovacijai, jeigu pastato 

šildymas neefektyvus ir atitinka bent vieną iš žemiau pateiktų kriterijų: 

• Didelis šilumos suvartojimas šildymui - viršija VERT patvirtintas maksimalias 

metines šilumos suvartojimo normas (kWh/m2 ar kWh/m3); 

• Nėra techninių galimybių užtikrinti tolygų higieninį visų patalpų šildymą; 
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• Vidaus šildymo ar karšto vandens sistemos viršija nustatytą eksploatacinio amžiaus 

ribą; 

• Vidaus sistemose fiksuojami plyšimai ir kyla didelių avarijų rizika; 

• Pastato šilumos punktas yra elevatorinis arba neturi automatinio šildymo režimo 

reguliavimo pagal išorės temperatūrą; 

2) Teisės aktais nustatyti konkrečią datą iki kada turi būti elevatoriniai šilumos 

punktai pakeisti automatiniais, o vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos 

subalansuotos. 

3) Pakeisti teisinį reglamentavimą, kad šilumos punktas - tai „Centralizuoto šilumos 

tiekimo technologinės grandinės dalis, skirta konkrečiam pastatui“.  

4) Privalomosios MR investicijos susigrąžinamos vidaus sistemų priežiūros tarifo 

atskira dedamąja.  

5) Aiškus ir tikslingas ŠP nuosavybės reglamentavimas. ŠP nuosavybė to subjekto, 

kuris atliko MR. Pastato bendraturčiams sumokėjus visas MR išlaidas, ŠP pereina jų 

nuosavybėn. Bet kuriuo atveju ŠP aptarnavimo ir eksploatavimo sąnaudas apmoka to 

pastato ar pastatų, kurie juo naudojasi, bendraturčiai.  

6) Nustatyti aiškius, konkrečius techninius ir energetinius privalomuosius reikalavimus, 

kuomet pastato valdytojas inicijuoja „mažąją renovaciją“ ir atlieka privalomai 

- Šilumos punktų automatizavimas iki 2023 metų pabaigos? 

- ŠŪĮ pataisa? 

- ŠTVT pataisa, nustatoma Energetikos ministro? 

- AM  TA? 

11. Tolygaus šildymo užtikrinimas subalansuojant šildymo sistemas iki 2025?  

12. Jeigu pastato valdytojas to nepadaro iki numatyto termino – MR atlieka renovacijos 

administratorius arba CŠT įmonė 

13. Privalomosios MR inicijavimas (sprendimų priėmimas): 

- VERT nurodymu? 

- Pastato valdytojas inicijuoja, jeigu pastatas neatitinka TA nustatytų privalomųjų 

reikalavimų?  

- Per nustatytą laiką nepradėjus MR, ją inicijuoja šilumos tiekėjas arba savivaldybės 

paskirtas renovacijos administratorius 

14. Privalomosios MR įgyvendinimo supaprastinimas: 

- Gyventojai balsuoja – „kad neprieštarauja“. Jei sprendimui priimti surenkama 

nepakankamai balsų, laikytina, kad „prieštaraujančių“ nėra? 

- Vykdytojas inicijuoja ir atlieka MR savo lėšomis 

- Atliekami pirkimai ir montavimas pagal viešuosius pirkimus 

- Vykdytojas kreipiasi į APVA dėl fiksuotos kompensacijos (EUR/vnt) 

- Likusi išlaidų dalis įskaičiuojama pastato bendraturčiams ir sumokama iš 

sukauptų tikslinių lėšų arba įskaičiuojama į šių lėšų sąnaudų biudžetą.   

15. Papildoma finansinė parama (priedas) reikalavimų neatitinkantiems namams? 

16. Fiksuoto dydžio kompensacijos (paramos) skyrimas kiekvienam šilumos punktui, kurį 

būtina keisti (EUR/KW? EUR/vnt?), o likusi dalis apmokama bendraturčių - paprastas 

administravimas. 

17. Nutraukiamos paramos priemonės vartotojams, kurie nepritaria MR ir dėl to nevykdo 

projekto: PVM lengvata šilumai netaikoma,  nemokamos kompensacijos ir t.t. 

________ 

 

LŠTA pristatymas 2021-10-05 LŠTA ir Aplinkos ministerijos pasitarime „DAUGIABUČIŲ 

NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS“ TN: tn 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-III-5-1 priedas 2021-10-11.pdf) 

https://lsta.lt/aktualijos-nariams2/
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IS-919/644-III-6 priedas 
 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 2021-10-06 Nr. R2-(ŠBK)-6001 

 Į 2021-09-17 Nr. 85 

    

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO 

VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ PRASMINGUMO 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – LŠTA) 2021 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. 85 „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, 

mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių prasmingumo“ (toliau – Raštas), kuriuo LŠTA 

pateikė nuomonę dėl lyginamųjų rodiklių, apskaičiuotų vadovaujantis Šilumos gamybos, 

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

apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Tarybos 2011 m. 

liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, 

karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). LŠTA vertinimu, lyginamuosius 

rodiklius galima būtų naudoti pirminių priežasčių analizei, tačiau netaikyti tiesiogiai kainodaroje. 

LŠTA atkreipė dėmesį į tai, kad Tarybos naudojamus rodiklius lemia didelis priešinga kryptimi 

darančių įtaką aplinkybių skaičius, todėl turėtų būti lyginamas suminis ekonominis rezultatas 

šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo srityse, o tik blogiausios vertės turėtų būti 

analizuojamos gilėjančios analizės metodu. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta Rašte, LŠTA minėtu 

Raštu kviečia Tarybą organizuoti pasitarimą su rinkos dalyviais ir detaliai aptarti lyginamųjų 

rodyklių taikymo praktiką, pasekmes bei ieškoti konstruktyvių šilumos ūkio reguliavimo ir 

kainodaros metodų. 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo1 (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 2 dalyje 

numatyta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų 

šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei 

apskaitos sąnaudomis. Šilumos kainų nustatymo metodikos2, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 

d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau − Metodika), 8 punkte 

numatyta, kad reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) kainose įvertinamos reguliuojamų paslaugų 

(produktų) teikimo būtinosios (valstybės normuojamos) sąnaudos ir investicijų grąža. 

Vadovaujantis Metodikos 29 punktu, nustatant šilumos bazinę kainą (kainų dedamąsias) 

atliekamas kompleksinis vertinimas, t. y. atsižvelgiama į daug aspektų, galinčių turėti įtakos 

planuojamai sąnaudų apimčiai: 1) faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtį bei atitinkamų 

 
1 Galiojanti redakcija (nuo 2021 m. sausio 1 d.). 
2 Redakcija, įsigaliojusi nuo 2021 m. vasario 1 d. ir galiojanti redakcija (nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.). 
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paslaugų kiekius šilumos bazinės kainos ataskaitiniu laikotarpiu; 2) priežastis, kurias ūkio subjektas 

nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą; 3) suplanuotus pokyčius ūkio 

subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais; 4) lyginamosios analizės rodiklių vertes; 

5) Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų rezultatus. 

Pažymėtina, kad LŠTA minimas suminis sąnaudų vertinimas jau įtvirtintas nuo 2021 m. 

vasario 1 d. įsigaliojusioje Metodikos redakcijoje. Atkreipiame dėmesį, kad Metodikos 52 punktas 

reglamentuoja suminį pastoviųjų (darbo užmokesčio, einamojo remonto ir aptarnavimo, finansinių, 

administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo (be darbo užmokesčio ir privalomojo 

socialinio draudimo sąnaudų) ir kitų pastoviųjų) sąnaudų vertinimą šilumos bazinės kainos 

nustatymo metu, t. y. ūkio subjekto bendra planuojamų šilumos gamybos (įskaitant perkamą 

šilumą) veiklos, šilumos perdavimo veiklos ir mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetų 

minėtų pastoviųjų sąnaudų suma palyginama su sąnaudų suma, apskaičiuota pagal lyginamuosius 

rodiklius: 

1. Jei ūkio subjekto bendra planuojamų pastoviųjų sąnaudų suma neviršija pagal 

lyginamuosius rodiklius apskaičiuotos sumos, pripažįstama planuojama sąnaudų apimtis 

(Metodikos 52.1 papunktis). 

2. Jeigu ūkio subjekto bendra planuojamų pastoviųjų sąnaudų suma viršija sąnaudų sumą, 

apskaičiuotą pagal lyginamuosius rodiklius, atliekama gilesnė analizė, t. y. analizuojamos atskiros 

sąnaudų grupės (Metodikos 52.2 papunktis): 

2.1.  jeigu atskiros sąnaudų grupės (bendrai šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą), 

šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams) apimtis neviršija sąnaudų sumos, 

apskaičiuotos pagal lyginamuosius rodiklius, pripažįstama planuojama sąnaudų apimtis; 

2.2. jeigu atskiros sąnaudų grupės (bendrai šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą), 

šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams) apimtis viršija sąnaudų sumą, 

apskaičiuotą pagal lyginamuosius rodiklius, vertinamos atitinkamos sąnaudų grupės sąnaudos pagal 

verslo vienetus. 

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tuo atveju, kai ūkio subjekto efektyvumas yra mažesnis nei 

atitinkamos ūkio subjektų grupės efektyvumas, vadovaujantis Metodikos 29.4.1 papunkčiu bei 

atsižvelgiant į ūkio subjekto faktines sąnaudas, investicijų planą ir į galimybę grupės atitinkamų 

lyginamųjų rodiklių reikšmes pasiekti pirmaisiais reguliavimo periodo metais, ūkio subjektui gali 

būti suformuojamos kitokios, nei grupės atitinkamų lyginamųjų rodiklių reikšmės, efektyvumo 

užduotys. Tai reiškia, kad bendra pastoviųjų sąnaudų apimtis gali viršyti pagal lyginamuosius 

rodiklius apskaičiuotą sąnaudų apimtį, kai ūkio subjektas pateikia tokį viršijimą pagrindžiančią 

informaciją. 

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, Metodikoje, įsigaliojusioje nuo 2021 m. vasario 1 d., 

reglamentuotas suminis pastoviųjų sąnaudų vertinimas nustatant šilumos bazinę kainą bei numatyta, 

kokiais atvejais atliekama detalesnė analizė pagal atskiras sąnaudų grupes ir atskirus verslo 

vienetus, o efektyvumo užduotys formuojamos, atsižvelgus į įmonių savitumą ir pateiktą 

pagrindžiančią informaciją. 

Informuojame, kad siekdama Aprašo 1 punkte nurodytų tikslų – didinti šilumos gamybos ir 

perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir 

karšto vandens tiekimą vartotojams, Taryba, atsižvelgdama į ūkio subjektų pasiūlymus ir pokyčius 

dabartinėje energetikos reguliavimo sistemoje, analizuoja lyginamųjų rodiklių taikymo praktiką ir 

ieško naujų šilumos ūkio reguliavimo metodų. 

 

Tarybos narys     Matas Taparauskas 

 

 

T. Žilinska, tel. (8 5) 213 3430, el. p. tatjana.zilinska@vert.lt 

A. Everlingienė, tel. (8 5) 253 1359, el. p. ausra.everlingiene@vert.lt 
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V. Gerulaičio g. 10 
LT-08200 Vilnius 

Tel. (8-5) 2667025 

info@lsta.lt, www.lsta.lt 

Juridinių asmenų registras 
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas 

Įmonės kodas 124361985  

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT27 7044 0600 0125 7217 AB SEB bankas 

 

  

 Viešoje erdvėje ir valstybės institucijose nuolat kalbama apie drastiškai kylančias 

gamtinių dujų, elektros ir centralizuoto šildymo kainas. Ši probleminė situacija kelta LR Seimo 

Energetikos ir darnios plėtros komisijos rugsėjo 22 d. posėdyje, Ekonomikos komitete rugsėjo 29 d. 

ir pan. Be nuolat pabrėžiamų ypatingai aukštų energijos išteklių (elektros, dujų ir biokuro) kainų bei 

su tuo susijusios centralizuotai tiekiamos šilumos brangimo, pasirodo informacija (tame tarpe 

išsakyta Energetikos ministro Dainiaus Kreivio), kad Europoje gali kilti dujų krizė, kuri pasireikštų 

gamtinių dujų trūkumu visai Europai3. 

Lietuvos miestai ir miesteliai daugiausiai šildomi centralizuotai, todėl neabejojame, kad 

valstybė ir šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę visiems scenarijams ir bet kuriuo atveju turi 

užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams. Tačiau, dėl susiklosčiusios Lietuvoje 

energetikos ūkio struktūros, negalime įvertinti, kiek patikimai bus prieinami energetiniai ištekliai 

šaltuoju laikotarpiu. Ar Lietuvos miškų valdytojai bus pajėgūs paruošti pakankamai biokuro 

žaliavos, ar esami biokuro tiekėjai pasirengę pakeisti baltarusiško biokuro netekimo apimtis, 

ar būtų fizinė galimybė realiai padidinti gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, jeigu sutriktų 

biokuro tiekimas, ar būtų galimybė deginti mazutą krizės atveju, ar verta jau dabar 

užsipirkti ir kaupti mazuto ar kito skysto kuro atsargas? Šie ir panašūs klausimai neramina 

šilumos tiekėjus, todėl kviečiame paprašyti atsakingų įstaigų ir įmonių atstovus pateikti konkrečią 

informaciją apie techninį ir juridinį pasirengimą aprūpinti energijos gamintojus ir vartotojus 

būtinais kuro ištekliais. 

Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių per 2020 metus bendrai suvartota apie 1727 

tūkst. MWh gamtinių dujų ir apie 3500 tūkst. MWh suvartojama biokuro. Didelė dalis 

centralizuotai tiekiamos šilumos yra dar gaminama nepriklausomų šilumos gamintojų, apie kurių 

disponuojamus kuro išteklius nėra viešos informacijos. Nors didžioji dalis centralizuotai tiekiamos 

šilumos pagaminama iš biokuro, tačiau ir gamtinės dujos atskiruose miestuose, ypač Vilniuje, 

šaltuoju laikotarpiu sudaro reikšmingą dalį kuro struktūroje. Kaip žinia, momentinis gamtinių dujų 

suvartojimas pikinių poreikių laikotarpiu labai priklauso nuo aplinkos temperatūros, kurios 

neįmanoma nuspėti. Kadangi gamtinių dujų kainodara stambiems vartotojams labai nepalanki 

(būtina iš anksto užsakyti dujų vartojimo pajėgumų galią, kurios gali ir neprireikti), todėl siekdamos 

taupyti išlaidas šilumos tiekimo įmonės užsako fiksuotą vartojimo galią, kurios esant ekstremaliai 

oro temperatūrai ar sutrikus biokuro įrenginių darbui tiesiog gali nepakakti. Tokiu atveju perkama 

papildoma dujų vartojimo pajėgumų galia, viršijanti užsakytąją. Papildoma galia santykinai 

brangiai kainuoja, nes mokėjimo perskaičiavimas daromas už visus metus, tačiau esant gamtinių 

dujų deficitui galimai papildomos dujos būtų net neprieinamos. 

 
3 Tiesioginė nuoroda: https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/16/news/d-kreivys-europoje-gali-kilti-duju-

krize-20769545  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

Kopija: 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 2021-10-06 Nr. 92 

Į  Nr.  

    

DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO PATIKIMUMO 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/16/news/d-kreivys-europoje-gali-kilti-duju-krize-20769545
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/16/news/d-kreivys-europoje-gali-kilti-duju-krize-20769545
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija), atsižvelgdama į viešai išreikštus 

nuogąstavimus dėl galimai artėjančios dujų krizės, prašo Energetikos ministerijos skubos tvarka 

pateikti informaciją dėl veiksmų galimai dujų krizei suvaldyti 2021-2022 m. šildymo sezono metu, 

atsakant į pagrindinius klausimus: 

1. Ar kyla rizika, kad gali nebūti fizinės galimybės patiekti šilumos gamintojams papildomą 

gamtinių dujų vartojimo galią, viršijančią iš anksto užsakytąją? 

2. Ar yra rizika rinkoje negauti užsakytų ar papildomų dujų kiekių, esant galimam jų deficitui? 

3. Ar šilumos tiekėjams tikslinga įsigyti ir laikyti skystojo kuro atsargas, gresiant dujų krizei? 

Jei taip, tuomet kokia apimtini ir esant kokioms sąlygoms? 

4. Jei gamtinių dujų tiekėjai nepatiektų užsakytų gamtinių dujų kiekių, kokios būtų 

apsirūpinimo dujomis alternatyvos ar valstybės pagalba? 

5. Ar Lietuvos vyriausybė su atsakingomis įstaigomis (pvz. Valstybinė miškų urėdija) 

nesiruošia sukaupti reikiamą kiekį ir patikimai prieinamo biokuro žaliavos, tam atvejui jeigu 

biokuras rinkoje taptų neadekvačiai brangus, o gamtinių dujų tiekimas ribojamas?  

 

Asociacija prašo, kaip galima greičiau įvertinti situaciją ir suteikti informaciją, kaip 

šilumos tiekimo sektorius turėtų ruoštis galimai gamtinių dujų krizei, kad būtų išvengta skaudžių 

padarinių mūsų šalyje.  

Pakartotinai prašome peržiūrėti Vyriausybės nustatytą gamtinių dujų kainodarą 

mokėjimams už viršytus užsakytus gamtinių dujų pajėgumus, kadangi dabartinėje tvarkoje šis 

mokestis perskaičiuojamas už visus metus, o tai sudaro šilumos tiekėjams neproporcingai dideles 

išlaidas dujoms, nesant galimybių iš anksto prognozuoti jų poreikį. Manome, kad prailgintas 

leistinas vartojimo pajėgumų viršijimo laikotarpis nuo 5 iki 10 parų lengvai įgyvendinamas ir galėtų 

reikšmingai sumažinti šilumos tiekimo sąnaudas jau 2022 metais. Kartu padidėtų gamtinių dujų 

suvartojimas, nes nebereikėtų rezervui naudoti mazuto ar kito skystojo kuro.    

 

 

 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:mantas@lsta.lt
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AB „Panevėžio energija“ INFO. Dėl lyginamųjų kuro sąnaudų 

 
From: Rita Morozoviene <r.morozoviene@pe.lt>  

Sent: Thursday, October 7, 2021 8:47 AM 

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

Subject: Dėl lyginamųjų kuro sąnaudų 

 

AB „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) kreipiasi į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją, 

prašydama inicijuoti išaiškinimą, kaip Bendrovė ir kitos šilumos tiekimo įmonės nuo 2021 m. 

rugpjūčio 1 d. turėtų vykdyti techninę kuro apskaitą, apskaičiuojant galutinį kuro suvartojimo 

efektyvumą vertinantį rodiklį – lyginamąsias kuro sąnaudas.  

2021 m. liepos 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) pakeitė 

2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką, 2008 m. 

birželio 28 d. Nr. O3-80 nutarimu patvirtintas Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles, kur numatyta, kad 

nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.  lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas laikomas sutartiniu kuro kiekiu 

(MWh), reikalingu 1 MWh šilumos pagaminti (MWh/MWh).  

Galiojančiose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo 

Nr. 1-239 „Dėl kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių 

patvirtinimo“, 2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-185 įsakymo „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“ ir VERT 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 patvirtinto Šilumos gamybos, 

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

apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo nuostatose yra taikomas kuro 

suvartojimo efektyvumą vertinantis rodiklis - lyginamosios kuro sąnaudos sutartinio kuro 

kilogramais 1 MWh pagaminti (kgs.k./MWh). VERT 2021 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.O3E-933 

papildė 2011 m. liepos 29 d. nutarimą Nr.O3-219, skelbiant 2020 metų lyginamuosius rodiklius, 

lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklį (kgs.k./MWh) papildomai konvertuoti į lyginamųjų kuro sąnaudų 

koeficientą (MWh/MWh).  

Bendrovė siekdama tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus, prašo Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos inicijuoti atsakingų įstaigų išaiškinimą, kokiais rodikliais: kgs.k./MWh ar 

MWh/MWh turėtų būti apskaičiuojamas kuro suvartojimo efektyvumą vertinantis rodiklis.  

 
Pagarbiai, 

Rita Morozovienė Finansų direktorė  

AB "Panevėžio energija"  

Senamiesčio g. 113, Panevėžys Tel. +370 (45) 501 007 Mob. +370 (698) 02813  

 
 
 

mailto:r.morozoviene@pe.lt
mailto:mantas@lsta.lt
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LRS Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. spalio 13 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Svarstomas klausimas 

Komisijos 

išvados rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-10-13 

13.00–13.05 

III r. 220 k. 

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas J. Urbanavičius 

2. 

2021-10-13 

13.05–14.00 

III r. 220 k. 

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, AB "Vilniaus šilumos tinklai" atstovai  

J. Urbanavičius 

R. Bėčiūtė 

3. 

2021-10-13 

14.00–14.55 

III r. 220 k. 

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 

III r. 220 k. 

Kiti klausimai J. Urbanavičius 

Naujausi pakeitimai - 2021-10-06  
 
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38484&p_k=1&p_event_id=17347
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VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60,  LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 73 66, faks. (8 5) 261 73 66, el. p. info@vaistaiga.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305205389. 
Atstovo duomenys: Vilniaus g.263, LT-76337  Šiauliai, tel. (8 41) 399822, faks. (8 46) 399822, el. p. siauliai@vaistaiga.lt, 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai                                               2021-10-07 Nr. S5-173(5.28Mr) 

                                                                                                       Į 2020-09-01 Nr.92 

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

Vyriausybės atstovų įstaigoje yra gautas Akmenės rajono savivaldybės administracijos 

2021-10-05 raštas Nr.S-2508 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo Akmenės rajono savivaldybės 

administracija informuoja, kad Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimu Nr. T-209 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano 

keitimo tvirtinimo“ patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo 

plano keitimas. Nuoroda į dokumentą:  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9aa3ab301f8d11eca51399bc661f78e7. 

 

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,  Andrius Cechanavičius 

laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir  

Telšių apskrityse pareigas 

 

 

 

 

 

Asta Jasiūnienė, tel. (8 609) 54686  , el. p. asta.jasiuniene@vaistaiga.lt  
 

________ 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T-209 

„Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo tvirtinimo“ 

patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“ ir 

sprendimą 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-919/644-III-10-1 priedas 2021-10-11.zip). 

mailto:info@vaistaiga.lt
mailto:siauliai@vaistaiga.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9aa3ab301f8d11eca51399bc661f78e7
mailto:asta.jasiuniene@vaistaiga.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9aa3ab301f8d11eca51399bc661f78e7
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VERT 2021-10-08 pranešimas. VERT parengė 2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalgą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kaip ir kiekvienais metais, parengė  

2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalgą, apibendrintą statistinę informaciją apie praėjusių metų 

elektros ir dujų sektorių rodiklius (2020 m. apžvalgą atsisiųskite). 

Esminiai 2020 m. rodikliai elektros sektoriuje: 

Didžiausių elektros energetikos sektoriaus įmonių, kurių akcijomis yra prekiaujama 

NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje, akcininkas yra Lietuvos valstybė. 

2020 m. elektros energijos gamybos veiklą vykdė 1776 rinkos dalyviai (2019 m. – 1668), 

perdavimo – 1, skirstymo – 5, visuomeninio tiekimo – 1 (AB „Lifosa“ ir AB „Akmenės cementas“ 

turi licencijas, tačiau visuomeninio tiekimo veiklos nevykdė). Nepriklausomo elektros energijos 

tiekėjų skaičiaus pokytis nuo 2015 m. pateikiamas žemiau. 

1 pav. Nepriklausomų tiekėjų skaičius metų pabaigoje, vnt., 2015–2020 m. 

 
Elektros energijos biržos kainos 2020 m., palyginti su 2019 m., Lietuvoje mažėjo 26,19 

proc., Latvijoje – 26,43 proc. Kitose Baltijos ir Šiaurės šalyse taip pat buvo stebimas elektros 

energijos biržos kainų mažėjimas. Visame regione skirtingais mėnesiais  elektros energijos kainos 

mažėjimą lėmė Covid-19 pandemijos poveikis ekonomikai ir išteklių rinkoms. 

2020 m. iš iškastinio kuro buvo pagaminta ir į elektros energijos tinklus patiekta 36,5 proc. 

elektros energijos, iš AEI pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos dalis sudarė 48,6 proc., 

likusią dalį (14,9 proc.) sudarė elektros energija, pagaminta Kruonio HAE. Palyginti su 2019 m., 

AEI gamybos dalis sumažėjo 1,0 proc. 

Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, suvartojantiems 2500–5000 kWh per 

metus, vertinant ES-27 valstybes, 2020 m. I pusm., palyginti su 2019-ųjų I pusm., vidutiniškai 

mažėjo 0,9 proc., nuo 0,1282 iki 0,1270 Eur/kWh. 

Didžiausias elektros energijos kainos augimas 2020 m. I pusm., palyginti su 2019-ųjų I 

pusm., buvo Lietuvoje (17,3 proc.) ir Graikijoje (12,6 proc.), žymiausias elektros kainos mažėjimas 

– Švedijoje (12,9 proc.). Mažiausia elektros energijos kaina 2020 m. I pusm. buitiniams vartotojams 

buvo Vengrijoje, Bulgarijoje ir Estijoje, didžiausia – Airijoje ir Belgijoje. 

2020 m. pagamintas elektros energijos kiekis, naudojant AEI, sudarė 2498,1 GWh: 

daugiausia buvo pagaminta vėjo elektrinėse – 61,8 proc., biokuro elektrinėse pagamintas elektros 

energijos kiekis sudarė 16,1 proc., hidroenergijos elektrinėse – 11,9 proc., atliekų deginimo 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/vert-parenge-2020-m-elektros-ir-duju-sektoriu-apzvalga.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/2020_elektros_duju_sektoriu_APZVALGA.pdf
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elektrinėse – 5,9 proc., saulės elektrinėse – 4,3 proc. visos elektros energijos, pagamintos naudojant 

atsinaujinančius energijos išteklius. 

Lietuvoje elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalis, palyginus su galutiniu elektros 

energijos suvartojimu, 2020 m. sudarė 22,8 proc. (t. y. buvo pasiektas numatytas uždavinys 2020 

m., jog elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalis padidėtų iki  23 proc., palyginti su bendruoju 

galutiniu elektros energijos suvartojimu). 

2020 m. elektrinių, tiekusių elektros energiją į tinklus ir naudojančių AEI, skaičius 

 Lietuvoje siekė 2 493, iš jų 86,8 proc. – saulės elektrinės, 4,1 proc. – hidroelektrinės, 6,9 proc. – 

vėjo elektrinės. 

Esminiai 2020 m. rodikliai gamtinių dujų sektoriuje: 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus, SGD operatoriaus, didžiausio gamtinių 

dujų skirstymo sistemos operatoriaus ir gamtinių dujų tiekimo įmonių (UAB „Ignitis“) akcininkai 

yra Lietuvos valstybė. 

2020 m. gamtinių dujų perdavimo rinkoje veikė vienas operatorius – AB „Amber Grid“, 

gamtinių dujų skirstymo rinkoje veiklą vykdė 5 skirstymo sistemos operatoriai: AB „Energijos 

skirstymo operatorius“, UAB „Intergas“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Fortum Heat Lietuva“1 

ir UAB „SG dujos“. AB „Klaipėdos nafta“ vykdo SGD terminalo operatoriaus veiklą. Gamtinių 

dujų rinkos operatoriaus licenciją 2020 m. turėjo tik UAB „GET Baltic“. 

2020 m. buvo išduoti 7 nauji gamtinių dujų tiekimo leidimai, panaikintų gamtinių  dujų 

tiekimo leidimų nebuvo. 2020 m. pabaigoje gamtinių dujų tiekimo leidimus turėjo 30 įmonių, iš jų 

20 – vykdė veiklą. 

2020 m. gamtinių dujų perdavimo rinkoje veikė vienas operatorius – AB „Amber Grid“, 

kuriam išduota neterminuota gamtinių dujų perdavimo licencija. 

Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas 2020 m., palyginti su 2019 m., didėjo 2,11 

proc. ir sudarė 37,7 mln. Eur. Pajamų pokytį lėmė išaugę gamtinių dujų perdavimo sistema 

transportuoti gamtinių dujų kiekiai. 

Buitiniai vartotojai 

2020 m. mažmeninėje rinkoje dujas buitiniams vartotojams tiekė 4 įmonės. 2020 m. 

buitiniai vartotojai suvartojo 2254 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,4 proc. daugiau nei 2019 m. Buitiniai 

vartotojai už gamtines dujas sumokėjo 49,1 mln. Eur, t. y. net 42,35 proc. mažiau nei 2019 m. Tokį 

didelį skirtumą lėmė 2020 m. sumažėję buitinių vartotojų gamtinių dujų tarifai. UAB „Ignitis“ ir 

toliau išlieka pagrindinė gamtinių dujų tiekėja buitiniams vartotojams: 2019 m. šios įmonės 

užimama rinkos dalis sudarė 99,8 proc. pardavimų. 

Nebuitiniai vartotojai 

Nebuitiniams vartotojams gamtines dujas mažmeninėje rinkoje 2020 m. tiekė 16 įmonių, 

kurios nebuitiniams vartotojams analizuojamu laikotarpiu pardavė 4958 GWh gamtinių dujų. 

Palyginti su 2019 m., nebuitiniai vartotojai suvartojo 15,61 proc. daugiau gamtinių dujų. 

Gamtinių dujų tiekimo įmonių pajamos iš nebuitinių vartotojų 2020 m. mažėjo 40,67 proc. ir 

sudarė 64,8 mln. Eur. Pagrindinę nebuitinių vartotojų rinkos dalį, vertinant pagal parduotų gamtinių 

dujų kiekį užima UAB „Ignitis“ rinkos dalis 2020 m. mažėjo ir buvo 49,4 proc. UAB „Achema Gas 

trade“ užimama rinkos dalis didėjo nuo 10,6 proc. 2019 m. iki 34,55 proc. 2020 m. 

2020 m. importuojamų gamtinių dujų kaina buvo 41,11 proc. mažesnė nei 2019 m. ir siekė 

10,53 Eur/MWh. 

 

1. Nuo 2021 m. liepos 13 d. UAB „Fortum Heat Lietuva“ pakeitė pavadinimą į UAB „Gren 

Lietuva“. 

_________ 
 

2020 m. elektros ir dujų sektorių apžvalga TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-919/644-III-11-1 priedas 2021-10-11.pdf). 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-08/vert-parenge-2020-m-elektros-ir-duju-sektoriu-apzvalga.aspx
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IS-919/644-IV-1 priedas 

 

TOKS REKORDINIS ŠILDYMO SEZONAS GALI BŪTI VIENINTELIS: PASIŪLĖ, KAIP 

GALITE PASISKAIČIUOTI BŪSIMAS SĄSKAITAS 

2021-10-03 „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Nauja diena“, www.lrytas.lt,  

TN: tn  

 

 
 

Dėl po praėjusių metų šaltos žiemos išaugusios gamtinių dujų paklausos ir ribotos jų 

pasiūlos šis šildymo sezonas prognozuojamas brangesnis nei praėjusiais metais. Centralizuotas 

šildymas artėjantį sezoną žada brangti rekordiškai – iki 30 proc., tačiau kai kuriose miestuose, 

pavyzdžiui, Vilniuje, jo kaina gali kilti net 60 proc. 

Pasaulio ir Europos rinkose kyla panika dėl drastiškai išaugusių gamtinių dujų kainų. Jos 

nuo kitų metų sausio gerokai brangs ir Lietuvos buitiniams vartotojams. Vakarų rinkose dujų kaina 

dabar siekia apie 70 eurų už megavatvalandę, o Lietuvoje – 46 eurus, tačiau tendencijos rodo, kad 

kaina priartės prie europinių ir kol kas nesimato potencialo jai sumažėti. 

Apie visa tai „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“, kalbėjo Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pažymi, kad prognozės atliktos 

atsižvelgiant į brangstančio kuro kainas. Pastarosioms kintant, keistųsi ir numatoma šilumos 

kaina. Ar dar galime tikėtis, kad tos prognozuojamos kainos yra ne galutinės ir vis dėl to šildymo 

sezonas bus pigesnis nei žadama dabar? 

Prognozė daugiau mažiau yra korektiška. Bet noriu priminti, kad dvigubai didesnės šilumos 

kainos buvo ir 2012, 2013 metais, tad tikrai čia nėra nieko naujo. O didelis procentinis šilumos 

kainų prieaugis dėl to, kad praeitais metais turėjome išskirtinai žemas kainas. 

Jeigu norėtume aritmetiškai įsivertinti būsimo šildymo kainą, prie praeitų metų šilumos 

kainos centais kilovatvalandei reikėtų pridėti 1,5 ct ir maždaug galima orientuotis, kokia bus 

šiluminės energijos kaina ateinančią žiemą. 

Ar galima paskaičiuoti, kiek vidutiniškai 60 kv. m. bute gyvenančiai šeimai augs mėnesio 

sąskaita? 

Čia didelė problema, nes atskirų namų šildymo sąskaitos skiriasi iki 6-8 kartų. Todėl 

kiekvienas namas turi labai skirtingą sąskaitą ir jos pokyčius. Sovietinės statybos nerenovuoti 

daugiabučiai su minimalia reguliavimo įranga žiemos mėnesio sąskaita gali didėti keliolika eurų. 

Gyvenančiųjų blogiausiuose būklės pastatuose su nekeistais langais sąskaitos gali pakilti 20 

ir daugiau eurų, o naujos statybos arba modernizuotuose pastatuose gyvenantiems šildymo sąskaitos 

pokytis bus keli eurai per mėnesį – nereikšmingas. 

Kokią dalį gyvenamųjų namų sudaro prasčiausios būklės pastatai? 

Tokių yra didžioji dalis – apie 70 proc. Todėl daugumai reikia tikėtis sąskaitos padidėjimo 

keliolika eurų. 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/10/03/news/toks-rekordinis-sildymo-sezonas-gali-buti-vienintelis-pasiule-kaip-galite-pasiskaiciuoti-busimas-saskaitas-20924644
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Vilniečiams sąskaitos gali kilti iki 60 proc. Kokios to priežastys? Kodėl situacija 

skirtinguose šalies miestuose ir regionuose skiriasi? 

Pagrindinė Vilniaus ypatybė, lyginant su kitais didmiesčiais ir mažaisiais miestais yra vis 

dar didelė gamtinių dujų dalis kuro struktūroje. O jos pabrango net ne procentais, o kelis kartus – 

praeitais metais jos kainavo 10-15 eurų, o dabar – 60 eurų. Tad šį pabrangimą tenka įdėti į šios 

žiemos sąskaitas. 

Vilniaus šilumos tinkluose kure naudojama dar apie pusė šių dujų, tad tai turės didelę 

reikšmę galutinei kainai. Tuo tarpu kituose Lietuvos miestuose, net ir Kaune, biokuras, 

komunalinės atliekos sudaro virš 90 proc. kuro struktūroje, o jos taip drastiškai nebrango, todėl ten 

kainų pasikeitimai bus daug švelnesni. 

Ar tai bazinei kainai, kuri susideda iš pastovios, kintamosios dalies, gali dar reikšmingai 

daryti įtakos kiti elementai? Pavyzdžiui, šilumos tiekėjo pelno marža? 

Turi labai mažai įtakos. Nuostolio dydis šilumos sektoriuje yra arti 0, galima visiškai jį 

atimti ir nuo to niekas nepasikeis. Pastoviosios arba ūkio išlaikymo sąnaudos yra valstybės 

reguliuojamos, kontroliuojamos, prižiūrimos, patvirtintos tiek savivaldybės, tiek VERT ir jau vargu, 

ar ten kokių rezervų yra, tad čia irgi pokyčių nebus. 

Pokyčiai gali būti dėl įvairių perskaičiavimų, nes pas mus taikoma labai sudėtinga kainodara 

– sukaupti pinigai, negautos pajamos, kurios persikelia į kitą sezoną. Bet kadangi praeita žiema 

buvo gana šalta, nelabai buvo ką perkelti į ateitį, greičiau yra ką grąžinti. Taip kad kiti faktoriai 

neturės didelės įtakos, didžiausią įtaką turės biokuras ir šiek tiek elektra. Nes deginant biokurą ir 

gaminant šildymą iš jo, nemažai tenka sunaudoti elektros. 

Tada vėl turi reikšmės, ar įmonė turi nuosavą elektrinę, ar perka elektrą rinkoje, tad elektros 

kaina gali paveikti. Na ir dar jeigu jau būtų labai šalta žiema ir to biokuro katilų neužtektų, reikėtų 

įsijungti gamtines dujas, tada tai irgi turės įtaką. Bet jei žiema bus vidutinė, tai nieko, gamtinių dujų 

Lietuvos šilumos įmonėse naudojama nedaug. 

Kiek ta gamtinių dujų kaina yra inertiška? Ar galime tikėtis, kad po kelių mėnesių, 

įsibėgėjus šildymo sezonui, šilumos tiekėjas jas galės įsigyti pigiau ir mums tai atsispindės 

sąskaitose? 

Visai Europai gąsdinantis gamtinių dujų krize turbūt niekas nesiryš pasilikti dujų pirkimo 

trumpalaikiais sandoriais – laukti žiemos be dujų – ir pirks ilgalaikiais sandoriais. Tai reiškia, kad 

vilčių, jog šį sezoną dujos atpigs ir sąskaitos bus mažesnės, nėra. 

Ar įmanoma numatyti tolimesnes tendencijas? Ar galima tikėtis, kad šie metai bus 

išskirtiniai šiuo kainų šuoliu ir tos kainos normalizuosis kitais ir dar kitais metais? 

Tendencijos labai aiškios. Juk mes gamtinių dujų atsisakėme būtent dėl šitų šokinėjimų, 

neapibrėžtumų, rizikų, kad nebūtų priklausomybės nuo tų tarptautinių rinkų. Mes ir valstybė daug 

investavo į konversiją, biokurą, jo katilus, elektrines ir todėl šiandien mažai priklausome nuo 

gamtinių dujų, išskyrus Vilnių. Perėjimas prie biokuro pasiteisino, nes jo kainų tokių didelių šuolių 

nėra. 

Jis šiek tiek brango, nes biokuro tiekėjai, taip sakant, irgi nepraleidžia progos užsidirbti, 

atsiimti praeitais metais prarastas pajamas, tad galima juos suprasti. Ir tie kainų šuoliai nėra kartais, 

o tik keliasdešimt procentų, kurie dabar turi mažą įtaką, nes biokuro dalis galutinėje šilumos kainoje 

yra nesulyginimai mažesnė negu gamtinių dujų. 

Biokuro deginimo įrenginiai brangūs, o jis pats pigus, o dujų atveju – priešingai, tad ta įtaka 

galutinei šilumos kainai yra atvirkščia arba sunkiai sulyginama. Tad šiuo atveju esame daug 

saugesni ir mūsų biokuro kainos šią žiemą bus tokios, kokios buvo 2018-2019 metų žiemą, jei 

niekas nepasikeis. 

O valstybės politika labai aiški: dar mažiau priklausyti nuo tarptautinių rinkų ir visa nauja 

finansinės paramos perspektyva orientuota į pagalbą įsirengti šilumos gamybos šaltinius, kurie išvis 

nepriklausytų nuo kitų šalių – orientuojamasi į aplinkos energijos panaudojimą: saulės, 

geoterminės, hidroterminės, atliekinės energijos. Ši nieko nekainuojanti pirminė energija bus 

didžiausias garantas, užtikrinantis šildymo kainų stabilumą ateityje. 
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Kokios galėtų būti priemonės palengvinti mokesčių naštą? Ar siūlymai per metus išdėlioti 

mokėjimus, tam tikroms visuomenės grupėms net nurašyti skolas tinkami? 

Šilumos ūkyje jau yra nusistovėjusi gana aiški reglamentuota tvarka ir yra orientuota ne į 

bendrą kainų lygio mažinimą, o labiau į asmeninę pagalbą atskiram vartotojui. Yra individuali 

parama socialiai remtiniems šilumos vartotojams – jeigu daugiau nei 10 proc. jų pajamų išeina 

šildymui, jie turi teisę gauti perviršį kaip kompensaciją iš valstybės. Jeigu padidės šilumos kaina, 

tiesiog bus didesnės šios paramos apimtys. 

Nes bendros šilumos kainos subsidijavimas, atidėjimai reiškia, kad įmonės bus priverstos 

skolintis už didžiules apyvartines lėšas, mokės palūkanas – žinoma, galbūt iš to uždirbs bankai. Bet 

iš kitos pusės, daugeliui vartotojų to nereikia, jie pasirengę sumokėti tą kainą, kokia yra ir laiku 

atsiskaityti už šildymą. 

O kad kažkas vėluoja kelis mėnesius, tai įprasta praktika, daug įmonių susiduria su šita 

problema, bet per kelis mėnesius žmonės paprastai atsiskaito. Didesnė problema yra socialiniai, 

savivaldybių būstai, kur gyvena tam tikri vartotojai. Ten turime problemų, bet su eiliniais, buitiniais 

ir, tuo labiau, juridiniais didelių problemų nėra. 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Ar išnaudojame savo šalies potencialą? Kur būtų 

galima labiau investuoti? Kaip bendrai atrodome kitų Europos šalių kontekste? 

Esame Europos lyderiai – čia jau tarptautinis pripažinimas. Per kelis metus pasiekėme, kad 

atsinaujinantys ištekliai ir komunalinės atliekos kuro struktūroje sudarytų 80 proc. Tai Europoje dar 

nematytas rezultatas, todėl mūsų šiais pasiekimais domisi ir iš jų mokosi ir kitos šalys. 

O kadangi mums aktualu nebe dujos, o biokuras, gal tiesiog reikėtų keisti požiūrį ir labiau 

pasirūpinti biokuro prieinamumu, kad jis būtų geriau surenkamas, kad būtų atitinkama įranga 

deginti ir prasčiausios kokybės biokurą ir kad nekonkuruotume dėl geros kokybės biokuro. 

Taip pat palaipsniui reikėtų mažinti biokuro naudojimą diegiant kitus atsinaujinančius 

išteklius – saulė, šilumos siurbliai, kitos priemonės. Tai padės atlaisvinti biokuro kiekius rinkai, kad 

jis būtų dar pigesnis. Jeigu plačiau naudotume gamtinius, tiesioginius ir nemokamus resursus, 

šilumos kaina būtų stabili ir nepriklausytų nuo rinkų svyravimo. 

Vienas pagrindinių instrumentų mažinti šilumos kainas yra pastatų renovacija, kuri 

atrodo gana neblogai įsibėgėjusi mūsų šalyje. Ar galima įvertinti, kiek šilumos yra sutaupoma 

renovuotuose pastatuose? Kiek tai atsiliepia gyventojų sąskaitoms? 

Kiekvienas pastatas turi šilumos skaitiklį, todėl lengva patikrinti, kiek jis vartodavo šilumos 

iki renovacijos ir kiek – po. Tie skaičiai įspūdingi. Dažniausiai šilumos poreikis sumažėja 50 proc. 

ar daugiau. Tačiau susiduriame su organizuotumo problema – trūksta statybininkų, nekokybiška 

techninė priežiūra, žmonės bijo įklimpti šiuose projektuose. Prie to gal prisidėjo labai pigi šiluma, 

kuri dalį žmonių privertė galvoti, kad gal čia neverta renovuoti, nes ir taip pigu. 

Bet dabar, grįžtant į aukštesnių kainų lygį, galbūt ir požiūris keisis. Siūlėme daug iniciatyvų 

ir vienai, ir kitai Vyriausybei pradėti sparčiau daryti „mažąją renovaciją“, tvarkyti senstančias 

vidaus šildymo sistemas – į jas būtų galima įdiegti labai daug šiuolaikinių technologijų, 

skaitmenizavimo, informacijos priemonių, kur kiekvienas žmogus galėtų matyti savo asmeninį 

šilumos suvartojimą bute, jį reguliuoti, valdyti. 

Būtų galima subalansuoti sistemą, kad pastatuose butai vienodai šiltų ir panašiai. Deja, 

organizacija tiek iš Vyriausybės, tiek iš atskirų ministerijų nėra labai aktyvi, nėra pokyčių, nors čia 

yra didžiausias potencialas mažinti tą šilumos suvartojimą ir atitinkamai šildymo sąskaitas, nes 

šildymo kainos tarp miestų skiriasi 2 kartus, o sąskaitos tarp atskirų pastatų – 8. 

Kartais turintys galimybę individualiai savo butuose reguliuoti šildymą gyventojai 

skundžiasi, jog jų sąskaita šildosi kaimynai. Ar yra higienos normos, minimali palaikoma 

temperatūra po renovacijos, kad linkęs pataupyti kaimynas nesišildytų šalia esančių butų 

sąskaita? 

Ši problema žinoma. Yra nustatytos sanitarinės sąlygos, kad net ir visiškai užsukus šildymą 

vis tiek turi išlikti bent 15 laipsnių šilumos, kad šiluma netekėtų arba kuo mažiau tekėtų iš buto į 

butą. Bet visa šiluma yra paskirstoma pagal tam tikras metodikas, arba standartines VERT 
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nustatytas, arba kiekvienas namas gali pasitvirtinti savo metodiką, kur yra nustatyta pastovi šilumos 

paskirstymo dalis pagal plotą ir reguliuojama, kintama, kur kiekvienas butas turi teisę valdyti pats. 

Šiuos santykius galima sutvarkyti ir jau daug namų su tuo visiškai susitvarkė. Bet jeigu yra 

atskiri atvejai, kur kažkas neveikia, tikrai negalima gyventi kitų sąskaita – už šilumą proporcingai 

turi mokėti visi namo gyventojai, bendraturčiai. 
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EKSPERTAS APIE ŽADAMAS KOMPENSACIJAS ŠILDYMUI: VISA LIETUVA TURĖS 

SUMOKĖTI UŽ VILNIAUS PROBLEMAS 

Raigardas Musnickas, LRT TELEVIZIJOS laida „Dienos tema“, www.LRT.lt, 2021.10.01 

TN: tn  

 

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas penktadienį aptarė priemones, kuriomis būtų galima 

sumažinti energijos kainų augimą gyventojams. Šiluma Vilniuje artėjantį šildymo sezoną gali 

brangti net iki 70 proc., sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Ar visus namų 

darbus padarėme, kad dabar tenka galvoti apie kainų kompensavimą? Apie tai „Dienos temoje“ 

Mykolas Majauskas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, ir Marius Dubnikovas, 

Verslo konfederacijos viceprezidentas. 

Pone Majauskai, kokia pagrindinė žinutė po komiteto posėdžio? Ką nusprendėte? 

M. Majauskas: Mes pakvietėme Vyriausybės atstovus pristatyti savo pozicijos ir išgirdome 

dvi aiškias linijas. Pirma – mažiausias pajamas gaunantys asmenys bus apsaugoti taip, kad jiems 

kainos nedidėtų. Visiems kitiems anksčiau ar vėliau tektų susimokėti, todėl didžioji dalis diskusijos 

sukosi aplink tai, kaip galėtume padėti vidurinei klasei amortizuoti kainų augimą – tiek elektros, 

tiek dujų, tiek šildymo. Seimo nariai teikė įvairiausių pasiūlymų, aš juos suskirstyčiau į dvi 

pagrindines grupes: viena dalis buvo pridėtinės vertės mokesčio lengvatos tiek elektrai, dujoms, tiek 

papildomos centriniam šildymui, kita dalis buvo kainų fiksavimas ir įvairūs nuostolių pasidalijimo 

modeliai. Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, atkreipsiu dėmesį, gali kainuoti apie 50 milijonų 

eurų per metus ir yra patrauklios tuo, kad jas labai lengva administruoti, bet, kaip rodo mūsų 

praktika, vėliau jas atšaukti gali būti labai sudėtinga. O, kaip suprantame, kainų augimo problema 

yra laikina. 

Kitos siūlomos priemonės – fiksuoti kainų augimą ir dalytis nuostolius. Vieni Seimo nariai 

siūlė nuostolius palikti pačioms privačioms ir valstybinėms įmonėms, bet Didžiosios Britanijos 

pavyzdys rodo, kad pritaikius tokią metodiką dalis įmonių bankrutuoja ir susiduriame su dar 

didesnėmis problemomis. Kiti Seimo nariai siūlė dalytis nuostoliais su įmonėmis, tą patį siūlė ir 

prezidento atstovas. Taip pat kalbėjome apie galimybę kompensuoti, fiksuojant tam tikrą kainų 

augimą, iš biudžeto. Tam, Valstybinės energetikos tarybos nuomone, reikėtų maždaug 37 milijonų 

eurų, fiksuojant kainų augimą ties 30 proc. centriniam šildymui visoje Lietuvoje. Didžioji dalis – 

maždaug 29 milijonus – kainuotų Vilniuje. Ar yra resursų? Manau, resursų yra, tiesiog reikia 

principinio sprendimo, ar mes einame tuo keliu, ar tam pritaria Vyriausybė ir ar yra platus politinis 

sutarimas. Kaip ne kartą minėjau, valstybinės įmonės gyvena tikrai puikiai, moka reikšmingus 

dividendus, kaip, pavyzdžiui, „Ignitis“, už praeitus metus išmokėjęs daugiau kaip 80 milijonų eurų. 

Taigi resursų yra. Klausimas yra dėl politinio sutarimo – kuriuo keliu einame? 

 Mykolas Majauskas 

Pone M. Dubnikovai, kaip jūs vertinate politinės valdžios ketinimus galvoti apie kainų 

kompensacijas? 

M. Dubnikovas: Viena teisinga kryptis – kompensuoti mažiausias pajamas gaunantiems 

žmonėms. Jiems parama yra reikalinga ir čia ginčytis nėra prasmės, tiesiog reikia nustatyti, kokia 

kompensacija turi būti ir kaip nustatyti žmones, kuriems kompensacija būtina. Dėl kainų fiksavimo 

– yra tam tikra finansinė alchemija, nes sakoma labai paprastai: už dujas ir elektrą vis tiek kas nors 

turi sumokėti ir nebus taip, kad užfiksavome kainas valstybės lygiu ir niekas už tai nesumoka. 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1510390/ekspertas-apie-zadamas-kompensacijas-sildymui-visa-lietuva-tures-sumoketi-uz-vilniaus-problemas
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Greičiausiai sumokės mokesčių mokėtojai. Kaip ir vizualiai bus užfiksuota kaina, o paskui 

atsiradusi skylė biudžete bus kompensuojama iš didinamų mokesčių. Kitaip sakant, iš vienos 

kišenės išimam, parodom vaizdelį, kad fiksuotos kainos, o paskui iš kitos kišenės atimsim. 

 Marius Dubnikovas 

Jūsų nuomone, nereikėtų to daryti? Nesvarbu, ar iš vienos, ar iš kitos kišenės, bet 

sunkmečiu solidarumas turėtų būti? Ar vis dėlto ne? 

M. Dubnikovas: Dėl šilumos problema yra konkrečiai Vilniaus regione. Kiti miestai yra 

susitvarkę ir naudoja biokurą. Vilniuje šita problema yra daug aktualesnė ir išeis taip, kad visa 

Lietuva turės sumokėti už Vilniaus problemas. Solidarumas tuo ir baigsis. 

Ar jūs sakote, kad Vilnius buvo neūkiškas? 

M. Dubnikovas: Vilnius labai plačiai naudojo ir dabar naudoja dujas. Iki šiol dujos buvo 

labai pigios ir buvo patrauklu tai daryti, bet dabar jis papuolė į spąstus dėl to, kad sėdėjo ant dujų 

adatos. 

Pone M. Majauskai, ar dėl to, kad Vilnius naudoja brangias dujas ir kad kaina Vilniuje 

gali šokti 70 proc., yra teisinga kompensuoti kainas visoje Lietuvoje? 

M. Majauskas: Aš manau, gerbiamas kolega yra teisus: Vilnius gana prastai tvarkėsi, 

įskaitant ir pačią valstybinę įmonę „Ignitis“, kuri neužtikrino, kad kogeneracinis projektas būtų 

įgyvendintas sėkmingai ir laiku, kad galėtume naudoti biokurą ir būti mažiau priklausomi nuo dujų. 

Bet šiandien įkaitai yra visi Vilniaus miesto gyventojai, jiems centrinio šildymo kainos gali augti 

daugiau kaip 70 proc. Mano įsitikinimu, palikti jų likimo valiai negalima. 

Pone M. Majauskai, sakoma, kad kainos dabar bus kaip 2018–2019 metais, arti tų ribų. 

Kodėl tada nereikėjo kompensuoti, o dabar reikia? 

M. Majauskas: Manau, kad socialinis aspektas yra labai svarbus. Žmonės planuoja savo 

pajamas ir, kai gaus šildymo sąskaitas, kurios gali dramatiškai išaugti, man atrodo, yra valstybės 

reikalas užtikrinti stabilumą ateityje. Viena yra bandyti stabilizuoti kainas, kita – užtikrinti pajamų 

augimą. Valdančiosios daugumos pažadas visuomenei yra toks, kad kainos augtų lėčiau, nei auga 

pajamos į rankas. Lietuvos bankas, Finansų ministerija prognozuoja, kad vidutinis kainų augimas 

ateinančiais metais gali būti 2,5–2,6 proc., o atlyginimų pajamų augimas bus 3 kartus spartesnis: 

tam yra didinamos pensijos, minimali mėnesinė alga, neapmokestinamasis pajamų dydis ir bazinis 

įkainis, kuris užtikrins, kad viešojo sektoriaus darbuotojų pajamos augtų sparčiau, nei augo prie 

buvusios Vyriausybės. Imamės priemonių, kad užtikrintume, jog pajamos į rankas augtų sparčiau, 

nei auga vidutinės kainos. Tai turime padaryti tikrai išskirtinėmis sąlygomis. 

Pone M. Dubnikovai, jūsų nuomone, ar buvo pakankamai gerai pasiruošta kainų 

kilimui? Dėl pasaulinės pandemijos, aišku, buvo prognozuojamas dujų kainų kilimas, elektros 

energijos kainų kilimas. Ar reikėjo tam ruoštis anksčiau ir ką buvo galima padaryti? 

M. Dubnikovas: Ruoštis reikėjo prieš 10 metų – naudoti biokurą, atsinaujinančius energijos 

šaltinius ir panašiai. Tada problemos būtume neturėję. Dabar klausimas, ką mes darysime. Tai, kas 

dabar skamba – kainų fiksavimas ir perkėlimas į tolesnį laikotarpį, – yra tam tikras politinis 

sukčiavimas, nes pagalvokite patys, čia yra tas pats, kaip jums sakytų, kad automobilis yra brangus, 

bet mes leisime tau jį išsimokėti per 5 metus ir dėl to jis taps pigus. Dėl išlaidų – žmonės vienaip ar 

kitaip už tai sumokės, tik klausimas, ar sumokės tiesiogiai, ar per padidintus mokesčius. Kalbama 

apie didinamas pensijas, didinamas išmokas – mes patys ir sumokame. Rikia suprasti, kad ne 

politikai nusprendė didinti iš kažkur ištraukę pinigų, tiesiog didinami mokesčiai vidurinei klasei ir 
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perskirstoma, sakykim, arba neturtingiems žmonėms, arba pensijas gaunantiems ir panašiai. Čia yra 

didžiausia problema. 

Dabar norėtųsi, kad politikai ne finansine alchemija užsiimtų, o parodytų, ką mes darysime, 

kad po 10 metų nepatektume į panašią situaciją. Kada pagaliau atsisakysime dujų kaip kuro? Kada 

pereisime prie biomasės, prie žaliosios energetikos ir panašiai? Čia būtų tikrai tvarus, sakyčiau, 

politinis požiūris ir tai būtų daug vertingiau. Tai, kas vykta dabar, – tiesiog bandymas imituoti, kad 

esame galingi ir galime sureguliuoti pasaulio kainas. Tai neįmanoma, tai yra tiesiog bandymas 

paslėpti problemą, nuspirti ją į priekį. Ir dar norėjau paklausti: kas bus, jeigu, pavyzdžiui, perstūmus 

kainas penkerius metus į priekį dujų, šildymo ir elektros kainos toliau didės? Ateityje mes turėsime 

dar didesnę sniego gniūžtę, kurios problemą galbūt reikės spręsti kitai kadencijai. Čia yra ganėtinai 

keista situacija. 

Pone M. Majauskai, ką atsakysite ekonomistams? 

M. Majauskas: Galingi tikrai mes nesame, bet turime pareigą sureguliuoti kainas ir manau, 

kad tą padarysime. O dėl ilgalaikių sprendimų – aš tikrai pritariu, kad reikalingos investicijos į 

energetinį efektyvumą. Daugiabučių renovacija juda, bet nepakankamai greitai. Tam bus skiriama 

papildomų Energetikos ministerijos išteklių. Investicijų į atsinaujinančiąją energetiką iš 

Ekonomikos atsigavimo fondo irgi bus skiriama. Ministerijos papildomai skaičiuoja apie 300 

milijonų eurų atsinaujinančiajai energetikai. Tai yra ilgalaikės priemonės, nepaisant to, mes 

negalime palikti gyventojų likimo valiai. Šiandien turime imtis priemonių, kuriomis visų pirma 

apsaugotume pažeidžiamiausius, taip pat nepamirštume diskusijos dėl vidurinės klasės ir rastume 

sutarimą dėl to, kokios priemonės galėtų būti joms pritaikomos: ar užteks tik kainų išdėliojimo per 

5 metus, ar galėtume imtis universalių priemonių, kurios sumažintų kainų augimą permanentiškai. 

Po pusės metų dujų kainos gali vėl kristi. Ar jūsų sugalvoti mechanizmai turėtų reaguoti į 

kainų kitimą, ar vis dėlto ne? 

M. Majauskas: Tokiu atveju reikia labai atidžiai vertinti įvairiausius pridėtinės vertės 

mokesčio pasiūlymus, kuriais būtų išmokamos lengvatos ir liktų permanentiškai įstatymuose. Todėl 

aš labai rezervuotai žiūriu į mokesčių įstatymų pakeitimus, sprendžiant trumpalaikes problemas. O 

vienkartinės subsidijos galėtų duoti rezultatą. Tam, kaip minėjau, galima rasti resursų iš valstybės 

valdomų įmonių, tačiau reikalingas platus sutarimas ir Vyriausybės pritarimas. Jeigu Vyriausybė 

guls kryžiumi ir sakys, kad toks sprendimas nėra tikslingas, manau, tikrai nelaužytume iečių, nes 

politinis sutarimas tokiomis sudėtingomis sąlygomis yra labai svarbus. 
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ALDIS GEDUTIS. KAM MURKIA RADIATORIAI: SKIRIAMA ŠILDYMO SEZONO 

PRADŽIAI 

Algis Gedutis, LRT RADIJO laida „Kultūros savaitė“, LRT.lt, 2021.10.09 

TN: tn  

 

 Radiatorius 

 

Esame stebuklo liudininkai. Radiatoriai bunda iš vasaros miego. Vangiai, bet bunda. Iš šaltų 

ir negyvų, nors ir nebelabai pastebimų buto ar namo atributų jie darosi vis reikšmingesni. Jie vis 

labiau užvaldo bendrapiliečių dėmesį bei pokalbius. Panašiai kaip tie garsieji Šiaurės Amerikos 

švilpikai: kai jie nubunda, tampa tikromis žvaigždėmis, turinčiomis prognostinių galių.  

Filosofo Aldžio Gedučio komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“. 

Dabar pas mus nuolat galima nugirsti kaimynų, kolegų, giminaičių dialogų: „ar pas jus jau 

įjungė?“, „sako, kad įjungė šildymą, bet prieš valandą radiatoriai dar buvo šalti...“, „mokykloje / 

biure / darželyje / Kaune / Panevėžyje (nereikalingą išbraukti) jau šildo, o pas mus kada?“, „na ir 

šaltas rugsėjis, namuose tikra ledaunyčia...“, „gal ir gerai, kad neskuba šildyti – visos tos kalbos 

apie didėjančias kainas, didėjančias ne procentais, o kartais...“. Galop pokalbiai nuteka įprasta vaga 

– kovidas, migrantai, vakcinos, šeimos ir nešeimos... 

 Darbas namuose  

Šildymo stebuklas ne tik veikia pokalbių temas, bet ir drastiškai keičia namų madų 

tendencijas. Prieš pat šildymo sezoną dominuoja mumijos, sniego žmogaus ir šmėklos stilius – 

storos (geriausia vilnonės) kojinės, keli šiltų drabužių sluoksniai, megztiniai, chalatai, liemenės, 

džemperiai, pledai, apklotai, kaldromis vadinamos antklodės ir pan. Radiatorių atgimimas 

išlukštena žmones iš beformių sluoksnių ir sugrąžina labiau atpažįstamas bei apčiuopiamas kūnų 

formas. 

Prisikėlę radiatoriai daro viską, kad į namų interjerus grįžtų minimalizmas. Skelbiamas galas 

pertekliniams interjero aksesuarams – kaloriferiams ir kitokiems šildytuvams (tepaliniams, 

pučiamiesiems ir t. t.), karšto vandens pūslėms ir šildomoms antklodėms ar elektrinėms kojinėms. 

Gyventojai gali oriai sugrįžti iš vonių ir virtuvių į reprezentacines buto erdves. Karštos vonios 

praranda dalį savo patrauklumo. Elektros sąnaudos pastebimai sumažėja. Net ir taupūs senjorai 

laikinai atsipučia lengviau – šiluma kaulų nelaužo. Trumpai pasimiršta sąskaitos ir gyvatuko 

mokestis. Namų augintiniai ramiai išnaudoja radiatorius pagal paskirtį: katinai gulinėja ant jų, 

vėžliai – po jais, šunys kartais irgi pasitrina į juos šonais. Žodžiu, tikra idilė... 

 Senjorai  

Idilė, kuri turi savo unikalią garsinę struktūrą. Pagalvokit apie viltingus radiatorių 

skleidžiamus garsus prieš pat šildymo įjungimą. Visą „šiltą“ (vasaros) sezoną buvę nebylūs, 

vamzdžiai atgyja, juose girdimas neaiškus murmesys, paskui – daug žadantis vandens tekėjimas 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1515869/aldis-gedutis-kam-murkia-radiatoriai-skiriama-sildymo-sezono-pradziai
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arba raminantis teliuškavimas. Tuoj tuoj tie radiatoriai sušils, tuoj tuoj pasimirš visi rūpesčiai, tuoj 

tuoj... 

O kur dar nuorinimo ritualai? Skambutis į duris. Tarpdury pasitikėjimą keliantis mažakalbis 

ekspertas. Kvietėte šildymo specialistą? Kurie radiatoriai nešyla? Paduokite kokį nors indą. Geriau 

gilesnį. Specialaus rakto ir oro sklendės sąveikos garsas. Šnypšdamas išeina oras. Na va, dabar 

pradės šilti. Kada sušils? Po pusvalandžio bus karštas kaip kiti. Oi kaip ačiū. By tik mačytų. Viso 

gero. Laimingai... Šildymo sezonas oficialiai pradėtas! 

 Radiatorius  

Šildymo sezonas turi ir palydovą. Žiemos laikas daugiausia sutampa su šildymo sezonu. 

Laimei ar nelaimei, šildymo sezonas ilgesnis. Žiemos laikas – dar vienas (kol kas) neatskiriamas 

šiuolaikinio gyvenimo atributas, kurio irgi nepasirinksi. Rudenį viskas klostosi beveik sklandžiai – 

įjungiamas šildymas, o po savaitės kitos iš gamtos atkovojama viena valanda, kuri džiugina 

atsibudusius, tačiau varo į neviltį saulėlydžius mėgstančius: juk vakar tuo pat metu saulė dar tik 

leidosi, o dabar jau tamsu, kas vyksta? A, žiemos laikas... Pavasarį dar blogiau – ne tik prarandama 

valanda, ji dar ir nedviprasmiškai primena neišsimiegojusiems, kad ir šildymo sezono dienos 

suskaičiuotos. Nors gal tai ir į gerą? 

Prasidėjus šildymo sezonui ir visomis atšalusio kūno dalimis pajutus tą intensyvų karštį, 

pasidaro be galo gera. Tuomet suvoki, kad kažkur ten, kitame (radiatoriaus) vamzdžio gale, kažkas 

tave išties myli. Ir myli taip karštai, kad norisi ta meile pasidalinti su (visu) aplinkiniu pasauliu. 

Plačiai atveri langą ir daliniesi, daliniesi... Deja, euforija trunka neilgai. Gavęs sąskaitą už šildymą, 

supranti, kad ten, kitoje vamzdžio pusėje, niekam tu nerūpi, o pasibaigus šildymo sezonui tave dar 

ir išblaivins atjungdami karštą vandenį tuomet, kai jo labiausiai reikia... Sistemų patikra, kad ją 

kur... 

 Radiatorius, šildymas  

Štai tuomet ir susiduriame su socialine bei fizine radiatorių galia. Ir dar disciplinavimu. 

Žmogiškos ir nežmogiškos šildymo sistemos nebemato individualių žmonių, jie tampa šilumos 

vartotojais. Kolektyviniais vartotojais. Anonimine mase, kurioje individai praranda savo tapatybes. 

Net ir didžiausi individualistai, pirmieji reikalaujantys įjungti šildymą ar išjungti jį, efektyviai 

nuasmeninami. Šiluma gi kolektyvinė – jei šąla, tai šąla visi, jei kaista, taip pat kaista visi. O ir 

įjungimo / išjungimo laiko individualiai nepasirinksi. Ir dar uoga ant torto – sadistinis (nors jie 

teigia, kad profilaktinis) karšto vandens atjungimo planavimas beveik iškart po to, kai radiatoriai 

ruošiasi vasaros miegui. Suprask, prasideda pasirengimas naujam šildymo sezonui... 

Taip perkeltine prasme gyventojai prirakinami prie radiatorių. Nors ne tik perkeltine. Juk 

kartais žmonės prie radiatorių prirakinami ir tikrąja to žodžio prasme. Antrankiais. Ypač nuogi 

užsieniečiai. Ar prievartos galia tikinčių agresyvių sutuoktinių manymu perdėm įžūlios žmonos. 

Įdomu, kodėl prie radiatorių? Kad tikrai nepabėgtų? Ar kad būnant prie lango būtų lengviau 

išsikviesti pagalbą? Ar kad nesušaltų? Todėl geriausia negyventi su smurtautojais, kuo greičiau juos 

palikti. Deja, daugybė smurtą patiriančių moterų (ir šiek tiek vyrų) tam nesiryžta. Visgi jei 

nepavyksta radikaliai nutraukti smurto grandinės, vertėtų bent pasislėpti nuo antrankiais 

disponuojančių agresorių bei despotų prieš pat šilumos sezono pradžią ar tik jam pasibaigus... 

Tiesa, disciplinuoti mėgsta ne tik tie, kur kitame vamzdžio gale, ar tie, kurie turi antrankius. 

Disciplinuoti mėgsta ir kaimynai. Dažniausiai gyvenantys apačioje drausmina gyvenančius virš jų. 

Tarp jų yra tikrų disciplinavimo meistrų, turinčių daužymo per radiatorius metaliniais objektais 
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juodojo diržo atitikmenį. Daužymas per radiatorius pasiunčia nedviprasmišką signalą, reiškiantį 

kažką panašaus į netoleruotiną triukšmo lygį. Įdomiausia tai, kad to net nereikia verbalizuoti, 

radiatoriais sklindantis garsinis signalas ir jo reikšmės puikiai atpažįstamos be jokių išankstinių 

susitarimų. Ir net be instrukcijų. Viršutiniai kartais nuolankiai, kartais tik nuovokiai sumažina 

„triukšmo“ lygį iki priimtino apatiniams. Esant reikalui, tolesnės diskusijos taip pat vyksta 

vamzdžiais. Taip taupomas laikas. Taip kovojama su individualizmu. Taip vengiama nebūtinų 

kontaktų. Taip didinamas bendras laimės kiekis. 

Deja, progresas daro savo. Akustiškai tobuli radiatoriai būdingi tik senos statybos 

(nerenovuotiems) namams. Jau kurį laiką gerosios akustinės radiatorių savybės nyksta. Naujos 

kartos radiatorius gali daužyti kiek nori, tačiau aiškaus ir nedviprasmiško signalo jais nebepasiųsi. 

Jie lieka nebylūs ir nelinkę bendradarbiauti garso kūrime ir transliavime. Kur ritasi pasaulis, jei net 

per radiatorių negali patrankyti? Padaužyti, aišku, gali, bet juk tai neatstos visavertės radiatorinės 

komunikacijos su kaimynais. 

 Radiator  

Taip pat liūdna, kad karta, meistriškai įvaldžiusi bendravimo radiatoriais meną, po truputį 

nueina nuo garsinės scenos. Meistrystės ir tinkamo radiatoriaus lydinio derinys tampa retenybe. 

Prisiminimu. Praeitimi. Paveldu. Todėl, jei kada nors nutiks stebuklas ir išgirsi skambantį 

radiatorių, neklausk, kam jis skambina. Jis skambina... 

Filosofo Aldžio Gedučio komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“. 
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NUGALĖTOJAI IR PRALAIMĖTOJAI ENERGETINĖS KRIZĖS METU: ĮVARDIJO 

AKCIJAS IR SEKTORIUS, KURIUOS VERTA STEBĖTI 

Bloomberg News, Bloomberg, 2021 m. spalio 2 d. www.delfi.lt, 

TN; tn  

 

Panašu, kad pasaulinis energijos kainų šuolis ir Kinijos inicijuotas energijos vartojimo 

mažinimas Azijos rinkose paliks daugiau pralaimėtojų nei laimėtojų, kadangi auga gamybos 

išlaidos ir mažėja produkcija.  

Kinijos akcijos ir toliau dominuoja prekybininkų stebėjimo sąrašuose, nes šalis yra 

didžiausia pasaulyje elektros vartotoja ir didžiausia prekių eksportuotoja. Gamyklos, „kepančios“ 

viską – nuo žaislų iki būtiniausių „Apple Inc.“ ir „Tesla Inc.“ produktų komponentų – jau pajuto 

krizės poveikį. 

Regiono anglies ir gamtinių dujų gamintojai kurį laiką turės naudos iš aukštesnių kainų, o jų 

žaliosios energijos konkurentai greičiausiai laimės ilgesniame laikotarpyje. Didžiausiais 

pralaimėtojais gali tapti daug energijos suvartojantys sektoriai, gaminantys metalus ir chemikalus. 

Kylanti angliavandenilių paklausa tuo metu, kai ekonomikos atsigauna po pandemijos, kartu 

su mažesniu tiekimu visame pasaulyje sukėlė visuotinį stygių. Vis agresyvesnis Kinijos siekis 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį sustiprina tiesioginį poveikį verslui. 

Daugiau nei pusė žemyninės Kinijos provincijų riboja elektros energijos vartojimą, 

versdamos užsidaryti gamyklas, o tai atsiliepia pasaulinėms tiekimo grandinėms. 

Štai keletas akcijų ir sektorių, kuriuos verta stebėti: 

Dujos 

Kompanijos, gaminančios ir eksportuojančios dujas visam regionui, iš kylančių kainų, 

suprantama, pasipelnys, o importuojančios, vartojančios ir platinančios – pralaimės. 

Tikėtini nugalėtojai – Australijos „Woodside Petroleum“, Malaizijos „Petronas Gas Bhd.“, 

Japonijos „Inpex Corp.“, Indijos „Oil and Natural Gas Corp.“ ir „Reliance Industries Ltd.“. Kita 

vertus, dujų platintojai, tokie kaip „China Gas Holdings Ltd.“, „Hong Kong and China Gas Co.“ ir 

„Kunlun Energy Co“ gali patirti spaudimą. 

Indijos dujų importuotojai, tokie kaip „Petronet LNG Ltd.“ ir miesto dujų platintojai, 

naudojantys gamtines dujas kaip žaliavą, pavyzdžiui, „Indraprastha Gas Ltd.“, gali matyti išlaidų 

augimą. 

„Rizika ta, kad atėjus žiemai stebėsime [dujų platintojų] maržų mažėjimą“, – interviu 

„Bloomberg Television“ sakė Neilas Beveridge’as, „Sanford C. Bernstein“ vyresnysis energetikos 

analitikas. Jis pridūrė, kad dujų platintojai gali nesugebėti suvaldyti kylančių kainų, nes jas 

reguliuoja Kinija. 

Anglis ir energija 

Angliakasiai gali užsidirbti daugiau dėl pakilusių savo tiekiamos žaliavos kainų. Stebėti 

siūloma šias akcijas: Indonezijos „Adaro Energy Tbk“, Australijos „Whitehaven Coal Ltd.“ ir „Coal 

India Ltd.“ Kinijos bendrovės būtų „China Shenhua Energy Co.“, „China Coal Energy Co.“ ir 

„Shanxi Coking Coal Energy Group Co.“. 

Anglimi kūrenamų energijos generatorių, tokių kaip Kinijos „Huadian Power International 

Corp.“, „Huaneng Power International Inc.“ ir „Datang International Power Generation Co.“, 

akcijos pirmadienį patyrė rimtų nuostolių, kurie antradienį buvo tik iš dalies kompensuoti. 

Nepriklausomi anglimi kūrenamos energijos gamintojai Kinijoje, tikėtina, trečiąjį ketvirtį 

praneš apie grynuosius nuostolius dėl išaugusių išlaidų, rugsėjo 26 d. pranešė „Citigroup Inc.“ 

analitikai Pierre Lau ir Lesley Li. Jie pridūrė, kad kompanijos nesugebės perkelti viso kylančių 

anglies kainų poveikio vartotojams. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/bloomberg/nugaletojai-ir-pralaimetojai-energetines-krizes-metu-ivardijo-akcijas-ir-sektorius-kuriuos-verta-stebeti.d?id=88309433#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/temos/azijos-rinkos
https://www.delfi.lt/temos/tesla
https://www.delfi.lt/temos/bloomberg
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Elektros energijos gamintojų ir vartotojų akcijos trečiadienį nusmuko, nors informuoti 

žmonės sako, kad Kinijos vyriausybė svarsto galimybę padidinti elektros kainas pramoniniams 

vartotojams. „CSI 300 Utilities“ indeksas nukrito net 2,8 proc. – labiausiai nuo liepos 16 d. 

Elektra 

Kylančios elektros kainos gali pakenkti intensyvių energijos vartotojų akcijoms. Verta 

atkreipti dėmesį į „Aluminium Corporation of China Ltd.“, „Baoshan Iron & Steel Co.“, „Angang 

Steel Co.“, „China National Chemical Engineering Co.“ ir „Zhejiang Longsheng Group Co.“. 

Pasak analitikų, Kinijoje dėl elektros ribojimo sumažėjus gamybai, tai atsiliepia ir laivybos 

paklausai bei daro įtaką tokių įmonių kaip „Cosco Shipping Holdings Co.“ akcijoms. 

„Šis šokas taip pat paveiks kai kurias ciklines prekes, tokias kaip metalai ir anglis, nes 

didžiausio pelno laikotarpis jau baigiasi“, – sakė Shi Junbo, „Hangzhou Xiyan Asset Management 

Co.“ fondų valdytojas. 

Pasaulinė tiekimo grandinė 

Dalis „iPhone“ tiekėjų ir automobilių gamintojų sustabdė gamybą kai kuriuose Kinijos 

fabrikuose, paklusdami griežtesnei Pekino energijos vartojimo politikai. 

„Apple“ tiekėjas „ASE Technology Holding Co.“ pranešė, kad jo gamykloje Kunšano 

mieste nuo rugsėjo 27 iki rugsėjo 30 d. dėl elektros energijos apribojimų bus sustabdyta visa 

gamyba. Kitos įmonės, kurias vertėtų stebėti dėl panašios rizikos, būtų „Tesla“ tiekėjai, tokie kaip 

„Eve Energy Co.“ ir „Ningbo Joyson Electronic Corp.“. Kalbant apie Kinijos automobilių 

gamintojus, prekybininkai stebi „BYD Co.“, „Geely Automobile Holdings Ltd.“, „Li Auto Inc.“, 

„SAIC Motor Corp.“ ir „XPeng Inc.“. 

„Jei elektros energijos normavimas užsitęs, greičiausiai padidės medžiagų kaina, o tai kels 

spaudimą dalių gamintojams“, – rugsėjo 27 d. pranešime teigė „Bank of America Corp.“ analitikai, 

įskaitant Ming Hsun Lee. 

Žalioji energija 

Kompanijos, generuojančios energiją iš atsinaujinančių šaltinių, tokių kaip vėjas ir vanduo, 

išvengė problemų, su kuriomis susidūrė anglimi kūrenamos jėgainės. „China Longyuan Power 

Group Corp.“ akcijos antradienį pasiekė rekordą, per penkias sesijas pašokusios 21 proc. Kitos 

dėmesio vertos akcijos yra „Huaneng Lancang River Hydropower Inc.“, „Fujian Mindong Electric 

Power Ltd.“ ir „Cecep Wind-Power Corp.“. 

Vyriausybės remiamas „Economic Daily“ antradienį pirmajame puslapyje rašė apie tai, kad 

geriausias būdas išspręsti energijos stygiaus problemą – pereiti prie mažesnio energijos vartojimo. 

„Ilgainiui šie įvykiai atneš didesnę paramą vėjo ir saulės energijai, o taupymas pagreitins švarios 

energijos prijungimą prie tinklo“, – sakė Shi Junbo iš „Hangzhou Xiyan Asset“. 

https://www.delfi.lt/temos/bank-of-america
https://www.delfi.lt/temos/vyriausybe
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ENERGIJOS KRIZĖS KAMUOJAMOS EUROPOS ŠALYS IMASI PRIEMONIŲ KAINŲ 

ŠOKUI AMORTIZUOTI 

2021-10-04 Naglis Navakas, Vytautas Jokubauskas „Verslo žinios“ www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Gamtinių dujų kainai Europoje kylant į rekordines aukštumas, pasekmes itin skaudžiai 

pajuto tiek Senojo žemyno pramonės milžinai, tiek paprasti vartotojai. Situacija ir toliau lieka 

įtempta, energetikos sektoriaus ekspertai nusiteikę „sunkiai žiemai“ ir greito gamtinių dujų kainos 

nuosmukio artimiausiu metu nesitiki. 

Tuo pat metu trejų metų aukštumas laikinai praėjusią savaitę pasiekusios naftos kainos bei 

brangstanti elektra spaudžia stabdžius žemyno pramonės gamybai ir vartojimui. 

Spaudimą dėl susidariusios situacijos tiek iš rinkėjų, tiek iš verslo atstovų jaučiantys 

Europos politikai jau imasi priemonių švelninti energijos kainų šoką, o pirmieji konkrečių žingsnių 

jau ėmėsi italai ir ispanai. 

Italija gelbėja skurstančius ir smulkų verslą 

Italijai gamtinių dujų kainų indeksas, paskutiniu metu vis labiau primenantis balistinę 

trajektoriją, atsiliepia itin skaudžiai. Europos Komisijos (EK) skaičiavimu, Italija apie 40% visų 

savo energijos poreikių tenkina gamtinėmis dujomis, kurios itin plačiai naudojamos ne tik 

pramonėje ar būstams šildyti, bet ir elektrai gaminti. Tai yra didžiausia procentinė išraiška visoje 

Europos Sąjungoje (ES). Palyginkime: kaimyninė Prancūzija dujomis padengia apie 15% visų savo 

energijos poreikių. 

Praėjusį ketvirtadienį Mario Draghi, Italijos ministras pirmininkas, paskelbė 3,5 mlrd. Eur 

vertės priemonių paketą, kuriuo siekiama sušvelninti gamtinių dujų ir elektros kainų šoką 

vartotojams, pranešė „Bloomberg“. 

Per susitikimą su „Confindustria“ – daugiau nei 150.000 įvairaus dydžio Italijos kompanijų 

ir apie 5,4 mln. darbuotojų vienijančios asociacijos – atstovais, M. Draghi pažadėjo, kad pagalbos 

priemonės pirmiausia bus nukreiptos skurdžiausiems ir pažeidžiamiausiems padėti, skelbė 

„thelocal.it“. 

„Be vyriausybės įsikišimo elektros kainos vartotojams kiltų apie 40%, o gamtinės dujos 

brangtų apie 30%, – kalbėjo premjeras. – Dėl šios priežasties nusprendėme paskutiniam metų 

ketvirčiui panaikinti gamtinių dujų sistemos priežiūros mokestį visiems vartotojams, o elektros 

sistemos priežiūros mokestį – buitiniams vartotojams ir smulkiam verslui.“ 

Sistemos priežiūros mokestis Italijoje naudojamas kaip papildoma priemoka už naudojimąsi 

infrastruktūra, o surinktos lėšos skiriamos tinklams palaikyti, žaliajai energetikai vystyti ir senoms 

atominėms elektrinėms uždaryti bei išardyti. 

M. Draghi taip pat žadėjo skirti specialų daugiau nei 3 mlrd. Eur vertės siekiantį pagalbos 

paketą amortizuoti energijos kainų smūgį pažeidžiamiausiems buitiniams vartotojams. Tai būtų jau 

antra tokio pobūdžio priemonė po to, kai birželį Italijos vyriausybė jau skyrė 1,2 mlrd. Eur tuo 

pačiu tikslu. 

Nors žadėta vyriausybės parama turėtų kiek sumažinti kainų šuolį, visiškai jo kompensuoti 

nepavyks. Vasaros pradžioje Italijos vartotojams buvo prognozuojamas 20% energijos kainų 

augimas ir, nors vyriausybės skirti 1,2 mlrd. Eur brangimą apkarpė, tačiau visiškai nepašalino – 

elektra per minėtą laikotarpį brango 9,9%, o gamtinės dujos – 15,3%. 

Savo kalboje M. Draghi akcentavo, kad dauguma dujų kainą lemiančių faktorių yra laikini, 

tačiau paragino ES imtis priemonių diversifikuoti energijos importą Bendrijos lygiu. 

Italijos vartotojų teisių asociacija „Unione Nazionale Consumatori“ savo išplatintame 

pranešime teigė, kad sistemos priežiūros mokesčio įšaldymas nebus pakankama priemonė 

efektyviai padėti skurstančioms šeimoms, o vyriausybei derėtų apsvarstyti laikiną akcizų prievolės 

suspendavimą. 

Rugsėjo 22 d. EK atstovai išplatino pranešimą, kad komisija ketina palaiminti „trumpalaikes 

ir limituotas priemones“ energijos krizės padariniams švelninti. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/pramone/2021/10/04/energijos-krizes-kamuojamos-europos-salys-imasi-priemoniu-kainu-sokuiamortizuoti?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-premium&sUdAZ
https://www.vz.lt/rinkos/2021/09/28/nafta--virs-80-usd-pirma-karta-per-3-metus
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Rugsėjo 14 d. Ispanijos valdžia paskelbė karališkąjį dekretą 17 / 2021, kuriuo bus siekiama 

pažaboti kylančių energijos kainų padarinius elektros vartotojams. Dekrete nurodomos konkrečios 

priemonės, nutaikytos pirmiausia į vietinius elektros gamybos rinkos dalyvius siekiant 

sukontroliuoti kainų augimą ir didinant vartotojų apsaugą, analizuoja tarptautinės energijos teisės 

srityje veikiančios kontoros „Osbourne Clarke“ ekspertai. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, kai kurie žaliosios energijos gamintojai džiaugiasi valstybės 

teikiamomis lengvatomis – nustatytu mechanizmu susigrąžinti dalį išlaidų, patirtų gaminant elektros 

energiją be CO2 emisijų, o į šią schemą patenka ir branduolinės energetikos sektorius. Kadangi jų 

gamybai nereikia sparčiai brangstančių gamtinių dujų, Ispanijos vyriausybė siekia apriboti šių 

bendrovių apetitą elektros rinkoje kainoms didėjant dėl infliacijos dujų sektoriuje. 

Dekretu nurodoma, kad, kai gamtinių dujų kaina rinkoje viršys 20 Eur / MWh, visi „žalieji“ 

rinkos dalyviai turės grąžinti atgal suteiktą valstybės paramą už gamybą nuo šios ribos, o pinigai 

bus naudojami kompensuoti elektros iš gamtinių dujų kainų šuoliui ir sumažinti galutinę sąskaitą 

vartotojui. Šios priemonės galios nuo rugsėjo 15 d. iki kitų metų kovo 31 d. 

Dekretu iki metų pabaigos taip pat pratęsiamas birželį patvirtintas Sukuriamos vertės 

mokesčio suspendavimas elektros gamintojams. Elektros mokesčio tarifas buitiniams vartotojams ir 

smulkiems bei vidutiniams verslams iki metų galo taip pat sumažinamas nuo apytiksliai 5,1%, iki 

0,5%. 

Taip pat numatoma surengti energijos gamybos aukcionus, kurių metu valstybė pirks 

nustatytą kiekį elektros už fiksuotą kainą terminuotam periodui. Pirmasis tokio pirkimo terminas 

numatytas iki šių metų gruodžio 31 d., o nustatytas perkamos energijos kiekis – 15,830 GWh. Taip 

pat iki 6 mėnesių pratęsiamas terminas, iki kada draudžiama tiekėjui atjungti elektros tiekimą 

nemokiam klientui, analizuoja energetikos srityje specializuojanti teisininkų kontora „Fieldfisher“. 

Svarsto apie „kainų stogą“, CO2 

Prancūzija jau paskelbė šią žiemą papildomai skirsianti 580 mln. Eur skurstančioms 

šeimoms paremti. Kaip detalizuoja „Financial Post“, papildoma 100 Eur parama bus skirta 5,8 mln. 

namų ūkių, kurie ir anksčiau iš valstybės gaudavo vienkartines 150 Eur subsidijas žiemos sezonui. 

Iš pradžių svarstyta išplėsti paramos gavėjų sąrašą, tačiau tam reikėtų įvertinti mokesčių 

ataskaitas, kurios nebus prieinamos iki kitų metų pradžios, todėl apsistota ties anksčiau nustatytu 

šeimų skaičiumi. Prancūzija taip pat yra numačiusi 2022 metų biudžete skirti 2 mlrd. Eur subsidijų 

namų renovacijų projektams. Paryžius taip pat nutarė atidėti vasario mėnesį planuotus elektros 

tarifų vartotojams didinimus. 

Šalies premjeras Jeanas Castex kanalui TF1 teigė, kad spalio 1 dieną dujų kainos 

vartotojams kaip ir planuota brangs 12,6%, tačiau tai bus paskutinis brangimas šį sezoną, o jei kaina 

dar kiltų, šalis prisidengtų „tarifų skydu“. „Dėl dujų ir elektros, mes paruošime mechanizmą, ką aš 

pavadinčiau tarifų skydu. Mes prisidengsime juo nuo šių tarifų šuolių“, – premjerą citavo „France 

24“. 

Graikijos vyriausybė taip pat skelbė svarstanti galimas paramos priemones vartotojams, 

tačiau kol kas jų neįvardijo. 

Rumunija anksčiau skelbė sieksianti uždėti laikiną gamtinių dujų kainų „stogą“, tačiau tam 

pirma turi pritarti EK. O nepritarimą jau išreiškė šalies energetikos ministras Virgilis Popescu 

sakydamas, kad tai gali atbaidyti užsienio investuotojus energetikos sektoriuje. Kol laukiama 

sprendimo, šalies premjeras Florinas Citu užsiminė apie svarstomas kitas kompensacines priemones 

gamtinių dujų ir elektros vartotojams, rašė „Euractiv“. 

Estijos vyriausybė taip pat pranešė svarstanti imtis priemonių. Keitas Pentus-Rosimannus, 

šalies finansų ministras, ketvirtadienį sakė, kad planuojama kompensuoti dalį kylančių elektros 

kainų parduodant nepanaudotas CO2 kvotas kitoms šalims, dėl to planuojama pradėti derybas su 

EK. 

„Vyriausybė dirba prie kompensacinio mechanizmo kūrimo, kuris turėtų palengvinti kainų 

šoką vartotojams. Kol kas dar per anksti sakyti, koks tas mechanizmas bus. Tikėtina, kad tam tikslui 

galėsime parduoti dalį nepanaudotos CO2 kvotos“, – finansų ministrą citavo portalas „err.ee“. 
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„Mažesnės, nei prognozuota, CO2 emisijos galėtų sudaryti iki 37 mln. Eur sumos 

nepanaudotos kvotos. Jų panaudojimui EK turi gana griežtas taisykles. Derybos dėl to, ar visa ši 

suma, ar tik dalis jos galėtų būti panaudota kainoms kompensuoti, jau prasideda“, – aiškino K. 

Pentus-Rosimannus. 

Finansų ministras minėjo, kad pagalbos priemonės bus greičiausiai nutaikytos į mažiausias 

pajamas gaunančius asmenis, tačiau tikslios detalės dar nėra sutartos. 

Prošvaisčių nesimato 

Europos dujų rinka šiuo metu patiria didžiulį pasiūlos ir paklausos disbalansą, o žaliavos 

trūkumas ir sukritusios nepalankios aplinkybės išpūtė kainas kone trigubai, vertinant nuo metų 

pradžios. 

Tai lėmė itin šalta praėjusi žiema, kurios metu dujų rezervuarai žemyne buvo ištuštinti 

daugiau negu įprastai ir prasidėjęs pokarantininis ekonomikos atsigavimas, kuris suveikė kaip 

uždelsto veikimo bomba – daliai Azijos ir Europos šalių vasarą ėmus švelninti suvaržymo 

priemones, atsigavo gamyba ir vartojimas. 

Įsibėgėjanti pramonė reikalauja vis daugiau energijos resursų, o artėjanti žiema taip pat 

reiškia, kad dujų šiuo metu reikia visiems ir visur. Artimiausiu metu ekspertai paklausos mažėjimo 

nesitiki, o kainų naštos palengvėjimo greičiausiai bus galima sulaukti nebent pavasarį. Prie šios 

situacijos prisideda ir Rusijos vykdomas politinis spaudimas paleisti naująjį dujotiekį „Nord Stream 

2“, o Kremliaus atstovai atvirai teigė, kad dujų srautą į Europą padidintų dujotiekio paleidimas. 

EK ataskaitoje pažymima, kad 2019-2020 metų žiemą dujų rezervuarų užpildymas 

mažiausią lygį pasiekė kovo pradžioje, kai užpildyta buvo kiek mažiau nei 60% saugyklų talpos. O 

praėjęs šildymo sezonas pareikalavo gerokai daugiau resursų – žemiausias lygis pasiektas balandžio 

mėnesį, kai atsargos nusirito iki 30% užpildymo. 

Kai kuriose šalyse situacija buvo dar sudėtingesnė – Bulgarija po pirmojo šių metų ketvirčio 

savo rezervuaruose turėjo mažiau nei 15% dujų, Švedijos talpyklos nesiekė 10%, o Nyderlanduose 

– kiek daugiau nei 20%. 

Itin iškalbingus skaičius rodo „FitchRatings“ ataskaita apie dujų rezervuarų užpildymą 

Europoje. Kredito reitingų agentūra palygino užpildymo lygį tose saugyklose, kurias pilnai arba iš 

dalies kontroliuoja „Gazprom“, su tomis, kurios veikia be „Gazprom“ įsikišimo. 

Rugsėjo 18d. duomenimis, su „Gazprom“ susijusios saugyklos (Haidacho saugykla 

Austrijoje, Jemgumo, Rehdeno ir Katharina saugyklos Vokietijoje bei Bergermeer saugykla 

Nyderlanduose) buvo užpildytos tik 19%, kai kitų saugyklų užpildymo vidurkis Europoje buvo apie 

79% (bendras užpildymo lygis visose saugyklose buvo apie 72%). 

„Mažas užpildymo lygis turi dvigubą poveikį kainoms – jis išpučia jas pildymo stadijoje dėl 

didelės paklausos ir tuo pačiu laiko rinkos žaidėjus įsitempusius“, – „Deutche Welle“ sakė Gergely 

Molnaras, Tarptautinės energetikos agentūros ekspertas. 

Šaltis šiurpina ekspertus 

„Jei žiema bus išties šalta, daliai Europos gali tiesiog neužtekti dujų šildymui, – rugsėjo 20 

d. „Bloomberg“ sakė Amosas Hochsteinas, JAV valstybės departamento vyriausias patarėjas 

energetinio saugumo klausimais. – Tai ne tik gali veikti kaip ekonomiką stabdantis faktorius, tačiau 

gali kilti realių problemų aprūpinti namus šiluma.“ 

„Jei patirsime šaltą žiemą, dujų rinka gali tapti itin bjauri regioniniams pirkėjams, kuriems 

nepakaks dujų dėl neelastiško paklausos periodo šildymo sezono metu“, – „Natural Gas 

Inteligence“ citavo Seaną Morganą, „Evercore ISI“ dujų rinkos ekspertą. 

„Rinkos tik dabar pamatė tikrąjį COVID-19 smūgį pasiūlos grandinei, nes gavybos 

pajėgumo apkarpymus iki šiol slėpė sumažėjusi paklausa“, – sakė Louise Dickson, „Rystad 

Energy“ naftos rinkos ekspertė. 

Pasaulinė energijos žaliavų krizė kamuoja atsigaunančias ekonomikas ir už vandenynų. 

„Bloomberg“ žiniomis, Azijos suskystintų dujų importuotojai rugsėjo mėnesį mokėjo rekordines 

kainas tokiu metų laiku, o šalta praėjusi žiema Azijoje ir desperacija Europos dujų rinkoje persimeta 

ir į šias teritorijas. 

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2021/09/23/susokusios-duju-ir-elektros-kainos-atsirugs-istisiems-verslo-sektoriams
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2021_final.pdf
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/record-high-gas-prices-affect-many-european-corporate-sectors-22-09-2021
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Itin įtempta situacija Kinijoje, kur keliose provincijose jau teko pasitelkti elektros energijos 

ribojimo kvotas gamykloms, kad šios pasiektų Xi Jinpingo iškeltus kriterijus dėl taršos sumažinimo 

gamybos sektoriuje. Jei daugiau išteklių tektų nukreipti namams šildyti ir apšviesti, tektų dar labiau 

stabdyti gamybą, kas skaudžiai atsilieptų pasaulio plieno ir aliuminio sektoriui. 

JAV taip pat fiksuotas 43% gamtinių dujų brangimas rugsėjo mėnesį, rašo CNN. Dar vienu 

dideliu galvos skausmu JAV yra naftos kaina, kuri šią savaitę buvo pasiekusi 80 USD už barelį ribą, 

o kai kurie analitikai tai įvardija kaip pavojingą ribą. 

„Naftos kainos jau atsiribojo nuo ribinių tiekimo kaštų. Jos jau keliauja į tą teritoriją, kurioje 

prasideda paklausos naikinimas“, – banko „Morgan Stanley“ ekspertus citavo CNBC. 

Pirmadienį popietę Lietuvos laiku „West Texas Intermediate“ (WTI) naftos kaina siekė 

76,10 USD už barelį. „Brent“ rūšies naftos kaina buvo 79,65 USD. 

 

 

https://www.cnbc.com/2021/09/29/80-oil-is-sending-market-toward-demand-destruction-morgan-stanley.html
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IS-919/644-IV-3 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-07 pranešimas. Auganti šilumos kaina: priežastys ir 

sprendimai 

TN: tn  

 

Visame pasaulyje į neregėtas aukštumas kylant gamtinių dujų kainai ir kylant biokuro 

kainai, kyla klausimų, kokią įtaką tai darys sąskaitai už šildymą. Kadangi didžiąją sąskaitos 

už šildyąm dalį sudaro kintama kuro kaina, šiemet klientams sąskaitos augs. Kodėl? Kas 

sudaro šildymo sąskaitą ir kokių veiksmų imamės, kad šis šildymo sezonas klientų piniginėms 

būtų kuo mažiau skausmingas? 

Iš ko susideda sąskaita už šilumą? 

Šilumos kaina susideda iš pastovios ir kintamosios dalies bei PVM mokesčių. 

Pastoviąją kainos dalį sudaro personalo, nusidėvėjimo, remonto ir kitos mūsų bendrovės 

veiklai būtinos sąnaudos. Pastoviąsias sąnaudas patiriame nepriklausomai nuo pagaminto ir 

vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šiuo metu mūsų bendrovės pastovioji kainos dalis yra pati 

mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos šilumos tiekėjų.  

Kintamąją kainos dalį sudaro dujos ir biokuras, naudojami šilumos gamybai, supirkta 

šiluma ir nuostoliai tinkle. Šios sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į 

šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio bei kuro kainos. Šaltuoju metų laiku kuras perkamas 

brangiau, nes augant jo paklausai didėja ir kaina biržoje. Ši dalis sudaro didžiausią kainos dalį 

kliento sąskaitoje.  

Šaltuoju metų laiku už šildymą mokame brangiau, nes žema oro temperatūra lemia didesnį 

šilumos energijos kiekio sunaudojimą. Taip pat padidėja ir kuro, naudojamo šilumos energijos 

gamybai, kaina, nes išauga jo paklausa. O šilumos sąskaita apskaičiuojama padauginus jūsų būsto 

sunaudotos šilumos energijos kiekį iš tam mėnesiui nustatytos šilumos kainos. 

Sąskaitos už šildymą dydis priklauso nuo to mėnesio šilumos kainos už vieną kilovatvalandę 

ir Jūsų būsto šildymui sunaudojamo šilumos energijos kiekio. Šilumos kaina padauginama iš Jūsų 

būsto sunaudoto šilumos kiekio. 

Kodėl visoje Lietuvoje brangs šildymas? 

Pagrindinę įtaką šilumos kainų augimui turi didėjančios dujų ir biokuro kainos, kurias 

diktuoja pasaulinės energijos išteklių rinkos. AB Vilniaus šilumos tinklai, gaminanti ir tiekianti 

šilumą 220 tūkst. klientų, gamtines dujas ir biokurą, vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, 

įsigyja energetinių išteklių biržose. Svarbu pažymėti, kad biokuro kainos taip pat priklauso nuo 

pagrindinių konkuruojančių kuro rūšių rinkos kainų. Dujoms brangstant, biokuras taip pat brangsta. 

Net jei būtų galima dujas 100 proc. pakeisti biokuru, šildymo kainos šią žiemą vis vien būtų 

didesnės.  

 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/auganti-silumos-kaina-priezastys-ir-sprendimai:601
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Kodėl Vilniuje šildymas brangsta daugiausiai? 

Daugiausiai brangsta todėl, kad Vilniuje šilumos kainai didžiausią įtaką turi gamtinių dujų 

kainos, kai tuo tarpu kituose miestuose – biokuro ir aukcionuose superkamos šilumos kainos. 

Šildymo sezono metu Vilniaus šilumos ūkis kurui naudoja daugiausia dujas ir kol kas negali jų 

lengvai pakeisti biokuru. 60 proc. kuro sudaro biokuras, 40 proc. – dujos. Beje, vasarą klientams 

vandenį šildome naudodami tik biokurą.  

Pagal šilumos ūkio reguliavimą Lietuvoje, kylant kuro kainoms, bendrovė negali daryti 

jokios reikšmingos įtakos galutinei šilumos kainai. Pagrindinę įtaką šilumos kainų augimui turi 

didėjančios dujų ir biokuro kainos, kurias diktuoja pasaulinės energijos išteklių rinkos.   

Priežastys, kodėl visame pasaulyje brangsta gamtinės dujos 

Situacija Europos dujų rinkoje yra unikali ir, tikėtina, netruks ilgai, tačiau šį šildymo sezoną 

šilumos energijos kaina auga dėl itin brangaus kuro. Dujų brangimą lėmė kelios priežastys:  

• Neįprastai šalta praėjusi žiema Europoje. Dėl šios priežasties dauguma dujų saugyklų 

buvo ištuštintos ir siekiant jas skubiai papildyti rengiantis naujam šildymo sezonui, 

dujų paklausa labai padidėjo. 

• Norvegijos dujų telkiniuose bei vamzdynuose buvo atliekamas plataus masto remontas 

ir profilaktika, todėl antro pagal dydį Europos dujų tiekėjo pardavimai smarkiai 

sumažėjo. Atsižvelgdama į situaciją, Norvegija darbus baigs anksčiau laiko ir 

norvegiškų dujų tiekimas nuo spalio bus įprastas. 

• Azijos, Australijos ir Afrikos suskystintų dujų (SGD) gamyklose dėl įvairiausių 

priežasčių gamyba smarkiai sumažėjo. 

• Atsigaunančią SGD gamybą nugriebia Azijos rinkos, kurių pramonės atsigavimu 

suinteresuotos didžiosios ekonomikos, todėl Europos SGD rinkoje produkto tiekiama 

mažiau, o paklausa viršija pasiūlą. 

• Rusijos ir „Gazprom“ veiksmai. Pirma, Rusijos dujų saugyklos taip pat ištuštėjusios ir 

pagal tos šalies įstatymus, dujų tiekėjai privalo pirmiausia tiekti dujas vidaus 

vartotojams, todėl eksporto apimčių smarkiai didinti negali. Antra, „Gazprom“ labai 

nepatenkintas Europos sprendimu naujai pastatytam „Nord Stream 2“ dujotiekiui 

taikyti  ES Trečiojo paketo reikalavimus – tai reiškia, kad Gazprom, būdamas ir 

gamintojas, ir tiekėjas, turi teisę išnaudoti tik 50 proc. dujotiekio pajėgumų. Trečia, 

siekdamas parodyti savo įtaką dujų rinkai, „Gazprom“ vykdo tik minimalius 

kontraktinius tiekimo įsipareigojimus, visiškai neparduoda papildomų kiekių 

neatidėliotino tiekimo (spot) platformoje, nepaisant labai aukštų kainų, taip pat 

nesudaro jokių ateities sandorių 2022 metais. Tokie „Gazprom“ veiksmai ne tik didina 

įtampą, bet ir kelia įtarimų dėl „dujų“ šantažo – 40 Europos Parlamento narių jau 

kreipėsi į Europos Komisiją, reikalaudami ištirti „Gazprom“ veiksmus. 

Šiemet Europos dujų rinkoje susiformavo vadinamoji „tobula audra“, kai vienu metu 

susiklosto itin daug nepalankių aplinkybių. Tokie reiškiniai labai reti ir, tikėtina, kad jau kitais 

metais rinka grįš į įprastą būseną.  
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Priežastys, lemiančios augančią biokuro kainą 

2021 m. biokuro kainos augimą lėmė šios priežasties: 

• Pasibaigę sanitariniai kirtimai ir sumažėjęs importas iš Baltarusijos; 

• Naujai atsidariusios celiuliozės gamyklos; 

• Atsigaunanti ekonomika po pandemijos, kuri išaugino medienos paklausą kitose 

medienos sferose; 

• Lietuviškos malkinės medienos kainos biokuro tiekėjams yra per didelės; 

• Brangstančios kitos energijos išteklių rūšys; 

• Įtempti politiniai santykiai. 

Lietuva ilgą laiką importavo didelius kiekius iš Baltarusijos, kadangi dėl užpuolusių parazitų 

ten buvo vykdomi sanitariniai kirtimai. Vilnius ir Kaunas didžiąja dalimi buvo priklausomi nuo 

importuoto kuro. Nemaža dalis smulkesnių vietinių biokuro gamintojų tiesiog nebeišsilaikė rinkoje, 

nes negalėjo konkuruoti su žemomis importuojamo kuro kainomis. Dėl didelių importų kiekių 

sumažėjo vietinių lapuočių laukų ir kirtimo atliekų ruošos apimtys. Pasibaigus sanitariniams 

kirtimams Baltarusijoje, atsidarius celiuliozės gamykloms ir dėl to padidėjus konkurencijai tarp 

biokuro importuotojų ir gamyklų dėl medienos, žaliava pradėjo brangti ir pačioje Baltarusijoje, o 

vietiniai gamintojai dėl sumažėjusių pajėgumų nebegali pasiūlyti norimos kokybės biokuro tokiu 

kiekiu, koks yra poreikis. Dėl šių priežasčių ir susiformavusio biokuro trūkumo rinkoje, vyksta 

didelė konkurencija tarp biokuro naudotojų, kad katilinės galėtų įsigyti visą joms reikalingą biokuro 

kiekį ir užsitikrinti biokuro tiekimą žiemą. 

Tiekėjai, dėl neužtikrintumo ar turės pakankamai žaliavos žiemą, vangiai sudarinėja 

ilgalaikius biokuro sandorius, o pirkėjams sunku perlipti psichologinę ribą ir už biokurą mokėti 

250-300 Eur/tne, kai pernai kainos buvo pasiekusios žemiausią lygį per visą laikotarpį. Šildymo 

sezono laikotarpiu esant prastiems orams, biokuro kainos gali dar labiau didėti.  

Išaugusi paklausa + paklausios prekės trūkumas išaugusi kaina.  

 
Priemonės, kurios palengvins naštą klientams 

AB Vilniaus šilumos tinklai ketina pasiūlyti savo klientams mokėjimų už šilumą atidėjimo 

paketą. Nors faktiškai šilumos kaina turėtų augti 70 proc., šilumos kainos brangimas bus 

fiksuojamas ties 35 proc. Šią dalį klientai turės sumokėti iš karto, o likusią dalį, klientams 

planuojama išdėstyti 1-3 metų laikotarpiu. Šilumos sąskaita klientams nesumažės, tačiau bus 

suteikta galimybė išdalinti sąskaitą mažesnėmis dalimis ir didžiąją dalį sąskaitos apmokėti vasaros 

mėnesiais. 

Gyventojai, gaunantys žemesnes pajamas, kaip ir kasmet galės gauti būsto šildymo išlaidų 

kompensacijas. 

2021 m. minėtoms kompensacijoms Vilniaus miesto savivaldybės biudžete numatyta 1,5 

mln. eurų suma, o 2022 m. – 1,9 mln. eurų. Tačiau reaguodama į šildymo kainų šuolį, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija užregistravo Piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimą, 
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kuriame planuojama keisti kompensavimo mechanizmo sąlygas asmenų naudai. Įsigaliojus tokiems 

pakeitimams, kompensacijų suma 2022 m. galėtų išaugti dar 5 mln. eurų. 

Pasitikrinti, ar būsto šildymo išlaidų kompensacija priklauso ir kokio dydžio kompensaciją 

galėtų gauti, gyventojai gali Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu 

www.spis.lt. 

________ 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-07 pranešimas. Vilniuje pradedamas šildymo sezonas 

TN: tn  

 

Vilniaus miesto savivaldybė nuo šio ketvirtadienio sostinėje skelbia šildymo sezono 

pradžią. Nors pernai centralizuota šiluma pradėta tiekti savaite vėliau - spalio 15 d., šiemet 

vėsesnis ruduo privertė švietimo ir gydymo įstaigoms šildymą įjungti dar rugsėjo 20 d. Šildosi 

ir dalis namų, kurie patys priėmė sprendimą įjungti šildymą nelaukdami šildymo sezono 

pradžios. Likusius gyventojus šiluma pasieks per keletą ateinančių dienų. 

„Įvertinome prognozuojamą atšalimą, kuris turėtų prasidėti jau šį savaitgalį ir nusprendėme, 

kad atidėti šildymo sezono pradžios nebėra prasmės. Didesnių atšilimų sinoptikai nebežada, todėl 

nuo ketvirtadienio šiluma pasieks pirmuosius gyvenamuosius namus, o pirmadienį ar antradienį jau 

bus tiekiama visame Vilniuje“, - sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas. 

Iki antradienio šildysis visi 

Per pirmas dvi dienas šildymas bus įjungtas Fabijoniškių, Šeškinės, Pilaitės, Šnipiškių, 

Karoliniškių, Lazdynų, Naujosios Vilnios, Baltupių ir Grigiškių mikrorajonuose. Šildymas pradės 

veikti visuose pastatuose, prijungtuose prie konteinerinių bei kvartalinių individualių katilinių. 

Palaipsniui šiluma turėtų pasiekti ir Antakalnio, Senamiesčio, Žirmūnų, Pašilaičių, Viršuliškių, 

Justiniškių, Žvėryno, Naujamiesčio, Kirtimų mikrorajonus, Panerius, Naujininkus, Rasas, Vilkpėdę, 

Verkius. 

Pastatų šildymo sistemas aptarnaujančios organizacijos per tris dienas privalo AB Vilniaus 

šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrui pateikti pradėtų ir nepradėtų šildyti pastatų adresus ir 

šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus 

Šilumos ir vandens ūkio poskyriui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, - adresus, šildymo 

neįjungimo priežastis ir numatomą šildymo įjungimo datą. 

„Labai svarbu, kad mūsų klientai suprastų, jog nors šildymo sezonas oficialiai prasideda nuo 

rytojaus, miesto rajonai yra jungiami palaipsniui, o šilumos sklendę namo šilumos punkte atidaro 

namo prižiūrėtojas, o ne Vilniaus šilumos tinklai. Tad jei Jūsų namuose radiatoriai po savaitgalio 

vis dar bus šalti, kuo skubiau kreipkitės į savo namo prižiūrėtoją arba administratorių“, – sako AB 

Vilniaus šilumos tinklai Klientų aptarnavimo departamento direktorius Laurynas Jakubauskas. 

Tuo tarpu vartotojai, kurių pastatuose sumontuoti nepriklausomi šilumos punktai, turintys 

pastato parengties šildymo sezonui aktą ir apie tai informavę AB Vilniaus šilumos tinklus, turintys 

tvarkingus, patikrintus šilumos apskaitos prietaisus ir neskolingi už šiluminę energiją, savo patalpas 

gali pradėti šildyti pagal poreikį, t.y., paankstinti arba atidėti šildymo sezono pradžią. 

Sąskaitos bus didesnės 

Šį spalį šildymo kaina sostinėje gali būti apie 80 proc. didesnė nei pernai. Šilumos kainų 

augimo priežastis – drastiškai pabrangęs kuras, naudojamas šilumai gaminti. Palyginti su praėjusiais 

metais, gamtinės dujos pasaulinėse rinkose pabrango apie penkis kartus, biokuras – maždaug 

dukart, tad tai atsispindės ir sąskaitose už šildymą. 

Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė ragina gyventojų neišsigąsti – asmenys, gaunantys 

žemesnes pajamas, kaip ir kasmet galės gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas.  

2021 m. minėtoms kompensacijoms savivaldybės biudžete numatyta 1,5 mln. eurų suma, o 

2022 m. – 1,9 mln. eurų. Be to, reaguodama į šildymo kainų šuolį, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija užregistravo Piniginės socialinės paramos įstatymo pakeitimą, kuriame planuojama 

keisti kompensavimo mechanizmo sąlygas asmenų naudai. Įsigaliojus tokiems pakeitimams, 

kompensacijų suma 2022 m. galėtų išaugti dar 5 mln. eurų. 

http://www.spis.lt/
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/vilniuje-pradedamas-sildymo-sezonas:602
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Pasitikrinti, ar būsto šildymo išlaidų kompensacija priklauso ir kokio dydžio kompensaciją 

galėtų gauti, gyventojai gali Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu 

www.spis.lt. 

Nuo lapkričio AB Vilniaus šilumos tinklai su Vilniaus miesto savivaldybe planuoja pasiūlyti 

gyventojams ir dar vieną išeitį - fiksuoti 35 proc. šildymo kainos augimą, o likusios dalies 

apmokėjimą atidėti patogesniam metui. Pavyzdžiui, gyventojai, kurie praėjusį lapkritį gavo 100 

eurų dydžio sąskaitą, šį lapkričio mėnesį galėtų sumokėti 135 eurus, o likusią sąskaitos dalį 

padengti pasibaigus šildymo sezonui kaip „tryliktą sąskaitą“, mokėjimus paskirstyti per penkis 

šiltojo sezono mėnesius iki kito šildymo sezono arba išdėstyti per trejus metus. 

 

 
________ 

 

VILNIETĮ PRIBLOŠKĖ NE TIK AUGANČIOS ŠILDYMO KAINOS, BET IR VŠT 

VADOVŲ ALGOS: „CINIŠKUMO VIRŠŪNĖ“ 

2021-10-05 Autorius: Danas www.lrytas.lt, 

TN: tn  

 

Redakcija sulaukė kylančiomis šildymo kainomis pasipiktinusio skaitytojo laiško, kuriame 

vilnietis skundžiasi ne tik dėl didėjančių šildymo sąskaitų, bet ir dėl augančių Vilniaus šilumos 

tinklų įmonės išlaidų, darbuotojų atlyginimų. 

http://www.spis.lt/
http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/bendraukime/man-rupi/2021/10/05/news/vilnieti-pribloske-ne-tik-augancios-sildymo-kainos-bet-ir-vst-vadovu-algos-ciniskumo-virsune--20975485
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„Esu vilnietis, sąžiningas mokesčių mokėtojas. Šeimos galva, atsakingas už, tiesą sakant, jau 

ir taip skylėtą šeimos biudžetą. Mūsų šeimos sename blokinio namo 3 kambarių bute, kaip ir 

daugelyje, matyt, šalta. Šalta taip, kad rytais gelia kaulus. Tačiau aš verčiau investuosiu į papildomą 

antklodę, nei prašysiu šilumos tiekėjo, kad įjungtų man šildymą. Šiluma – svarbiausia praneša man 

mano šilumos tiekėjas internete. Šiluma svarbu, nesiginčysiu. Bet ne bet kokia kaina. Mane 

pribloškė žinia, jog vien todėl, kad gyvenu Vilniuje, aš už šildymą turėsiu mokėti 50, o gal net ir 60 

proc. brangiau. 

Kai man tai praneša, manęs neveikia jokio ekonominiai argumentai, kad šilumos kainos kyla 

dėl brangstančių dujų ar naftos kainų Irake, dėl to, kad Baltarusijos ir Ukrainos miškus smarkiai 

puolė žievėgraužiai vabzdžiai, dėl kurių išdžiūvo dideli plotai miškų ir pristigome biokuro ar dėl to, 

kad kažkas šilumos kainas bandė suvaldyti, bet atleiskite – nepavyko. Aš matau tik geometrine 

progresija augančius skaičius sąskaitoje už šildymą ir ta pačia progresija mažėjantį likutį savo 

banko sąskaitoje. Tiksliau, minusinį likutį. Ir rezultatą – juodu ant balto parašytą pranešimą – 

Pilieti, Jūs subankrutavote. 

Labiausiai pikta dėl to, kad subankrutavau net ne dėl to, kad esu nevykėlis, tiesiog 

nesėkmingas žmogus. Bet todėl, kad esu naivus, tikintis tuo, ką sako. O šilumos tiekėjas metus, o 

gal jau du pastaruosius sako, kad efektyvina veiklą. Kiek daug daro, kad šiluma mums kainuotų 

pigiau. Kalbėsiu ne emocijomis, o faktais, kuriuos patikrinti gali bet kas. Jie prieinami visiems ir net 

skelbiami su pasididžiavimu. 

„Vilniaus šilumos tinklų“ 4 dienų darbo savaitė. Galėtume dirbti su penktadaliu mažiau 

darbuotojų, bet ir toliau dirbame su tiek pat. 

Žingsnis palydėtas aplodismentais visur ir visų. Įmonė dirba trumpiau, tačiau įmonės 

našumas padidintas 23 proc.! Tokiais pasiektais rezultatais džiaugiasi VŠT generalinis direktorius 

Gerimantas Bakanas. 

Pasak jo, šiuo metu 60 proc. darbuotojų visiškai susitvarko su darbais per 4 darbo dienas. 

Vidinius įmonės apklausų rezultatus viešinantis VŠT vadovas kaskart pabrėžia visiems skeptikams, 

kad keturių darbo dienų savaitė nėra tiesiog dar vienos laisvos dienos per savaitę paskelbimas. 

Esminis dalykas čia yra efektyvumas. Puiku, Vadove! 

Tačiau ką, po galais, reiškia tas efektyvumas? Kad įmonė penktadaliu galėtų susimažinti 

darbuotojų skaičių? Sveikintina, tačiau kodėl to dar nepadarė, jei gali dirbti ir dar geriau be jų? 

Ar darbo efektyvumas reiškia, kad penktadaliu galėtų būti mažesnės šilumos kainos 

vartotojams? Jei jau toks sutaupymo potencialas. Nereikia būti Žygimantu Mauricu, kad suprastum, 

kad jei jau įmonė dirba efektyviai, ir, kaip pati sako, stengiasi iš visų jėgų dėl vartotojo, tai 

vartotojas tai ir turėtų pajusti? Ar įmonės vadovai, valdyba vis tik mano kitaip? 

Gal vis tik įmonės strategija yra maksimalus pelnas? Tokia komunikacija būtų kur kas 

tikslesnė (sąžinės dėlei vėlgi pateikiu skaičius, kuriais šilumos tiekėjas didžiuojasi: Vilniaus 

šilumos tinklai 2020 m. turėjo rekordiškai stiprius finansinius metus – sugeneravo 7,4 mln.). Dėl 

pelno dirbame efektyviai, dėl pelno keliame ir šilumos kainas? Tokią žinutę suprastų visi – tik ji 

nepatogi ją sakantiems. 

„Vilniaus šilumos tinklų strategija“ – už Nobelio premijos kainą. 

Jei jau prakalbome apie strategijas. Šilumos tiekėjas paskelbė, kad siekdamas tapti 

efektyvesniu ir tvaresniu centrinio šildymo tinklu, nusprendė parengti ilgalaikę strategiją – net iki 

2040 m. Rengti šią strategiją patikėjo ne bet kam, o JAV įsikūrusiai įmonei Compass Lexecon, kuri 

yra FTI Consulting dalis. Kaip pabrėžia pati bendrovė, prie strategijos plušėjo net 3 Nobelio 

premijos laureatai. Aišku, ne už dyką plušėjo, o už beveik Nobelio premijos kainą – 149.000 eurų. 

Žinoma, mano šilumos tiekėjo, juk niekas neklausė, kad gal strategiją galėjo parašyti ir vietiniai? 

(Pats žinoma, nesusiprotėjo). Juk garsėjame kaip pakankamai išsilavinusi tauta, kurios kas antras 

jaunuolis kremta aukštojo mokslo studijas. Bet, pataisykite mane, ar už kiek mažiau nei penktadalį 

milijono tie Nobelio premijos laureatai sugebėjo parengti tik tokią strategiją, kurioje numatyta, kad 

šilumos kaina kils 60 proc. O ateityje gal ir daugiau? Vau! Auksinių protų auksinė idėja. 

Atrodo, kad „Vilniaus šilumos tinklų“ darbuotojų, užimančių aukščiausius postus darbo 

užmokestis kyla kartu su šilumos kainomis. 



 

97 

Čia jau ciniškumo viršūnė. Spjūvis man, bankrutavusiam morališkai ir finansiškai piliečiui, 

tiesiai į veidą. Vėlgi, oficialūs duomenys (ačiū už tą valstybinį reguliavimą, kuris numatė bent 

minimalius skaidrumo saugiklius iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomoms bendrovėms). Per 

metus, dar tik besibaigiančius, „Vilniaus šilumos tinklų“ generalinio direktoriaus alga pakilo nuo 

9020 iki 12769 Eurų. Tai gaunasi beveik 40 proc., taip? Beveik koja kojon su šildymo kainom, 

tiesa? 

Ir čia tik aukščiausiasis taip „pasikuklino“. Mano šilumos tiekėjas pakėlė algą ir kitiems 

darbuotojams, nes yra socialiai atsakingas. Grynas atsitiktinumas, kad pakėlė tiems, kas negalėjo 

dirbti 4 darbo dienų. Pakelė galimai argumentuodamas – „čia tau už patirtą moralinę žalą“, kad kol 

vieni ilsisi (penktadienį), kiti turi dirbti. Nes juk kažkas turi dirbti ir, pavyzdžiui, užkasti tas jau gerą 

pusmetį išraustas gatves Vilniaus senamiestyje. Vėlgi, sąžinės dėlei turiu pasakyti, kad gatvės 

rausiamos ir tai daroma lėtai dėl tų pačių vartotojų. Ypač Vokiečių gatvėje įsikūrusių verslo atstovų, 

kurių apyvartos krito jau net daugiau nei kyla VŠT vadovo atlyginimas ar šilumos kainos. 

Tad Lietuvos piliečiai, tokie kaip aš – nevykėliai ir labiau sėkmingi, gal jūs žinote atsakymą, 

kur čia galima įžvelgti darbo efektyvumą ir kur čia yra mūsų, vilniečių šilumos tiekėjo pastangos, 

kad vartotojui, t.y. mums visiems būtų geriau? 

DUOMENYS APIE 2021 METŲ II KETVIRČIO 

Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2021 m. sudarė 12769 Eur, didžiąją dalį 

sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti 

nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis 

mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo. 

DUOMENYS APIE 2021 METŲ I KETVIRČIO 

Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2021 m. sudarė 11644 Eur, didžiąją dalį 

sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti 

nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis 

mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo. 

DUOMENYS APIE 2020 METŲ 

Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2020 m. sudarė 9020 Eur, didžiąją dalį 

sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti 

nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis 

mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo“, – savo pastebėjimais 

dalinosi skaitytojas Danas. 

*** 

„Vilniaus šilumos tinklų“ pateiktame komentare atkreipiamas dėmesys, kad kai kurie 

autoriaus teiginiai yra netiesa. 

„Pirma, suprantam, kad norėjosi spalvingo palyginimo, tačiau, jei sąskaitos augtų 

geometrine progresija, tai šiandien kalbėtumėm apie astronomijai būdingus skaičius. Tai yra 

akivaizdi nesąmonė. Antra, 2020 m. vidutinė svertinė šilumos kaina galutiniam vartotojui buvo 4,07 

ct/kWh su PVM ir tai yra 19 proc. (0,95 ct/hWh) mažiau nei 2019 m. vidutinė svertinė kaina (5,02 

ct/kWh be PVM). Dar daugiau – 2010 metais Vilniaus miesto gyventojas už šilumą didesnę metų 

dalį mokėjo po 6,66 cnt už kilovatvalandę šilumos energijos. Taigi, šilumos kaina pastaraisiais 

metais MAŽĖJO, o ne didėjo. Pernai vilniečiai apskritai turėjo pigiausią šildymo sezoną per 

dešimtmetį. 

Antra, efektyvinant veiklą, darbuotojų skaičius per tris pastaruosius metus sumažėjo 

ketvirtadaliu, t.y. 25 proc. Ir tai yra pavyzdys kaip viešasis sektorius gali efektyviau dirbti nei 

privatus sektorius, nes šilumos tinklus valdant VEOLIA grupės įmonei tų efektyvumo pastangų 

akivaizdžiai nesimatė. Antra, keturių dienų darbo savaitės esmė yra visai kitokia, nei jūsų 

prielaidose. Šis modelis vis plačiau naudojamas pasaulyje ir jo esmė paprasta – EFEKTYVUMAS, 

siekis didinti darbo našumą ir tuo pačiu atsisukti į darbuotoją (žmogų) suteikiant žmonėms daugiau 

laiko šeimai ir poilsiui, darant moksliniais tyrimais pagrįstą prielaidą, kad pailsėjęs darbuotojas 

dirba kur kas efektyviau, nei pervargęs. Pasikartosim, kad darbo našumas įmonėje pakilo 23 proc., 

ir Lietuvos mastu tai yra labai geras rezultatas. Taip pat mūsų kolegos per metus pateikė net veiklos 
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245 patobulinimus, 127 įgyvendinti, taigi, sutaupyta 887 darbo valandų per mėnesį arba 10 644 

darbo valandų per metus. Labai svarbu, kad mums pavyko sutaupyti net 113 914 Eur per metus. 

Įmonės strategija yra efektyvumas, veiklos diversifikavimas, inovacijos ir poveikio aplinkai 

mažinimas. Efektyvindama veiklą VŠT veiklos sąnaudas pernai, palyginti su 2019 metais, 

sumažino 18 proc. – nuo 124,5 iki 102,2 mln. eurų. Dar reikėtų pastebėti, kad visas įmonės 

uždirbtas pelnas yra uždirbtas iš komercinės veiklos, o ne reguliuojamos veiklos, t.y. mūsų klientai 

(tame tarpe ir Jūs) gali būti ramūs, kad nėra viršpelnių. Be to, visas mūsų iš nereguliuojamos 

veiklos uždirbtas pelnas keliauja miestui ir grįžta pas vilniečius per naujus dviračių takus, sporto 

aikšteles, kitą miestiečiams svarbią infrastruktūrą, o dar viena dalis tenka tinklo rekonstrukcijai, nes 

tik patikimas ir naujas tinklas garantuoja Jums, kad šiluma jus pasieks patikimai, be avarijų (ar 

atsimenate, kada likote kelias paras be šilumos, kai lauke – 20?, tiesiog jau labai seniai mūsų dėka 

nėra buvę), poveikis aplinkai bus mažesnis. Tinklo rekonstrukcija kainuoja milžiniškus pinigus, 

vien šiemet pakeisti keli kilometrai iš 750 km tinklo kainuos gerokai virš dešimties milijonų eurų. 

Taip pat patikslinsime, kad šilumos kainą sudaro pastovi ir kintama dedamoji. Jūsų minimos 

sąnaudos konsultantams yra pastovios dedamosios, kurią taip pat sudaro darbuotojų atlyginimai, 

turto nusidėvėjimas, išlaidos remontui ir eksploatacijai, mokesčių sąnaudos, administracinės 

sąnaudos, rinkodara ir pardavimai bei kitos specifinės sąnaudos, dalis. Šilumos energijos kainos 

struktūroje ši dalis mažesnioji – tarkime, pernai pastovioji dalis sudarė 0,94 cento už vieną 

kilovatvalandę, o kintamoji 2,64 cnt/kWh. Kintamąją dalį lemia kuro, skirto šilumos energijos 

gamybai, kaina. 

Tai, kad kaina artimiausiu metu kils, lemia beprecedentis energijos išteklių, ypač dujų, 

brangimas, kuris susijęs su situacija pasaulinėse rinkose. Taigi, jūsų, kaip vartotojo, mokamai kainai 

už šilumos energiją konsultantų samdymas neturėjo jokios įtakos, nes pastovioji kainos dalis netgi 

mažėjo. Maža to, konsultantų parengta strategija numato ir būdus, kaip apsisaugoti nuo tokių kuro 

brangimo ir kainos Jums, vartotojui, šoko ateityje. Įsivaizdavimui jei šildymo sąskaita žiemos metu 

bus 60 EUR, tai pastovios dedamosios dalis, kurioje yra darbuotojų atlyginimai, turto 

nusidėvėjimas, išlaidos remontui ir eksploatacijai, mokesčių sąnaudos, administracinės sąnaudos, 

rinkodara ir pardavimai, konsultacijos bei kitos specifinės sąnaudos sudarys viso labo 2 Eurai 40 

centų. Kaip matot, tai labai maža dalis nuo 60 EUR. 

Įmonės darbuotojų darbo užmokestis kyla kartu su veiklos efektyvumo rodikliais. Jums, 

vartotojui, šis pokytis neturėjo jokios įtakos, nes – dar kartą pasikartosim – pastovioji kainos 

klientams (taigi, ir Jums) dalis, į kurią pakliūva ir sąnaudos darbuotojų atlyginimams, nekito nuo 

2017 metų, o pernai ji dargi sumažėjo nuo 1,07 iki 0,94 cento už kilovatvalandę šilumos energijos. 

Konkurencingus ir kvalifikaciją atitinkančius atlyginimus įmonė gali mokėti tik efektyviai 

dirbdama. O iš kitos pusės tik aukščiausios kompetencijos darbuotojai prisijungs prie įmonės, jei 

jiems bus mokamas konkurencingas rinkoje atlyginimas. VŠT darbo efektyvumą demonstruoja jau 

minėtas faktas: įmonė veiklos sąnaudas pernai, palyginti su 2019 metais, sumažino 18 proc. – nuo 

124,5 iki 102,2 mln. eurų. 

Prie efektyvumo pavyzdžių galime pridėti ir hidraulinių bandymų (kurie yra privalomi ir 

reglamentuoti teisės aktais) sutrumpinimą 3 KARTUS lyginant su Vilniaus energijos laikotarpiu. 

Pakomentuojant apie „išraustas Vilniaus gatves“, tai norime atkreipti dėmesį, kad visi projektai yra 

gerai valdomi ir vyksta pagal planą, t.y. sutartyse numatytu laiku. Šioje vietoje dar reikėtų pastebėti, 

kad VŠT lyginant su kitomis infrastruktūros įmonėmis turi didelį ribojimą atlikti rekonstrukcijas ir 

remontus – tai gali atlikti pusę metų, t.y. tuo metu, kai nevyksta šildymo sezonas. 

Ir dar reikėtų pastebėti, kad pirmą kartą įmonės istorijoje buvo surengti trys susitikimai su 

klientais (gyventojais ir restoranų savininkais), kuriuose buvo aptarti visi klientams aktualūs 

klausimai ir lanksčiai sureaguota į visus pasiūlymus (kaip pavyzdį galima paminėti vieno restorano 

lauko terasos perkėlimą į kitą vietą). Tokių įmonės pastangų ir lankstumo jau nebeįmanoma 

nepamatyti. Praeitų metų įmonės GCSI (klientų pasitenkinimo) indeksas buvo 75 balai ir tai yra 

vienas geriausių rezultatų ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu (pvz. Švedijos šilumos tinklų 

indekso vidurkis yra apie 70 balų). 
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Taip pat patarimas autoriui: investuoti reikėtų ne į antklodes, o į būsto renovaciją. Šilumos 

tiekėjas skaičiuoja ne kvadratus, gyventojus ar antklodes, o šilumos energijos suvartojimą. 

Renovuotų būstų energetinis efektyvumas yra ženkliai didesnis, o sąskaitos už šildymą – mažesnės. 

Prognozuojame, kad standartinio 50 kvadratinių metrų ploto nerenovuoto buto lapkričio mėnesio 

sąskaita už šildymą galimai bus apie 40 EEUR, renovuoto – 24 EUR. Kaip matote, skirtumas – 

akivaizdus“, – rašoma „Vilniaus šilumos tinklų“ komentare. 
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IS-919/644-IV-6 priedas 

 

AM 2021-10-06 pranešimas. Simonas Gentvilas: „Bendras šiltnamio dujų apmokestinimas ES 

turi būti susietas su valstybių ekonominėmis galimybėmis“ 

TN: tn  

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su kitų ES šalių aplinkos ministrais, 

susirinkusiais į Aplinkos tarybos posėdį Liuksemburge, tarėsi, kaip įgyvendinti teisės aktų paketą 

„Fit for 55“, aptarė Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją Glazge ir diskutavo apie naująją ES 

miškų strategiją iki 2030 m. 

Didžiausią dėmesį ministrai skyrė „Fit for 55“ (Pasiek 55) paketui, numatančiam konkrečius 

veiksmus mažinant šilumos efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 55 proc. iki 2030 metų. Lietuvos 

vertinimu, šis paketas yra ir galimybė Europai, ir pavyzdys pasauliui.  

Aplinkos ministro žodžiais, paketu numatoma būtinybė didinti energijos efektyvumą ir dar 

platesnis atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir 

sąnaudas vartotojams, o taip pat skatinti mokslo pažangą ir naujas technologijas.   

Kartu Lietuva pritaria iniciatyvai didinti Modernizavimo fondo lėšas ir įsteigti Socialinį 

klimato fondą, būtiną padedant finansiškai pažeidžiamiems namų ūkiams greičiau pereiti prie 

neutralios klimatui ekonomikos. 

Vis dėlto, Simono Gentvilo žodžiais, dabartinis Socialinio klimato fondo pasiūlymas dar 

neatspindi valstybių narių socialinių ir ekonominių aplinkybių. „Todėl Liuksemburge kartu ieškome 

sprendimų, kaip socialiai pažeidžiamiausiems žmonėms ir mažoms įmonėms fondo skiriamomis 

lėšomis sušvelninti papildomo iškastinio kuro apmokestinimo naštą“, – kalba aplinkos ministras. 

Lietuva taip pat skeptiškai vertina pasiūlymus išplėsti apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą dabartine apimtimi. „Vienoda anglies dioksido kaina ES rinkoje labai netolygiai paveiks 

gyventojus, nes jų perkamoji galia skirtinga. Todėl svarbu įkainojamą CO2 diferencijuoti 

užtikrinant, kad bus apsaugoti pažeidžiamiausi gyventojai“, – teigia Simonas Gentvilas. 

Tuo metu ES Aplinkos tarybos išvadoms dėl vadinamajame „paskutinio šanso“ susitikime – 

spalio 31 d. prasidėsiančioje Klimato kaitos konferencijoje COP26 –  Lietuva pritaria.  

Aplinkos taryboje ministrai aptaria ir naująją ES miškų strategiją. „Mums kelia nerimą 

strategijoje nepakankamai atspindimas tvarus miškų valdymas ir jų daugiafunkciškumas. Dabartinis 

požiūris gali nulemti, kad prarastume miškų ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių funkcijų 

pusiausvyrą“, – atkreipia dėmesį Simonas Gentvilas.  

Lietuvos nuomone, valstybės narės pirmiausia turėtų išgryninti sąvokas ir vieningai sutarti, 

ką reiškia tokie apibrėžimai kaip „pirmykštis miškas“, „senas miškas“, „griežta apsauga“. 

„Tiesa, strategijoje siūlomas priemones medienai naudoti statybose ir renovacijoje 

vertiname teigiamai, juolab kad šiuo metu patys nacionaliniu lygiu sudarome palankesnes sąlygas 

medinei statybai. Kartu siūlome skatinti tvariai pagamintą medieną naudoti ir kitose srityse, ja 

pakeisdami iškastines ar kitas neatsinaujinančias žaliavas“, – sako Simonas Gentvilas. 

Lietuva šiais metais planuoja pasirašyti Nacionalinį miškų susitarimą, o kitąmet – patvirtinti 

nacionalinį strateginį miškų dokumentą iki 2030 m. Šis dokumentas būtų sinchronizuotas su ES 

miškų strategija išlaikant bendrą valstybių narių kryptį miškų politikos srityje. 

_______ 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/simonas-gentvilas-bendras-siltnamio-duju-apmokestinimas-es-turi-buti-susietas-su-valstybiu-ekonominemis-galimybemis
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AM 2021 10 08 pranešimas. Inovatyviems įmonių sprendimams, mažinantiems CO2 emisijas – 

2 mln. eurų parama 

TN: tn  

 

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriančios inovatyvius produktus ar technologijas, kurios 

leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, jau gali teikti paraiškas 

subsidijoms. Šiam tikslui iš Klimato kaitos programos skirta 2 mln. eurų. 

Didelėms įmonėms skiriamas finansavimas sudaro 25 proc., vidutinėms įmonėms bus 

dengiama 35 proc. projekto išlaidų, o mažosioms – 45 proc. Veiklos finansavimas gali būti 

padidintas dar 15 proc., jei įmonė efektyviai bendradarbiauja su partneriais bei plačiai skelbia 

veiklos rezultatus visuomenei. Maksimalus subsidijos dydis vienam projektui yra 1 mln. eurų.  

Remiama mokslinė veikla ir eksperimentinė plėtra, siekianti mažinti CO2 emisijas, 

išskiriamas į aplinką. Pareiškėjai jau turi būti sukūrę produkto prototipo bandomąją versiją, o 

projekto pabaigoje bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai turi būti įvertinti vartotojo ir (ar) 

užsakovo.   

Projektai turės būti įgyvendinti per 24 mėn. Biudžetas turi būti suplanuotas visam projekto 

laikotarpiui.  

Kvietimas teikti paraiškas galios iki 2022 m. vasario 8 d. Paraiškos bus atrenkamos 

konkurso būdu, pagal patvirtintus kriterijus. Paraiškos pateikimo laikas projekto vertinimui įtakos 

neturi.  

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu 

https://apvis.apva.lt/.  

Subsidijos skiriamos pagal Aplinkos ministerijos parengtą tvarkos aprašą 

Taip siekiama skatinti su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusių naujų 

produktų, technologijų kūrimą ar esamų tobulinimą ir inovacijas klimato kaitos mažinimo srityje. 

Šios investicijos – viena iš Klimato kaitos programos priemonių išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiui mažinti. Šiemet klimato kaitos švelninimo priemonėms skirta 161,6 mln. 

eurų.   

Prireikus papildomos informacijos, galite kreiptis į Deimantą Bimbirį (el. paštas 

deimantas.bimbiris@apva.lt, tel. 8 602 84 276). 

  

 

 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/inovatyviems-imoniu-sprendimams-mazinantiems-co2-emisijas-2-mln-euru-parama
https://apvis.apva.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c29ddb7025e011ecad73e69048767e8c
mailto:deimantas.bimbiris@apva.lt
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IS-919/644-IV-7 priedas 

 

 
 

KODĖL KYLA ŠILDYMO KAINOS IR KAIP NUO TO APSISAUGOTI? 

Patarimai; Šilumos sprendimai 

TN: tn  

 

Niekas dar nežino, kokia žiema mūsų laukia. Tačiau jau dabar aišku, kad šildymo 

kainos kils. Norime jums trumpai paaiškinti šildymo brangimo priežastis ir patarti, kaip 

šildymą padaryti efektyvesniu. 

Kodėl šildymo kainos kyla? 

Trumpai tariant, pagrindinę įtaką šilumos kainų augimui daro didėjančios dujų ir biokuro 

kainos, kurias diktuoja pasaulinės energijos išteklių rinkos. 

Nagrinėjant giliau, galima išskirti šešias pagrindines pabrangimo priežastis: 

1. Pandemijos metu sumažėjusi dujų gamyba ir dabartinis spartus paklausos augimas 

ekonomikai atsigavus. 

2. Po itin šaltos praėjusios žiemos išsekę gamtinių dujų rezervai (ir įmonių nenoras kaupti 

didelius rezervus, kai kainos tokios aukštos). 

3. Sumažėjusi dujų gavyba Meksikos įlankoje dėl uragano.   

4. Mažesnės tiekimo apimtys iš Rusijos, su kuria Vokietija planuoja pradėti eksploatuoti 

prieštaringai vertinamą dujotiekį „Nord Stream 2“. 

5. Dujų gavybos Nyderlanduose nutraukimas 2022-aisiais dėl žemės drebėjimų pavojaus. 

6. Stipriai auganti medienos ir biokuro paklausa, kuri kelia biokuro kainas. 

Kas reguliuoja dujų ir biokuro kainas? 

Dujų ir biokuro kainos priklauso nuo pasaulinių kainų rinkoje. 

Kodėl kainos skirtingose savivaldybėse kyla skirtingai? 

Skirtingos savivaldybės pačios renkasi, kokiu centralizuoto šildymo būdu tiekti šilumą 

gyventojams. Vienos naudoja daugiau gamtinių dujų, kitos – biokuro. Taigi, kainos kilimas 

priklauso nuo minėtų žaliavų kainos rinkoje. 

Pavyzdžiui, Šiaulių miestas ir rajonas centralizuotą šilumą gamina naudodami daug biokuro. 

Šildymo kainos ten iki šiol buvo vienos mažiausių Lietuvoje. Deja, šią žiemą kils ir jos, nes 

pasaulyje pakilo ir biokuro kaina. 

Prognozuojama, kad sostinėje, kuri degina daug gamtinių dujų, šildymo kainos pašoks net 

40%. Bendrai skaičiuojama, kad vidutiniškai Lietuvoje šildymo kainos turėtų ūgtelti ketvirtadaliu. 

Ką daryti? 

Negalime kontroliuoti kuro, naudojamo šiluminei energijai išgauti, kainų. Tačiau galime 

padaryti taip, kad į lauką išleistume kuo mažiau šilumos. Štai 7 efektyvūs būdai, kaip sumažinti 

savo būsto šildymo išlaidas: 

1. Namo renovacija. Nerenovuoto, nesandaraus namo šildymo išlaidos auga kasmet. Po 

namo renovacijos vartotojai paprastai gauna 2-3 kartus mažesnes sąskaitas. Net dalinė 

renovacija iškart duoda teigiamą efektą.   

2. Sandarūs langai. Pašalinus nesandarumus galima sutaupyti net iki 10 proc. šiluminės 

energijos. Be to, šilumą saugos ir įstiklintas balkonas ar name įrengtas priebutis su 

papildomomis durimis.  

3. Termostatai. Jei yra galimybė, įsirenkite šilumos reguliatorių – termostatą. Jis padeda 

sutaupyti iki 11,8 proc. šilumos (tačiau svarbu įvertinti, kad atsiperka tik po 6,9 metų). 

https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/patarimai
https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/silumos-sprendimai
https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/kodel-kyla-sildymo-kainos-ir-kaip-nuo-apsisaugoti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kodel_kyla_sildymo_kainos_ir_ka_del_to_daryti&utm_term=2021-10-07
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4. Tvarkingi radiatoriai. Pasirūpinkite, kad radiatoriai nebūtų apstatyti baldais, kitais 

daiktais, nebūtų uždengti užuolaidomis, nes visa tai blokuoja šilumą. Nepamirškite 

radiatorių nuorinti. Už radiatorių priklijuota metalizuota plėvelė sutaupys jums 1-2 

laipsnius šilumos. 

5. Saulės elektrinė. Jei šildotės elektra, pasvarstykite ant namo stogo įsirengti saulės 

elektrinę. Jei gyvenate daugiabutyje, galite ją išsinuomoti saulės parke! Gausite tris 

kartus mažesnes sąskaitas už elektrą ir nebūsite priklausomi nuo rinkos. 

6. Šilumos reguliavimas. Temperatūrą namuose didinkite po truputį, nes staigūs 

termošuoliai gerokai padidina energijos sąnaudas ir sąskaitas. Be to, pasirinkite tinkamą 

patalpų temperatūrą. Ideali temperatūra miegamajame – 17-18 °C, svetainėje – 20 °C, 

vonioje – 24–25 °C. 

7. Modernūs šildymo sprendimai. Pakeitę kieto kuro katilus, pavyzdžiui, šilumos siurbliais 

oras-vanduo, vartotojai džiaugiasi komfortu, nedidelėmis sąskaitomis ir įspūdingu 

efektyvumu (net iki A+++ lygio). Daugiau apie tai čia. 

Kitame blogo įraše daugiau papasakosime apie skirtingus modernius šildymo būdus ir 

padėsime išsirinkti tinkamiausią jums. 

 
„Ignitis“ plano „Minimalus“ (I gr.) gamtinių dujų buitiniams vartotojams kainų istorija, 

Eur/m3 (su PVM) 

 
„Ignitis“ plano „Optimalus“ (II gr.) gamtinių dujų buitiniams vartotojams kainų istorija, 

Eur/m3 (su PVM) 

________ 

 
KOKĮ NAMŲ ŠILDYMO BŪDĄ PASIRINKTI? 

Šilumos sprendimai 

 

Lietuvoje šildymo sezonas trunka daugiau kaip pusę metų, o atšalęs oras verčia 

gerokai padidinti šildymo pajėgumus ir gyventojų išlaidas. Daugeliui iš mūsų tai itin aktuali 

tema. 

https://ignitis.lt/lt/saules-energija-namams
https://ignitis.lt/lt/saules-energija-namams
https://ignitis.lt/lt/saules-parkai-platforma
https://ignitis.lt/lt/silumos-siurbliai
https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/silumos-sprendimai
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Praėjusiame blogo įraše atsakėme į klausimą, kodėl kyla šildymo kainos ir kaip nuo to 

apsisaugoti?. O šiame įraše norime papasakoti, kaip tinkamo šildymo būdo pasirinkimas gali jums 

padėti sutaupyti. 

Parinkome populiariausius namų šildymo būdus ir atlikome jų analizę. 

Šildymas elektra 

Tai šildymo būdas išvedžiojant šildymo elementus po grindimis arba šildant namus 

elektriniais radiatoriais. Taip pat rinkoje siūlomas ir šildymo infraraudonaisiais spinduliais 

sprendimas. 

Privalumai Trūkumai 

• užima nedaug vietos • mažas efektyvumas 

• paprasta naudoti • didelė šilumos kaina*. 

• netaršu   

• nedidelės pradinės investicijos (apie 1000 eurų)   

*Kainą galima sumažinti bent 3 kartus, įsirengus saulės jėgainę ant stogo arba įsigijus dalį 

elektrinės saulės parke. 

Šildymas dujomis 

Tai populiariausias šildymo būdas Lietuvoje. Jei iki namo yra atvestos gamtinės dujos, galima 

įsirengti dujų katilą ir dujomis šildyti grindis, radiatorius arba vandenį. 

Privalumai Trūkumai 

• užima nedaug vietos • sparčiai kylančios dujų kainos 

• paprasta naudoti • nemažos pradinės investicijos (apie 7000 eurų) 

• nedidelė tarša • reikalingas kasmetinis įrangos aptarnavimas 

• aukštas efektyvumas • reikalingas specifinis katilinės įrengimas 

Kietasis kuras 

Tai anksčiau buvęs populiarus šildymo būdas įsirengiant katilą ir šildymui naudojant 

malkas, medžio pjuvenų bei durpių briketus arba medžio granules. 

Privalumai Trūkumai 

• itin maža šilumos 

kaina 

  

• kuro sandėliavimas, nes malkos, granulės užima daug vietos 

• nemažos pradinės investicijos (apie 5000 eurų kokybiškam malkų katilui 

arba 9000 eurų granuliniam) 

• žemas komforto lygis (suodžiai, malkų kapojimas, reguliarus katilo 

užpildymas, dūmų kvapas) 

• taršu 

• reikalingas kamino įrengimas 

Geoterminis šildymas 

Tai ekologiška šildymo sistema, naudojanti žemės gelmių šilumą. Šiluma paimama iš 

žemės, tada ja sušildomas vanduo, kuris perduoda šilumą per radiatorius, grindis ar gamina karštą 

vandenį. Didesniuose sklypuose naudojami horizontalūs, o mažesniuose – vertikalūs kolektoriai. 

Privalumai Trūkumai 

• užima nedaug vietos 
• reikalinga vieta sklype (jei naudojamas 

horizontalaus kolektoriaus metodas) 

• paprasta naudoti • didelės pradinės investicijos (apie 15 000 eurų) 

• netaršu   

• maža šilumos kaina (ypač ilgalaikėje, daugiau 

nei 10 metų perspektyvoje) 

  

  

Šilumos siurblys oras-vanduo 

https://ignitis.lt/lt/tinklarastis/kodel-kyla-sildymo-kainos-ir-kaip-nuo-apsisaugoti
https://ignitis.lt/lt/saules-energija-namams
https://ignitis.lt/lt/saules-parkai-platforma
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Šie siurbliai pasisavina atsinaujinančią energiją iš aplinkos ir perduoda ją į radiatorius, 

grindų šildymą bei aprūpina namus karštu vandeniu. 

Privalumai Trūkumai 

• užima nedaug vietos • mažiau efektyvūs turint radiatorius 

• paprasta naudoti • nemažos pradinės investicijos (apie 10 000 eurų) 

• netaršu   

• maža šilumos kaina   

• aukštas efektyvumas   

Pasakyti vienareikšmiškai, kuris šildymo būdas yra geriausias, neįmanoma, kadangi 

atsakymą lemia daugybė kintamųjų. Vieniems ne bėda žiemą lauke kapoti malkas ar kibirais nešti 

anglis. Tuo tarpu kitiems svarbu šiltai, komfortiškai reguliuoti šilumą per mobiliąją programėlę. 

Vieni turi atsidėję didelę sumą įrangai, kitiems norisi įsirengti šildymo sprendimą kuo mažesniais 

pradiniais kaštais. 

Svarbiausia nepamiršti, kad neužtenka skaičiuoti mėnesio išlaidų šildymo sezono metu. 

Visada įvertinkite pradines investicijas į įrangą, įrengimo sudėtingumą, įrangos užimamą vietą, 

reguliaraus aptarnavimo poreikį, komfortą šildantis ir kainų tendencijas rinkoje. 

 

 

https://ignitis.lt/lt/silumos-siurbliai
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RENGINIAI 



 

107 

 

IS-919/644-V-1 priedas 
 

Šiame skyriuje dokumentų nėra 
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IS-919/644-VI-1 priedas 

 

AB Kauno energija 2021-10-07 pranešimas. 

TN: tn  

 

Į KĄ KREIPTIS, JEI NEŠYLA RADIATORIAI 

 

Bendraudami su klientais, bendrovės „Kauno energija“ specialistai pastebi, kad dauguma 

klientų vis dar nežino, kas jų pastatuose įjungia arba išjungia šildymą ir ką daryti, jei nešyla (arba 

per daug šyla) radiatoriai. 

Daug klientų vis dar galvoja, kad šildymą jų pastatuose įjungia miesto šilumos tiekėjas – AB 

„Kauno energija“. Tačiau iš tiesų miesto šilumos tiekėjas tik tiekia šilumą, kuri pastate naudojama 

ir žiemą, ir vasarą (karštam vandeniui ruošti ir vonios kambariui šildyti). Miesto šilumos tiekėjas 

atsako tik už patikimą šilumos tiekimą iki pastatų įvadų ir tinkamą suvartotos šilumos apskaitą. 

Tuo tarpu už šilumos ir karšto vandens tiekimą pastato viduje atsako šildymo ir karšto 

vandens sistemų prižiūrėtojas, kurį pasirenka namo valdytojas (administratorius arba bendrija). Tai 

gali būti įmonė arba įgaliotas asmuo. Būtent prižiūrėtojas fiziškai įjungia šildymą, yra atsakingas už 

tai, kad jis veiktų tinkamai, kad radiatoriai šiltų vienodai, kad bėgtų tinkamos temperatūros karštas 

vanduo bei kad tinkamai veiktų šilumos punkto įrenginiai. 

Būtent į prižiūrėtojus arba į pastatų valdytojus reikia kreiptis, jei nešyla arba per daug šyla 

radiatoriai, jei nebėga karštas vanduo, jei karšto vandens temperatūra neatitinka nustatytų higienos 

normų ar pastebėjote varvantį radiatorių. Prižiūrėtojų kontaktiniai duomenys paprastai skelbiami 

laiptinėse ar namo skelbimų lentose. Taip pat jų kontaktus turi namų valdytojai. Stambesnieji 

valdytojai (administratoriai) dažniausiai patys samdo prižiūrėtojus, todėl žmogui, susidūrusiam su 

problema, pakanka kreiptis į valdytoją. 

Didesniąją dalį pastatų valdytojų kontaktinių duomenų skelbia Kauno miesto savivaldybė 

savo interneto svetainėje čia: http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/daugiabuciu-namu-

informacine-sistema-zemelapis/. Taip pat dalį šių duomenų skelbia ir bendrovė „Kauno energija“: 

https://www.kaunoenergija.lt/silumos-suvartojimas-jusu-name. Abiejose sistemose, į tuščius 

laukelius įvedus savo adresą, galima sužinoti savo namo valdytojo bei šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo telefoną arba / ir el. pašto adresą. 
 

 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/i-ka-kreiptis-jei-nesyla-radiatoriai
http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/daugiabuciu-namu-informacine-sistema-zemelapis/
http://www.kaunas.lt/gyvenamas-bustas/daugiabuciu-namu-informacine-sistema-zemelapis/
https://www.kaunoenergija.lt/silumos-suvartojimas-jusu-name


 

110 

 

IS-919/644-VI-2 priedas 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-10-04 pranešimas.  

TN: tn  

 

PIRMOKAI SUŽINOJO, KAIP ŠILUMA ATKELIAUJA Į NAMUS 

 

   

   

 

Įvertinusi poreikį ieškoti naujų, glaudesnių jungčių tarp miesto moksleivių ir verslo, 

Panevėžio plėtros agentūra kartu su Panevėžio švietimo centru jau antrą kartą organizuoja 

iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžį“. Vienas iš būdų tą padaryti – jau nuo pradinių klasių 

supažindinti moksleivius su įvairių miesto įmonių ir įstaigų veikla, tikslais, kasdienybe ir 

sprendžiamomis problemomis. 

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ tapo Panevėžio plėtros agentūros iniciatyvos projekto 

„Pamokos matuojasi Panevėžį“ partneriais. Panevėžio energijos atstovai kartu su Panevėžio 

Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytoja D. Kviliūniene kuria patirtinio mokymosi scenarijų 

moksleivių pamokai „Apie šilumos taupymą – paprastai!“. 

Pirmoji pamokos dalis jau įvyko Panevėžio miesto katilinėje Pušaloto g. Mokiniams buvo 

organizuota ekskursija, siekiant parodyti kur ir kaip gaminama šiluma, ir kokiu būdu ji pasiekia 

gyvenamuosius būstus. Mažieji panevėžiečiai turėjo galimybę viską apžiūrėti iš arti, paliesti 

rankomis medžio skiedras, o sužinoję, kas yra biokuras ir kaip jis atrodo, stebėti kokios mašinos 

atveža biokurą ir jį iškrauna. Didelį įspūdį mokiniams padarė ir kuro svarstyklės, ir kamino aukštis, 

ir ugnies degimo katile stebėjimas. Neabejingų neliko norui paliesti pelenus ir sužinoti kur jie 

keliauja, ir kam naudojami. Pamatę įrenginių gausumą katilinėje, pirmokai apibendrino, kad 

žmonės dirba sunkų ir sudėtingą darbą. Iš arčiau susipažinę su šilumos gamyba, pirmokai suprato, 

https://www.pe.lt/news/513/47/Pirmokai-suzinojo-kaip-siluma-atkeliauja-i-namus


 

111 

kad jų butuose esančiuose radiatoriuose cirkuliuoja karštas vanduo, o nuo jų sklindanti šiluma šildo 

jų namus. 

Džiugu matyti laimingus vaikus ir žinoti, kad ekskursija jų nenuvylė, o paliko daug 

įspūdžių, teigiamų emocijų, naujos patirties. Susipažinimas su Panevėžio energijos veikla bei įgytos 

žinios neabejotinai praturtins įvairių dalykų pamokas ir prisidės prie mokinių ugdymo kokybės. 

Antroji kuriamos pamokos scenarijaus dalis jau vyks mokykloje. Pamokos metu mokiniai 

sužinos kaip elgtis ir ką daryti, kad šiluma neiškeliautų, o klasėje būtų šilta ir jauku. Įgiję žinių apie 

šilumą, patirtinės veiklos metu mokiniai patys modeliuos kambarį, jame esančius baldus, 

radiatorius, sandarins langus ir duris, atliks darbus, kurie leistų taupyti šilumą namuose paprastomis 

priemonėmis. Kadangi mokiniai dar neturi rašymo ir skaitymo įgūdžių, todėl didesnį dėmesį 

skirsime patirtinei veiklai – žaidžiu, kuriu, atrandu. 

Reportažą galite peržiūrėti čia: https://youtu.be/XClj_LWLzac 

Atnaujinta 2021-10-04  

_______ 

 

 AB „Panevėžio energija“ 2021-10-05 pranešimas.  

TN: tn  

 

PANEVĖŽIO M. SAVIVALDYBĖS VADOVAI LANKĖSI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 

KATILINĖJE PUŠALOTO G. 

 

 

 
 

Susitikimo metu Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, administracijos 

direktorius Tomas Jukna ir miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Šatas apžiūrėjo 

Panevėžio katilinės gamybines patalpas, domėjosi vykdomais projektais, investicijomis, bendrovės 

galimybėmis ir siekiais šilumą gaminti efektyviai.  

https://youtu.be/XClj_LWLzac
https://www.pe.lt/news/514/47/Panevezio-m-savivaldybes-vadovai-lankesi-AB-Panevezio-energija-katilineje-Pusaloto-g
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AB „Panevėžio energija“generalinis direktorius Petras Diksa pristatė įdiegtas technologines 

naujoves katilinėje. Svečiai buvo supažindinti su 1500 kW galios absorbcinio šilumos siurblio 

veikimu, kuris leidžia didinti energetinį efektyvumą, atvėsinant iš katilų išeinančius dūmus, o gautą 

šilumą panaudoti miesto vartotojų poreikiams. Diskusijos apie 150 kW galios saulės elektrinę vyko 

ant katilinės pastato stogo. Sumontuotų saulės modulių sugeneruota elektros energija jau naudojama 

tiek šilumai gaminti, tiek katilinės elektros poreikiams tenkinti. 

Miesto meras teigė, kad Panevėžio energijos sprendimas pastatyti pirmai tokio tipo 

absorbcinį šilumos siurblį šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje bei saulės jėgainę buvo 

teisingas, juolab, kad AB „Panevėžio energija“gavo 369 tūkst. eurų subsidiją iš Klimato kaitos 

programos lėšų projektui įgyvendinti. Įdiegtos technologijos neabejotinai leis bendrovei siekti 

mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, o atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas – mažesnės 

taršos aplinkai. 

Atnaujinta 2021-10-06 
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IS-919/644-VI-3 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-10-08 pranešimas. 

TN: tn  

 

NORITE GYVENTI KOMFORTIŠKAI? ĮSIJUNKITE ŠILDYMĄ PATYS! 

 

 
  

Šią savaitę lauko oro temperatūra dar pakankamai aukšta – vidutinė paros temperatūra 

Klaipėdoje laikosi tarp 13-14 OC, saulėtomis dienomis termometrų stulpeliai pasiekia ir 17 OC. 

Ankstesniais metais, vyraujant tokiems šiltiems orams, centralizuotas šildymas uostamiestyje 

nebūdavo pradedamas. Bet, kaip ir kasmet tokiu laiku, visuomenė skyla į dvi grupes: vieni 

reikalauja nedelsiant pradėti šildymo sezoną, o kiti, baimindamiesi prognozuojamų didelių šildymo 

sąskaitų, kategoriškai pasisako prieš šilumos įjungimą. Kokia išeitis? 

Sprendžia gyventojai 

Klaipėdos energetikų teigimu, šildymo sezonas jau prasidėjo – atskiri namai, biurai, 

prekybos centrai įsijungė šildymą. Ir lygiai taip pat bet kurio daugiabučio gyventojai gali mėgautis 

šiluma nelaukdami oficialaus šildymo sezono paskelbimo. 

„Kad savo būstuose gyventumėte šiltai ir komfortiškai, seniai nebereikia nei miesto 

valdžios, nei energetikų leidimo. Jei namo gyventojų dauguma nori pradėti šildytis, jie turi kreiptis į 

namo administratorių ar bendrijos pirmininką, ir šis per pusdienį gali sutvarkyti formalumus bei į 

namo radiatorius paleisti šilumą“,- sakė Arūnas Smaguris, AB „Klaipėdos energija“ Šilumos 

tiekimo tarnybos vadovas. 

Lygiai taip pat prasidėjus oficialiam šildymo sezonui daugiabučio gyventojai gali nuspręsti 

nesišildyti. Pasak energetikų, tokių atvejų taip pat yra buvę ne kartą. 

Šildymą reguliuoja automatika 

Besibaiminantiems didelių sąskaitų ir dėl to vengiantiems pradėti šildyti savo namus 

energetikai turi kontrargumentą: Klaipėdoje 83 proc. daugiabučių namų yra įrengti automatizuoti 

šilumos punktai, o tai reiškia, kad lauke esant aukštesnei temperatūrai šilumos tiekimas į namą 

nevyksta. 

„Namų su automatizuotais šilumos punktais privalumas, kad būtent šiuo pereinamuoju 

laikotarpiu, kai naktimis šaltoka, o dienomis plieskia saulė, jie šildomi tik tuomet, kai lauke oras 

atvėsta. Kai lauke šilta, su temperatūros davikliais sujungta automatika šilumos į namą neįleidžia, 

skaitiklis nesisuka, už šildymą mokėti nereikia“, – aiškino A. Smaguris.  

Specialistas priminė, jog tų namų, kuriuose dar yra seni neautomatizuoti šilumos punktai, 

savininkai turėtų paskubėti pasinaudoti valstybės parama šildymo sistemos atnaujinimui. Apie 

vadinamąją mažąją renovaciją informaciją skelbia http://www.betalt.lt/ 

https://www.klenergija.lt/norite-gyventi-komfortiskai-isijunkite-sildyma-patys/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2021/10/IMG_1334-scaled.jpg
http://www.betalt.lt/
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IS-919/644-VI-4 priedas 

 

LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. spalio 13 d. uždaro posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 
Projekto Nr. Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-10-13 

10.15–10.20 

I r. 404 k. 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 A. Gedvilienė 

B. Pūtienė 

2. 

2021-10-13 

10.20–10.35 

I r. 404 k. 

ES-2021-72, 

COM/2021/563 

Pasiūlymas TARYBOS 

DIREKTYVA kuria 

pakeičiama Sąjungos 

energinių produktų ir 

elektros energijos 

mokesčių struktūra 

(nauja redakcija) 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

3. 

2021-10-13 

10.35–10.50 

I r. 404 k. 

ES-2021-56, 

COM/2021/564 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS 

kuriuo nustatomas 

pasienio anglies dioksido 

korekcinis mechanizmas 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilienė 

L. Jonauskas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

4. 

2021-10-13 

10.50–11.05 

I r. 404 k. 

ES-2021-55, 

COM/2021/557 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA kuria dėl 

skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją iš dalies 

keičiama Europos 

Parlamento ir Tarybos 

direktyva (ES) 

2018/2001, Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 

2018/1999 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos 

direktyva 98/70/EB ir 

panaikinama Tarybos 

direktyva (ES) 2015/652 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

A. Gedvilas 

R. Vaitkus 

R. L. 

Matusevičiūtė 

5. 2021-10-13 ES-2021-71, Pasiūlymas EUROPOS Specializuotas A. Gedvilas 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17455
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)563&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)563&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)564&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)564&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)557&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)557&lang=lt
http://https/ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)558&lang=lt
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11.05–11.15 

I r. 404 k. 

COM/2021/558 PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

DIREKTYVA dėl 

energijos vartojimo 

efektyvumo (nauja 

redakcija) 

(Svarstymas) R. Vaitkus 

R. L. 

Matusevičiūtė 

6. 

2021-10-13 

11.15–11.30 

I r. 404 k. 

ES-2021-54, 

COM/2021/559 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS dėl 

alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros diegimo, 

kuriuo panaikinama 

Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 

2014/94/ES 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

7. 

2021-10-13 

11.30–11.45 

I r. 404 k. 

ES-2021-53, 

COM/2021/562 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS dėl 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir 

mažo anglies dioksido 

kiekio kuro naudojimo 

jūrų transporto 

sektoriuje, kuriuo iš 

dalies keičiama 

Direktyva 2009/16/EBC 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

8. 

2021-10-13 

11.45–11.55 

I r. 404 k. 

ES-2021-60, 

COM/2021/561 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS dėl 

vienodų sąlygų 

darniajam oro 

transportui užtikrinimo 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

9. 

2021-10-13 

11.55–12.05 

I r. 404 k. 

ES-2021-57, 

COM/2021/567 

Pasiūlymas EUROPOS 

PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

SPRENDIMAS kuriuo 

dėl Sąjungoje 

įsisteigusių orlaivių 

naudotojų informavimo 

apie kompensavimą 

pagal pasaulinę rinkos 

priemonę iš dalies 

keičiama Direktyva 

2003/87/EB 

Specializuotas 

(Svarstymas) 

K. Adomaitis 

A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

10. 2021-10-13 ES-2021-52, Pasiūlymas EUROPOS Specializuotas K. Adomaitis 

http://https/ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)558&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)559&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)559&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)562&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)562&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)561&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)561&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)567&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)567&lang=lt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)556&lang=lt
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12.05–12.20 

I r. 404 k. 

COM/2021/556 PARLAMENTO IR 

TARYBOS 

REGLAMENTAS 

kuriuo dėl naujų 

lengvųjų automobilių ir 

naujų lengvųjų 

komercinių transporto 

priemonių išmetamo 

CO2 normų 

sugriežtinimo 

atsižvelgiant į platesnius 

ES klimato srities 

užmojus iš dalies 

keičiamas Reglamentas 

(ES) 2019/631 

(Svarstymas) A. Gedvilas 

R. L. 

Matusevičiūtė 

Naujausi pakeitimai - 2021-10-08  

_________ 

 

LRS Aplinkos apsaugos komiteto 2021 m. spalio 13 d. svarstomi ES dokumentai: „Pasiūlymas 

TARYBOS DIREKTYVA kuria pakeičiama Sąjungos energinių produktų ir elektros energijos 

mokesčių struktūra (nauja redakcija)“; „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA kuria dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš dalies keičiama 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB ir panaikinama 

Tarybos direktyva (ES) 2015/652“; „Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA dėl energijos vartojimo efektyvumo (nauja redakcija)“ TN: tn, (tiesioginės 

nuosrodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-VI-4-1 

priedas 2021-10-11.zip). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)556&lang=lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38468&p_k=1&p_event_id=17455
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IS-919/644-VI-5 priedas 

 

INFO_2021-10-04 d. LŠTA webinaro medžiaga_Nepiniginė darbuotojų motyvacija 

 

Siunčiame vakar (spalio 4 d.) vykusio LŠTA mokymų seminaro „Nepiniginė motyvacija ir 

motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame sektoriuje“ medžiagą.   

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia: 

 

- 1 dalis  LŠTA mokymai_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija_1dalis.mp4 

- 2 dalis  LŠTA mokymai_2021-10-04_Nepiniginė darbuotojų motyvacija-2dalis.mp4 

 

Būtume dėkingi, jei skirtumėt laiko ir pateiktumėt atsiliepimą apie vykusius mokymus užpildant: 

VERTINIMO FORMĄ 
 

LŠTA narių įmonių darbuotojams primename, jog LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt 

prisijungus prie uždaros LŠTA narių zonos, skiltyje: NARIAMS-> pasitarimų_VIDEO rasite visų 

organizuotų nuotolinių susitikimų/renginių vaizdo įrašus (nuo 2020 metų pabaigos). Informacija 

prieinama tik LŠTA nariams.  

Dar neprisijungusius kviečiame užsiregistruoti ir tapti uždaros narių zonos vartotojais: Registruotis 

– Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (lsta.lt)   
 
 
Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 
www.lsta.lt 

________ 

 

LŠTA mokymų seminaro „Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais 

viešajame sektoriuje“ pristatymas (tiesioginės nuosrodos pranešimo tekste), (šie dokumentai taip 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-VI-5-1 priedas 2021-10-11.pdf) 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ERRlmjk196dDihtAVJ6v5A4Bln54tcPVxcrw4TQr-QFIxQ?e=0LsM2N
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ERRlmjk196dDihtAVJ6v5A4Bln54tcPVxcrw4TQr-QFIxQ?e=0LsM2N
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ET-m_rzTkX5IgS0iKiI3IycBu23a4O0pUrrjtwycvXGoiQ?e=RhnIT1
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ET-m_rzTkX5IgS0iKiI3IycBu23a4O0pUrrjtwycvXGoiQ?e=RhnIT1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmmyD-uWgR-HYaoTXiHKRJQz8UuGUs8jDdiN9y9SJo7I8qxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/pasitarimu_video/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/
http://www.lsta.lt/
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IS-919/644-VI-6 priedas 

 

LŠTA INFO. TES pristatymas LŠTA ŠT įmonių vadovams_siūlymai dėl konkurencijos šilumos 

gamyboje_ketvirtadienio pasitarimas 

 

Kviečiame spalio 7 d. (ketvirtadienį) ŠT įmonių vadovus prisijungti į nuotolinį pasitarimą  

 

Darbotvarkė:  

14:00-15:00 val. Siūlymai dėl konkurencijos šilumos gamyboje (TES konsultantų (Robertas 

Puodžius ir kt.) pristatymas) 

15:00-16:00 val. Savaitės aktualijų apžvalga, probleminiai klausimai 

 
Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  

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

_________ 

 

LŠTA narių vadovų pasitarimui 2021-10-07 AKTUALIJOS 

 

1. LŠTA spalio 6d. išsiuntė raštą Enmin „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO 

PATIKIMUMO“. 

2. VERT atsiuntė atsakymą į LŠTA raštą „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio 

aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšo vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių prasmingumo“. 

3. EM pateikė skubiam derinimui LR gamtinių dujų įstatymo, LR elektros energetikos 

įstatymo, LR energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus. Pakeitimai: galimybes VERT 

subalansuoti galutinius tarifus buitiniams gamtinių dujų vartotojams ir išvengti jų 

svyravimų, pailginti elektros rinkos liberalizavimo II etapo terminą ir numatyti, kad 

visuomeninis tiekimas elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniams vartotojams bus 

nutrauktas ne 2022 m. sausio 1 d., bet 2022 m. liepos 1 d. bei sudaryti galimybę 

reguliuojamiems šilumos gamintojams dvišaliais kontraktais (ne per gamtinių dujų biržą) 

įsigyti daugiau kaip 50 proc. gamtinių dujų su sąlyga, kad dvišaliais kontraktais įsigyjamų 

gamtinių dujų kaina neviršija vidutinės gamtinių dujų biržos kainos. 

4. spalio 5 d. įvyko susitikimas su AM dėl mažosios renovacijos. LŠTA akcentuojami 

pakeitimai papildomi oficialiai išsiųsti raštu. 

5. EM po pakartotinių raginimų atsiuntė atsakymus į LŠTA raštus: 

• 2021-07-12 Dėl buitinių šilumos vartotojų atsiskaitymo dokumentų formos; 

• 2021-07-21 Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugos zonų 

dydžio, nustatyto specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, taikymo; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEwMDU1YTUtZjVkZi00ODMzLWJiNGYtZDQzYzMwNjE5MDE2%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_MjEwMDU1YTUtZjVkZi00ODMzLWJiNGYtZDQzYzMwNjE5MDE2@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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• 2021-08-11 Dėl  biokuro kokybės užtikrinimo; 

• 2021-09-07 Dėl atsakymų į asociacijos raštus (prašymus); 

• Dėl šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių apsaugos zonų dydžio, 

nustatyto specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, būtinų pakeitimų. 

6. Tauragės ŠT skaičiavimai malkinės medienos pirkimo ir biokuro ruošimo šilumos gamybai 

7. Panevėžio energijoje pradėjo veikti 1,5 MW galios absorbcinis šilumos siurblys 

8. D. Kreivys: savivaldybės pačios spręs, kaip sušvelninti augančių gamtinių dujų kainų 

poveikį gyventojams ir kokias šildymo kainas nustatyti 

9. BAltpool pranešimas: biokuro „išpardavimas“ baigėsi, šiemet šildymo kainos grįžta į 

įprastas 

________ LŠTA įmonių vadovų pasitarimo 2021-10-07 apžvalga  

 

1. Gauti EM atsakymai į LŠTA raštus:  

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

ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS RAŠTUS TEIKIMO, TN: tn, 

• LŠTA 2021-07-12 raštas Nr. 64 EM DĖL BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ 

ATSISKAITYMO DOKUMENTŲ FORMOS, 

• LŠTA 2021-07-21 raštas Nr. 70 EM, AM DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR 

JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ APSAUGOS ZONŲ DYDŽIO, 

NUSTATYTO SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU, 

TAIKYMO, 

• LŠTA 2021-08-11 raštas EM, Baltpool Nr. 74 DĖL  BIOKURO KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMO, 

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

(PRAŠYMUS) 

2. Vartotojo kaltinimai VŠT dėl didelių atlyginimų, dėl 4 darbo dienų ir VŠT atsakymai. Kai 

kurie argumentai galėtų praversti viešose duskusijose.  

3. Informacija apie LRV planus suvaldant energijos kainų didėjimą. Ką gali duoti dujų 

pirkimo sandoriai ne biržoje? Ar privalomi viešieji pirkimai tokiu atveju? 

4. Informacija apie Tauragės ŠT analizę – gamintis biokurą patiems. VERT raštas. 

5. LŠTA ruošia informaciją dėl biokuro pirkimo ne BALTPOOL biržoje.  

6. Spalio 5 d. įvyko LŠTA pokalbis su Aplinkos ministerija dėl mažosios renovacijos. 

Medžiaga išplatinta, yra aktualijose nariams.   

7. Gautas VERT atsakymas dėl lyginamųjų rodiklių taikymo šilumos kainodaroje.    

8. Pakartotinis raštas į VERT dėl antrinio šilumos supirkimo aukciono 

9. Spalio 21 d. nuotolinis Šilumos tarybos posėdis. Darbotvarkės temos: 

a. 021/22 m. šildymo sezono aktualijos 

b. Šilumos tarybos darbo grupėje svarstomų pasiūlymų dėl šilumos supirkimo tvarkos 

pakeitimų apibendrinimas 

c. Šilumos ūkio įstatymo keitimas  

Papildoma posėdžio medžiaga pasidalinsime iki spalio 18 d. 

10. VŠT ginčijasi su VKJ dėl tinklų vandens temperatūros mažinimo. Mažėtų šilumos 

perdavimo nuostoliai, tačiau didėja elektros sąnaudos cirkuliacijai (debitas auga). Studija iš 

Ignitis 

11. VK pradeda CŠT sektoriaus vertinimą. Pirmas susitikimas su LŠTA spalio 8 d. 9val. 

12. Kauno energija ir TES pristatė savo siūlomą konkurencijos su NŠG modelį su išskaidyta 

galia. Prašo pastabų ar komentarų, toliau bus svarstoma Energetikos ministerijoje.  

13. Elektrėnų KŪ prašo informacijos ar kas nors yra išbandę praktikoje slėgio reguliatorių 

„palaikantį slėgį prieš save“ priklausomame šilumos punkte ir taip palaikant didesnį slėgį 

aukštame daugiabutyje, kad „neužsiorintų“. Prašo pasidalinti informacija. 

_______ 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211001_EM_atsak_i-LSTA-91_80_74_70_64.docx
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AB „Kauno energija“ INFO. Lietuvos energetikos ministerijai 

 

DĖL PASTABŲ ŠILUMOS TARYBOJE RINKOS DALYVIŲ PRISTATYTIEMS ŠILUMOS 

SUPIRKIMO TVARKOS PAKEITIMO PASIŪLYMAMS IR ALTERNATYVIŲ MODELIŲ 

NAGRINĖJIMO 

 

AB „Kauno energija“ (toliau – Kauno energija) kartu su konsultantais UAB „Teisingi 

energetikos sprendimai“ įvertinusi Šilumos taryboje svarstomus UAB „IDEX“/Lietuvos 

nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos (toliau – IDEX/LNŠGA) ir Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacijos (toliau – LŠTA) pateiktus pasiūlymus keisti šiuo metu galiojantį konkurencijos šilumos 

gamyboje reglamentavimą, siūlo Paskirstytų galių aukciono modelį. 

Pagrindiniai siūlomo modelio principai: 

1. Organizuojamas vienas mėnesinis šilumos gamybos aukcionas; 

2. Aukciono dalyviui sudaroma galimybė, tačiau ne prievolė, šilumos gamybos šaltinį 

aukcione suskaidyti į atskirus galios vienetus; 

3. Aukciono dalyvio pigiausias šilumos gamybos vieneto siūlymas negali būti mažesnis už 

gamybos šaltinio techninio nusikrovimo ribą. Ši sąlyga numatyta siekiant užtikrinti, kad 

laimėjęs gamintojas turės galimybes pagaminti numatytą šilumos kiekį supirkimo 

laikotarpiu; 

4. Likusią galią virš techninio nusikrovimo ribos gamintojas aukcione gali skaidyti į 

skirtingo dydžio galios vienetus (mažiausias gamybos galios vienetas - 1,00 MW). 

Pavyzdžiui, aukcione dalyvaujantis 8 MW katilas (+2 MW DKE), gali siūlyti parduoti 

bazinę šilumos gamybos galią, lygią minimaliai techninei nusikrovimo ribai (3MW), o 

likusią galią gali skaidyti į pasirinktą kiekį galios vienetų; 

5. Suskaidytoms gamybos galios dalims aukcione siūlomos kainos gali skirtis. 

Prognozuojama, kad bazinę dalį gamintojas pasiūlys už kainą, artimą šilumos gamybos 

savikainai, taip užtikrindamas bent minimalų objekto darbą pasidengiant kintamus 

kaštus, o likusius galios vienetus gamintojas stengsis parduoti brangiau, stengdamasis 

pasidengti pastoviuosius kaštus ir uždirbti pelną; 

6. Visi šilumos gamintojai turėtų būti reguliuojami vadovaujantis Šilumos kainų 

nustatymo metodikos 2.4 ir 2.6 punktuose nustatyta kainos dedamųjų ir leistinų gauti 

pajamų (šilumos bazinėje kainoje įskaičiuotų sąnaudų) nustatymo ir perskaičiavimo 

tvarka. Siekiant didesnio modelio taikymo lankstumo, siūloma peržiūrėti palyginamųjų 

sąnaudų nustatymo, apskaičiavimo ir taikymo mechanizmą. 

Siūlomo modelio privalumai: 

1. Paskirstytų galių aukcionas skatintų skaidrią ir tvarią konkurenciją, taikant mažiau 

dirbtinių kainos reguliavimo mechanizmų, taip pat sudarytų lygias ir nediskriminacines 

sąlygas visiems šilumos gamybos šaltiniams centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 

sistemoje užtikrintų efektyvų varžymąsi bei rinkos sąlygas atitinkančias kainas; 

2. Šilumos gamintojui dirbant iš dalies nusikrovus, lengviau balansuoti šilumos tiekimo 

tinklą, nes atsiradus didesniam šilumos poreikiui ir katilui dirbant 50-80 proc. nuo 

nominalios apkrovos, padidinti apkrovą iki 100 proc. užtruktų ženkliai trumpiau nei 

paleisti biokuro katilą iš šaltos būsenos; 

3. Šilumos gamintojai didžiąją dalį biokuro perka taikant ilgalaikius sandorius, ir tik dalį 

biokuro perka taikant trumpalaikius sandorius. Gamintojui būtų lengviau planuoti 

biokuro pirkimus, kai aukcione galima siūlyti vieną kainą bazinei gamybai, kuri 

užtikrinama iš ilgalaikių biokuro pirkimų, ir kintamiems galios vienetams su 

prisiimtomis rizikomis trumpalaikiams biokuro pirkimams. 

Pridedamas svarstomų šilumos supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymų ir Kauno energijos pateikto 

modelio palyginimas (Priedas 1) 

_________ 
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Priedas 1 

Vertinimo 

kriterijus 

Esama supirkimo 

tvarka 

IDEX/LNŠGA 

modelis 
LŠTA modelis 

Kauno 

energijos/TES 

modelis 

Pritaikomum

as visose CŠT 

sistemose 

Taikomas visose 

sistemose. 

Reikalingas atskiras 

vertinimas poveikiui 

kiekvienoje CŠT 

sistemoje, kadangi 

pasiūlytas galių 

paskirstymas Kauno 

CŠT pavyzdžiu nėra 

universalus, kitas 

sistemas reikia 

įvertinti individualiai.  

Pritaikomas 

visose sistemose. 

Pritaikomas visose 

sistemose. 

Aukciono 

kainų 

aspektas 

- a. Balansavime galės 

dalyvauti tik tie 

įrenginiai, kurie 

faktiškai laimėjo 

bazinį aukcioną. 

b. Šaltaisiais 

mėnesiais gali 

susiformuoti situacija, 

kuomet balansavimo 

kiekis bus superkamas 

pigiau nei 

brangiausias bazinis 

pasiūlymas. Tuomet 

kyla klausimas kaip 

paaiškinti, kodėl 

rinkoje yra siūloma 

pigesnė balansavimo 

šiluma, bet bazinis 

poreikis yra 

užtikrinamas 

brangiau. 

c. Užtikrintai 

atsiranda galimybė 

piktnaudžiauti 

situacija Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos 

sistemose vasaros 

sezono metu. 

Pavyzdžiui, atliekų 

deginimo jėgainės 

siūlys bazinį poreikį 

pigiau negu gali 

pasiūlyti kiti dalyviai, 

o laimėjus aukcioną 

(kadangi lieka 

vieninteliai tinkle kas 

fiziškai dirba, nes kiti 

Pastovieji kaštai 

dengiami, 

varžomasi 

kintamąja 

gamybos kaštų 

dalimi.   

 

Dengiami tik 

konkurencingi 

kapitalo 

(miniimalūs) 

faktiniai 

(pageidaujami) 

kaštai, o kitos 

sąnaudos ir 

pelnas uždirbami 

realioje 

konkurencijoje 

energijos 

aukcionuose.   

Nusistovi įprasta 

šilumos kainų 

struktūra: pigiausia 

bazinė gamyba, 

brangiausia 

balansavimo/pikinė 

gamyba.  

Lyginant su esama 

situacija, kainos 

kitimas nuo 

pigiausio iki 

brangiausio šilumos 

šaltinio bus 

tolygesnis, kadangi 

užtikrinama 

teisingesnė dalyvių 

prieiga prie rinkos. 
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Vertinimo 

kriterijus 

Esama supirkimo 

tvarka 

IDEX/LNŠGA 

modelis 
LŠTA modelis 

Kauno 

energijos/TES 

modelis 

tiesiog netelpa), 

balansavimo 

pajėgumus parduos už 

maksimalią galimą 

kainą. 

d. Nėra pagrindo 

teigti, kad rinka elgsis 

taip pat kaip 

2019/2020, kadangi 

situacija nėra 

palyginama: 

• 2019/2020 

šilumos 

paklausą 

(250MW) 

tenkina 5 

dalyviai 

• Analizuojamoje 

situacijoje 

šilumos 

paklausą 

(250MW) 

tenkina 6 

dalyviai, kurių 

galia apribota.  

Apribojus galią, 

dalyvių skaičius 

nesumažėja, tik 

dirbtinai apribojama 

teisė siūlyti pilną 

pajėgumą. Taip pat 

klaidinga prielaida, 

kad balansavimo 

kaina bus lygi 

kintamosioms 

sąnaudoms, nebent 

bus įvesti kiti 

"dirbtiniai", todėl 

netvarūs, apribojimai. 

Sistemos 

patikimumas 

Sudėtingas 

balansavimo 

mechanizmas. 

Sudėtingas gamybos 

rezervavimas esant 

neplaniniam vieno 

iš gamintojų 

sustojimui. Visi 

gamintojai stengiasi 

dirbti nominalia 

Turėtų užtikrinti 

efektyvesnį 

balansavimą, tačiau 

gali būti susiduriama 

su panašiomis 

problemomis kaip ir 

esamoje situacijoje. 

Reikalingas 

papildomas 

mechanizmas, 

užtikrinantis 

šilumos gamintojų 

darbą.  

Nepateikę 

siūlymų 

proporcingai 

negauna kapitalo 

Aukštas 

patikimumas, 

kadangi sistemoje 

vienu metu veikia 

maksimaliai daug iš 

dalies nusikrovusių 

įrenginių, galinčių 

balansuoti poreikį 

arba lanksčiai 

reaguoti neplanuotai 
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Vertinimo 

kriterijus 

Esama supirkimo 

tvarka 

IDEX/LNŠGA 

modelis 
LŠTA modelis 

Kauno 

energijos/TES 

modelis 

galia, todėl galios 

reguliavimui nelieka 

rezervų. 

padenimo pajamų 

tą mėnesį 

Pastoviųjų kaštų ir 

investicinės 

grąžos 

padengimas gali 

demotyvuoti  

dalyvauti 

kintamos dalies 

aukcionuose.  

sustojus vienam ar 

daugiau gamintojų. 

Reguliavimo 

aplinkos 

pakeitimai 

- Neženklūs, tačiau 

siūloma tvarka 

neužtikrina 

savireguliacijos, 

kadangi  netvaraus 

modelio palaikymui  

būtinos rinkos sąlygų 

neatitinkančios 

taisyklės.  

Šaltinių galios 

apribojimas 

Baziniame aukcione 

gali sudaryti klaidingą 

signalą 

investuotojams, ko 

pasėkoje gali atsirasti 

papildomos 

investicijos, ir tai 

ateityje pareikalautų 

vėl spręsti analogišką 

problemą.  

Reikalingi 

Šilumos ūkio 

įstatymo 

pakeitimai.  

Reikalingi 

neženklūs 

pakeitimai Šilumos 

supirkimo tvarkoje 

ir nesudėtingas 

Baltpool šilumos 

aukcionų sistemos 

išplėtimas/koregavi

mas.  

Modelio 

tvarumas 

Neilgalaikis 

sprendimas. 

Istoriškai matoma, 

kad reikalingi vis 

papildomi 

mechanizmai, kurie 

dirbtinai reguliuotų 

kainų lygį, 

pritrauktų/stabdytų 

investicijas, tuo 

pačiu būtų 

užtikrinamas 

sistemos stabilumas 

(AEI, galių 

adekvatumo ir kt. 

prasmėmis).  

Neilgalaikis 

sprendimas. 

Siunčiami dirbtiniai ir 

dviprasmiški signalai 

gamintojams. Ateityje 

galimai reikės 

nustatyti kitokią, 

aukštesnę ar žemesnę 

kainos ribą baziniam 

aukcionui. 

Turės būti sukurtos 

skirtingos taisyklės 

skirtinguose CŠT 

sistemose. Reikės 

dirbtinai reguliuoti 

gamybos rodiklius 

keičiantis situacijai, 

atsirandant ar 

Ilgalaikis 

sprendimas. 

Neaiškūs naujų 

investuotojų 

parinkimo 

kriterijai, neaiški 

naujų investicijų 

poreikio 

nustatymo 

perspektyva, 

galima didesnių 

investuotojų 

koncentracija. 

 

Ilgalaikis 

sprendimas. 

Vertinama, kad 

siūlomas modelis 

savi balansuotųsi 

užtikrinant 

maksimaliai 

sąžiningas sąlygas 

visiems rinkos 

dalyviams. Būtų 

išsaugoma 

konkurencinė 

aplinka, pagerėtų 

investicijų grąžos 

padengimas. Iš 

veiklos gaunamos 

pajamos tolygiau 

pasiskirstytų tarp 
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Vertinimo 

kriterijus 

Esama supirkimo 

tvarka 

IDEX/LNŠGA 

modelis 
LŠTA modelis 

Kauno 

energijos/TES 

modelis 

pasitraukiant šilumos 

gamintojams, 

keičiantis šilumos 

poreikiui (pvz., dėl 

pastatų renovacijos 

įtakos). 

šilumos gamintojų. 

Išlaikoma esama 

AEI gamybos 

struktūra, sudarytos 

sąlygos 

reinvesticijoms/nauj

ų technologijų  

plėtrai, efektyvumo 

didinimo 

priemonėms 

lanksčiau reaguojant 

į rinkos sąlygas. 
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IS-919/644-VI-7 priedas 

 

LŠTA gauta INFO Austrian Roadmap DHC 2050 (skaidrės) 
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IS-919/644-VI-8 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 18, 2021-09-30 

TN: tn 

 

 
______ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS, 2021 Nr. 18, 2021-09-30 

TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-919/644-VI-8-1 priedas 2021-

10-11.pdf) 


