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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-921/646 

2021-10-21/2021-10-25 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-921/646-I-1 priede pateikiama: 

• LRV 2021-10-21 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, TN: tn. 

• LRV 2021 10 22 pranešimas. Duomenų apžvalga: ketvirtoji COVID-19 banga netrukus taps 

didžiausia per visą pandemiją, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-I-2 priede pateikiama: 

• VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2021 m. spalio 19 d. 

įsakymas Nr. EV-242 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS 

PRIEŽIŪROS VYKDYMO ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS 

DEKLARAVIMO IR TEMINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI PRIE SOCIALINĖS 

APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, TN: tn, 

o Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai 

pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas, Įmonių, įstaigų ir 

organizacijų, pakartotinai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų 

įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas ir Potencialiai pavojingų įrenginių 

nuolatinės priežiūros vykdymo teminė ataskaita (priedas_forma) TN: tn. 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-1 priede pateikiama; 

• VERT 2021-10-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo, TN: 

tn, 

o Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas TN:  tn, 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo projektas TN: tn ir 

Projektus lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-2 priede pateikiama:  

• LRS 2021 m. spalio 19 d. pranešimas žiniasklaidai. Po svarstymo pritarta įstatymų 

pakeitimams dėl energijos kainų kilimo gyventojams sušvelninimo, TN: tn, 

• LŠTA 2021-10-18 raštas Nr. 94 LRS Ekonomikos komitetui DĖL ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, TN: 

tn , 

• LŠTA 2021-10-19 raštas Nr. 95 EM DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKIMO ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NUOSTATOMS, TN: tn,  

o ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO ir ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 IR 28 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-ketvirtoji-covid-19-banga-netrukus-taps-didziausia-per-visa-pandemija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-22/vieoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/400ea4e0332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e0f597b2332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-22/vieoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278579
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211018_LSTA_rastas_LRS_Ekonomik_del-SUI.docx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/211019_LSTA_95_rastas_EM_del-SUI-ir-EIRI-projektu.docx
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STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys bei 

Projektų svarstymo LRS eigos dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-3 priede pateikiama:  

• LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. spalio 20 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė, 

TN: tn, 

o Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 20(2), 22 ir 

52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 28(1), 29 ir 30 

straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, 

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

pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 13(1), 21, 22, 23, 24, 28 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28(1) ir 28(2) straipsniais įstatymo Nr. XIII-

3138 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 

straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) 

straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu įstatymo projektai ir Projektus lydintys 

dokumentai (tiesioginės nuotodos tekste) (šių Projektų lyginamieji variantai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-II-3-1 priedas 2021-10-

25.zip;). 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-4 priede pateikiama:  

• EM 2021-10-21 teikimas LRV Nr. (10.9-08Mr)-3-1800 dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų nacionalinės energetikos plėtros programos 

patvirtinimo“ projekto, TN: tn, 

o 2021–2030 metų nacionalinės energetikos plėtros programos projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-5 priede pateikiama:  

• AM 2021-10-14 teikimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO (STR 1.04.04:2017), TN: tn, 

o AM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. 

LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO 

REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

• AM 2021-10-14 teikimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO (STR 1.05.01:2017), TN: tn, 

o AM įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-II-6 priede pateikiama:  

• EM teikiamas Šilumos tarybai ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 

101, 12, 20, 22, 23, 24, 30, 32, IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 

STRAIPSNIAIS PAPILDYMO ĮSTATYMO projekto lyginamasis variantas, 

o Pirminės pastabos ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 

20, 22, 23, 24, 30, 32, IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 STRAIPSNIAIS 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17554
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17557
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/57ece2b1324411ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/57ece2b1324411ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb5346702fd111ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb5346702fd111ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ff13712fef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9491e465-15f0-4021-aebf-1bc2fadc8ada
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ff13712fef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9491e465-15f0-4021-aebf-1bc2fadc8ada
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PAPILDYMO ĮSTATYMO projekto lyginamajam variantui (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-II-6-1 priedas 2021-10-

25.zip). 
 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-10-19 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-2 priede pateikiama  

• EM 2021-10-14 raštas Nr. (18.1-07 Mr) 3-1787 DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

(APKLAUSA_EM_ESFA_dėl ES SF 2021-2027 priemonės įvadinių šilumos ir  karšto 

vandens skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu_fiksuotų įkainių tyrimas), 

• LŠTA INFO. Apklausa. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-3 priede pateikiama  

• LRS Ekonomikos komiteto 2021 m. spalio 18 d. neeilinio posėdžio (nuotoliniu būdu) 

darbotvarkė, TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-4 priede pateikiama  

• LRS 2021 m. spalio 15 d. pranešimas žiniasklaidai. Europos reikalų komitetas: „Siekiant 

įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą – iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, turi būti 

tinkamai paskirstomos išlaidos“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-5 priede pateikiama  

• VERT 2021-10-18 pranešimas. Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2022 

metams, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-III-6 priede pateikiama  

• AB „Kauno energija“ 2021-10-19 raštas LŠTA Nr. E20-169 DĖL ŠILUMOS 

PRISTATYMO BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS SUTARTIES 

STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o AB „Kauno energija“ 2021-10-19 rašto LŠTA Nr. E20-169 priedai TN: tn, bei pirminės 

įžvalgos. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2021 10 22 pranešimas. Pasienyje fiziškai sujungti Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiai: 

GIPL veiklos pradžia – jau kitų metų viduryje, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-2 priede pateikiama  

• AM 2021 10 22 pranešimas. Startuoja dekarbonizacijos darbo grupės – procesas, kokio 

Lietuvoje dar nebuvo, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-3 priede pateikiama 

https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17554
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278535
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/Nustatyta-elektros-energijos-sistemini%C5%B3-paslaug%C5%B3-kaina-2022-metams.aspx
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021_KE_del-standartiniu_salygu.zip
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021_KE_del-standartiniu_salygu.zip
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pasienyje-fiziskai-sujungti-lietuvos-ir-lenkijos-dujotiekiai-gipl-veiklos-pradzia-jau-kitu-metu-viduryje
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/startuoja-dekarbonizacijos-darbo-grupes-procesas-kokio-lietuvoje-dar-nebuvo
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• MIŠKO ATLIEKOMIS NORIMA PIGINTI ŠILDYMĄ, TAČIAU ŠILUMININKAI 

REIKALAUJA KEISTI TARIFO KAINODARĄ, Irma Janauskaitė, LRT TV naujienų 

tarnyba, www.LRT.lt, 2021.10.16, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-4 priede pateikiama 

• LRT TRUMPAI. SIŪLOMA, KAD KOMPENSACIJĄ UŽ ŠILDYMĄ GAUTŲ 

DAUGIAU GYVENTOJŲ: KAS GALĖTŲ GAUTI IR KĄ REIKĖTŲ PADARYTI, Vaida 

Kalinkaitė-Matuliauskienė, www.LRT.lt, 2021.10.17. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-5 priede pateikiama 

• LRV 2021 10 22 pranešimas. Pradedama rengti Valstybės pažangos strategija „Lietuva 

2050“, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-6 priede pateikiama 

• M. NAGEVIČIUS. KO MŪSŲ POLITIKAI GALĖTŲ PASIMOKYTI IŠ ANTANO 

SMETONOS, 2021-10-18 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-7 priede pateikiama 

• EKONOMIKOS MOKSLŲ DAKTARAS LABANAUSKAS: KAIP SUMAŽINTI 

SĄSKAITĄ UŽ ŠILDYMĄ? www.DELFI.lt, 2021 m. spalio 20 d. TN: tn, 

• 6 PAPRASTOS PRIEMONĖS, KAIP NAMUOSE TAUPYTI ŠILUMĄ, www.DELFI.lt, 

2021 m. spalio 18 d. TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-IV-8 priede pateikiama 

• MUMS PRIEŠ AKIS BRĘSTA PIRMOJI DIDELĖ ENERGIJOS KRIZĖ: TURIME VOS 

30 METŲ ATSISAKYTI ANGLIES DVIDEGINIO EMISIJŲ, The Economist 2021 m. 

spalio 19 d. www.delfi.lt, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-921/646-V-1 priede pateikiama 

• AM 2021 10 18 pranešimas. Prasideda Klimato savaitė, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-V-2 priede pateikiama 

• LEI INFO. RenOnBill informacinis renginys/diskusija | Kvietimas, (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

 

Šio skyriaus IS-921/646-V-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. streamSAVE dialogo grupė: šilumos atgavimas ir šaldymas, (tiesioginės 

nuorodos tekste) 2021 m. spalio 19 d., antradienis. 

o streamSAVE dialogo grupės: šilumos atgavimas ir šaldymas, dokumentai (tiesioginės 

nuorodos tekste) (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-921/646-V-3-1 priedas 2021-10-25.zip). 
 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-1 priede pateikiama 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1522090/misko-atliekomis-norima-piginti-sildyma-taciau-silumininkai-reikalauja-keisti-tarifo-kainodara
http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1521666/lrt-trumpai-siuloma-kad-kompensacija-uz-sildyma-gautu-daugiau-gyventoju-kas-galetu-gauti-ir-ka-reiketu-padaryti
https://lrv.lt/lt/naujienos/pradedama-rengti-valstybes-pazangos-strategija-lietuva-2050
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/10/18/m-nagevicius-ko-musu-politikai-galetu-pasimokyti-is-antano-smetonos
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ekonomikos-mokslu-daktaras-labanauskas-kaip-sumazinti-saskaita-uz-sildyma.d?id=88469435#cxrecs_s
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/patarimai/6-paprastos-priemones-kaip-namuose-taupyti-siluma.d?id=88445589
https://www.delfi.lt/plius/autorius/?aid=82131951
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/verslas-ir-ekonomika/mums-pries-akis-bresta-pirmoji-didele-energijos-krize-turime-vos-30-metu-atsisakyti-anglies-dvideginio-emisiju.d?id=88462061#cxrecs_s
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/prasideda-klimato-savaite
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• LŠTA INFO. Šilumos tarybos posėdžio apžvalga. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. 2021-10-18 d. LŠTA pirmadienio webinaro_medžiaga_Šilumos ūkio 

specialiųjų planų rengimo reglamentavimo tobulinimas (tiesioginės nuorodos tekste). (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-VI-2-1 priedas 

2021-10-25.zip). 

• LŠTA INFO. 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT 

sistemoms. 

 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. KTU pažyma Biokuro katilų korozija (tiesioginės nuorodos tekste). (šie 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-VI-3-1 priedas 

2021-10-25.pdf). 
 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-4 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Dėl užsienio praktikos NŠG konkurencijos klausimu (tiesioginės nuorodos 

tekste). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-

VI-4-1 priedas 2021-10-25.pdf). 
 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-5 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. dėl SM3 deginimo 

 

Šio skyriaus IS-921/646-VI-6 priede pateikiama 

• LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 19 2021-

10-15 (titulinis ir turinys) TN: tn, 

o LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 19 

2021-10-15 TN: tn. 

https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFISXBXckpiNUJocHBoaFpzOW5sR25Ma3M1cnBHWEx4Nnlla21uYmFadHJucCUyQmVhOHB0MUdSb241aHJ5MnVobHNwcWxtaHhsWjZaYVc2UmJkUmxtVzJiekcyWHNXZTBsSTJka1duRW5aNWwybWZSbEoxcDJwcWVhZEdkeldHb21wVE1aSnlWYkpOcGFzcGZscE5vWldpU2s1WnFiWkxGbVlkcDFYSERaR2FmYnAxZ2FOVnB4V2lmblcxdG5aZyUzRA==
https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFISXBXckpiNUJocHBoaFpzOW5sR25Ma3M1cnBHWEx4Nnlla21uYmFadHJucCUyQmVhOHB0MUdSb241aHJ5MnVobHNwcWxtaHhsWjZaYVc2UmJkUmxtVzJiekcyWHNXZTBsSTJka1duRW5aNWwybWZSbEoxcDJwcWVhZEdkeldHb21wVE1aSnlWYkpOcGFzcGZscE5vWldpU2s1WnFiWkxGbVlkcDFYSERaR2FmYnAxZ2FOVnB4V2lmblcxdG5aZyUzRA==
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IS-921/646-I-1 priedas 
 

LRV 2021-10-21 pranešimas. COVID-19 pandemijos valdymo priemonės 

TN: tn  

 

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 20 d.  

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

• Operacijų vadovo sprendimai.  

• Dažniausiai užduodami klausimai 

 

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

birželio 30 d. 24:00 val. 

 

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA. 

 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALDYMO PRIEMONĖS 

 

Papildomos pandemijos valdymo priemonės nuo rugsėjo 13 d. 

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

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

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

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

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

privalomos. 

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

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

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

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

sportuojant ir kt.). 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-1
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Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. 

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

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

bus atliekamas nemokamai. 

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, 

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

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

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

įskaitant matavimosi kabinas; į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, 

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

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

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

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

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose 

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

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

teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

• laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės; 

• muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas; 

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

• asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus, įskaitant testavimą); 

• socialinės paslaugos; 

• psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos; 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės 

būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas; 

• veterinarijos paslaugos; 

• keleivių vežimo transportu paslaugos; 

• keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais 

automobiliais taksi paslaugos; 

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

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

teikimas ir teismų veikla; 

• veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga; 

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

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

sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas); 
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• kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

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

veiksmų planą; 

• asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems 

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

priskirta ši funkcija; 

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

paskirti socialiniai darbuotojai; 

• pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims; 

• pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims; 

• veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu; 

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

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

tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu 

laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų; 

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

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

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

ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis 

paslaugomis; 

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

profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

Galimybių pasas galioja: 

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

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

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

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

vakcinos dozės suleidimo; 

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

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

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

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

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

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

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

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

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

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

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

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

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

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

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

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

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

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

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

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt  

  

http://www.gpasas.lt 
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Nuo spalio 22 d. reikalavimas užtikrinti 30 kv. m prekybos plotą vienam aptarnaujamam asmeniui 

bus taikomas toms prekybos vietoms, kurioms Vyriausybės nutarimu yra numatyta išimtis ir 

leidžiama aptarnauti žmones, neatitinkančius Galimybių paso kriterijų. 

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti 

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

Galimybių pasas 

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

Galimybių pasas galioja nuo 2021 m. gegužės 24 d. 

  

Galimybių pasas galioja: 

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

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

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

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

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

vakcinos dozės suleidimo; 

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

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

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

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

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

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

– „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

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

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

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

(bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba 

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

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

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas 

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

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

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

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

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

nustatyti; 

• yra vaikas iki 16 metų. 

http://www.koronastop.lt/
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-2
https://gpasas.lt/
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Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
  

Apsauginės veido kaukės 

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

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

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

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

sportuojant ir kt.). 

  

Atvykimas iš užsienio  

Reikalavimai grįžtant, išimtys. 

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-21 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-7
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-8
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones#ex-9
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1
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LRV 2021 10 22 pranešimas. Duomenų apžvalga: ketvirtoji COVID-19 banga netrukus taps 

didžiausia per visą pandemiją 

TN: tn  

 

Lietuvoje ketvirtoji COVID-19 banga netrukus taps didžiausia per visą pandemiją, rodo 

naujausi duomenys. Daugumoje savivaldybių atvejų, hospitalizacijų ir mirčių skaičius auga, o 

mažėja tik keliose Vakarų Lietuvos savivaldybėse, kuriose ir prasidėjo ši banga. 

• Tarp hospitalizuojamų dėl COVID-19 asmenų 75 proc. sudaro asmenys, negavę nė 

vienos vakcinos dozės. 

• Tarp mirštančių nuo COVID-19 visiškai nevakcinuoti sudaro 80 proc., tad daugiau nei 

75 proc. hospitalizacijų ir mirčių dėl COVID-19 sukelia 25 proc. nevakcinuotų aukštos 

rizikos grupių asmenų. 

• Vakcinavosi arba persirgo COVID-19 jau virš 72 proc. šalies gyventojų ir, mažėjant 

vakcinacijos apimtims bei daugėjant naujų atvejų, šios mišrios imunizacijos tempas 

išlieka stabilus ir siekia apie 1 proc. gyventojų per savaitę. 

• Imuniteto įgijimas persergant ar vakcinuojantis turi labai skirtingas kainas: per 60 dienų 

nuo COVID-19 diagnozės dėl visų mirties priežasčių mirė dešimt kartų daugiau 

žmonių, nei statistiškai tikėtina šioje žmonių grupėje, o tuo tarpu po pirmos vakcinos 

dozės dėl visų mirties priežasčių žmonių mirė perpus mažiau, nei statistiškai tikėtina 

tarp 1,7 mln. vakcinuotų asmenų. 

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

Primintina, kad 75+ metų nuo COVID-19 nepasiskiepiję senjorai gali gauti 100 eurų 

vienkartinę išmoką pasiskiepijus pilna vakcinacijos schema iki lapkričio 30 d., o pasiskiepiję – gauti 

sustiprinančiąją vakcinos dozę iki kovo 31 d. SVARBU! Pirma vakcinos doze rekomenduojama 

pasiskiepyti iki lapkričio 8 d., kad pagal pilną vakcinacijos schemą spėtumėte pasiskiepyti iki 

lapkričio 30 d. 

Nemokamai vakcinai registruokitės nemokamu telefonu numeriu 1808. 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

 

https://lrv.lt/lt/naujienos/duomenu-apzvalga-ketvirtoji-covid-19-banga-netrukus-taps-didziausia-per-visa-pandemija
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/20211022%20COVID-19%20situacijos%20ap%C5%BEvalga.pdf
https://koronastop.lrv.lt/
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IS-921/646-I-2 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS 

VYKDYMO ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARAVIMO IR 

TEMINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI 

DARBO INSPEKCIJAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS   

 

2021 m. spalio 19 d. Nr. EV-242  

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 

2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 

5 dalimi, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų 

priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.9 papunkčiu bei įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų 

saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu 

Nr.V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos 

ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo 

inspekcijai“: 

1. T v i r t i n u pridedamus:  

1.1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai 

pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą; 

1.2. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pakartotinai inspektuojamų elektroniniu būdu dėl 

Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašą. 

2. N u r o d a u įmonių, įstaigų ir organizacijų (toliau – įmonės), įtrauktų į vieną iš sąrašų, 

nurodytų šio įsakymo 1.1 ar 1.2 papunktyje, vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi asmenys: 

2.1. įvertintų pagal Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo teminę 

ataskaitą (šio įsakymo priedas) (toliau – Teminė ataskaita) potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – 

PPĮ) nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams;  

2.2. informaciją apie PPĮ nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems 

reikalavimams iki 2021 m. lapkričio 20 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo 

inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į 

Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė ataskaita, nepaisant prižiūrimų PPĮ 

skaičiaus) tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – 

EPDS). Teminės ataskaitos popieriniai variantai negalioja. 

3. N u s t a t a u, kad įmonės, įvertinusios pagal Teminę ataskaitą PPĮ nuolatinės priežiūros 

vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams, tad VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams 

sistemoje (EPDS) užpildžiusios ir pateikusios Teminę ataskaitą, 2021 metais nebus tikrinamos 

planine tvarka, VDI inspektoriams apsilankant įmonėje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666
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4. Į p a r e i g o j u: 

4.1. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti: 

4.1.1. įmonių, įtrauktų į šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytus sąrašus, individualų 

informavimą apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles – per 5 darbo dienas po šio įsakymo 

pasirašymo;  

4.1.2. įmonių informacijos apie PPĮ nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems 

reikalavimams, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI 

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui iki 2021 m. gruodžio 1 d.; 

4.2. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

organizuoti atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą skelbti VDI interneto 

svetainėje (esant poreikiui, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms); 

4.3. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio 

įsakymo su priedais paskelbimą Teisės aktų registre bei VDI interneto išorės svetainėje; 

4.4. VDI Administravimo skyriaus vedėją per 3 darbo dienas po šio įsakymo pasirašymo 

organizuoti visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu įmonėms nustatytas prievoles. 

5. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį. 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis  

darbo inspektorius Jonas Gricius 

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų 

įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo, sąrašas, Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pakartotinai 

inspektuojamų elektroniniu būdu dėl Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros 

vykdymo, sąrašas ir Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo teminė 

ataskaita (priedas_forma) TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

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

921/646-I-2-1 priedas 2021-10-25.zip      . 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e1f632030da11ec992fe4cdfceb5666
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IS-921/646-II-1 priedas 

 

VERT 2021-10-22 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

tvarkos ir sąlygų aprašo ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo ir Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir 

sąlygų aprašo pakeitimo. 

Pakeitimo projektu siekiama atsižvelgti į Supirkimo tvarkos taikymo praktikoje iškylančias 

problemas, Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijų 

išsakomas pastabas galiojančiai Supirkimo tvarkai. 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai:  

• Supirkimo tvarka papildyta papunkčiu, numatančiu palyginamųjų šilumos gamybos 

sąnaudų skaičiavimuose taikomos elektros energijos technologinėms reikmėms kainos 

skaičiavimo tvarką. 

• Numatyta, kad šilumos aukcionai bus organizuojami ne antrajam mėnesiui po einamojo, 

o pirmajam mėnesiui po einamojo. 

• Atsižvelgiant į tai, kad šilumos aukcionus siūloma organizuoti ne antrajam mėnesiui po 

einamojo, o pirmajam mėnesiui po einamojo, pakeistas Supirkimo tvarkoje numatyta, 

kad  šilumos tiekėjai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje palyginamąsias 

šilumos gamybos sąnaudas privalo deklaruoti ne vėliau kaip 12 einamojo mėnesio 

kalendorinę dieną, šiuo metu deklaruoti privaloma ne vėliau, kaip 18 einamojo mėnesio 

kalendorinę dieną. 

Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų apraše atlikti šie pakeitimai: 

• Atsižvelgiant į numatomus Supirkimo tvarkos pakeitimus, numatyta, kad 

prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina bus nustatoma ir skelbiama VERT 

tinklalapyje iki kiekvieno mėnesio, einančio prieš mėnesį, kuriam kaina 

prognozuojama, 10 dienos.  

 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai) paštu Verkių g. 

25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės 

aktų projektų informacinę sistemą. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“. 

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektas TN:  tn, Vidutinės 

biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo projektas TN: tn 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-921/646-II-1-1 

priedas 2021-10-25.zip      . 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-22/vieoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/400ea4e0332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/400ea4e0332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e0f597b2332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e0f597b2332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
http://www.vert/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/400ea4e0332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e0f597b2332911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6b30e650-1b2a-4d4b-8027-8e72d9af8847
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-22/vieoji-konsultacija-del-silumos-gamybos-ir-supirkimo-tvarkos.aspx
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IS-921/646-II-2 priedas 

 

Po svarstymo pritarta įstatymų pakeitimams dėl energijos kainų kilimo gyventojams 

sušvelninimo 

LRS 2021 m. spalio 19 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

 

Seimas po svarstymo pritarė Gamtinių dujų, Elektros energetikos, Energijos išteklių rinkos 

ir Šilumos ūkio įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama sušvelninti elektros, dujų ir šilumos kainų 

kilimą buitiniams vartotojams. 

Svarstomais pakeitimais numatoma leisti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

reguliuojamos elektros ir dujų kainos dalies padidėjimą vartotojams išdėstyti per tam tikrą 

laikotarpį, o ne perkelti vartotojams iškart: iki 2027 m. pabaigos – elektros, iki penkerių metų – 

dujų. 

Reguliuojamiems šilumos gamintojams būtų sudaromos sąlygos didesnę dalį gamtinių dujų 

įsigyti ne per biržą, o tiesiogiai iš dujų tiekėjo, jei toks būdas ekonomiškai naudingesnis. Šiuo metu 

galiojantis reglamentavimas įpareigoja šilumos gamintojus per biržą įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. 

dujų metinio poreikio. Pasak pasiūlymų iniciatorių, siūlomos pataisos šilumos gamintojams suteiktų 

daugiau lankstumo ieškant pigesnių žaliavų. 

Teisės aktų pakeitimais taip pat numatoma pusmečiui pratęsti terminą, iki kada buitiniai 

elektros vartotojai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Tai reiškia, kad tiekėjo nepasirinkę 

gyventojai visuomeniniu elektros tiekimu galės naudotis ne iki šių metų pabaigos, bet iki 2022 m. 

liepos 1 d. Šiuo metu tokių vartotojų yra apie 500 tūkst. iš 750 tūkst. II elektros energijos rinkos 

liberalizavimo etapo vartotojų, privalančių pasirinkti tiekėją. Pasak energetikos ministro Dainiaus 

Kreivio, termino pratęsimas padės išvengti galimo „butelio kakliuko“ efekto 2021 m. pabaigoje, 

taip pat mažiau vartotojų pateks į garantinį tiekimą, kuriems elektros kaina, tikėtina, būtų didesnė. 

Elektros energetikos įstatymo pakeitimais siekiama įpareigoti visuomeninį tiekėją ir 

nepriklausomus tiekėjus informuoti II elektros energijos rinkos liberalizavimo etapo vartotojus apie 

pasikeitusį reguliavimą ir jų pasirinkimo galimybes. 

Elektros energetikos įstatymo pakeitimuose taip pat numatyta, kad nepriklausomi tiekėjai 

turės teisę pasiūlyti vartotojams nuo kitų metų pradžios prasidėsiantį sutarčių vykdymą 

automatiškai atidėti iki 2022 m. liepos 1 d. – tokiu atveju nereiktų papildomo vartotojo sutikimo ir 

taip būtų išvengta papildomos administracinės naštos. Vartotojai, kurie nenorės, kad būtų atidėtas jų 

sutarčių vykdymas, turės apie tai informuoti nepriklausomą tiekėją. 

Elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniai vartotojai, jei jie dar nepasirinko 

nepriklausomo tiekėjo, galės apsispręsti, kaip jiems elgtis: 

1) šiuo metu nieko nedaryti, t. y. iki 2022 m. birželio mėn. pabaigos naudotis visuomeninio 

tiekimo paslauga ir iki 2022 m. birželio pab. pasirinkti nepriklausomą tiekėją; 

2) jei pageidauja, sudaryti sutartį su nepriklausomu tiekėju. Tokiu atveju vartotojas, sudaręs 

sutartį su nepriklausomu tiekėju, taip pat turės teisę nutraukti sutartį su nepriklausomu 

tiekėju ir grįžti į visuomeninį tiekimą, ir tada iki 2022 m. birželio pab. pakartotinai pasirinkti 

nepriklausomą tiekėją. 

Elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniai vartotojai, kurie jau yra pasirinkę 

nepriklausomą tiekėją, galės apsispręsti kaip jie nori elgtis: 

1) nieko nedaryti, naudotis turima sutartimi su nepriklausomu tiekėju, jeigu to pageidauja; 

2) nutraukti sutartį su nepriklausomu tiekėju ir grįžti į visuomeninį tiekimą, o iki 2022 m. 

birželio pab. pakartotinai pasirinkti nepriklausomą tiekėją; 

3) jei su nepriklausomu tiekėju sudaryta sutartis dėl elektros tiekimo nuo 2022 m. sausio 1 d.: 

− nesiimdamas jokių veiksmų atidėti turimos sutarties su nepriklausomu tiekėju 

įsigaliojimą iki 2022 m. liepos 1 d. ir naudotis visuomeninio tiekimo paslauga iki 

elektros rinkos liberalizavimo II etapo pabaigos; 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278579
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− išreikšti nesutikimą atidėti turimos sutarties su nepriklausomu tiekėju įsigaliojimą iki 

2022 m. liepos 1 d. ir naudotis nepriklausomu tiekimu nuo 2022 m. sausio 1 d. 

Galutinis elektros rinkos liberalizavimo terminas išlieka nepakitęs – jis bus įgyvendintas iki 

2023 m. 

Kaip pabrėžia Seimo Ekonomikos komitetas, šie pakeitimai yra ypač aktualūs Valstybinei 

energetikos reguliavimo tarybai 2021 m. lapkričio mėn. priimant sprendimus dėl 2022 m. elektros ir 

dujų tarifų. 

Po svarstymo už teisės aktų pakeitimus (projektai Nr. XIVP-936(2), Nr. XIVP-937(2), 

Nr. XIVP-938(2), Nr. XIVP-939(2), Nr. XIVP-940(2) balsavo 66 Seimo nariai, susilaikė 50 

parlamentarai. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą. 

  

Parengė 

Informacijos ir komunikacijos departamento 

Spaudos biuro patarėjas 

Rimas Rudaitis 

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt 

Naujausi pakeitimai - 2021-10-19 16:02 Rimas Rudaitis 

_________ 
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su Energetikos 

ministerijos pateiktu Vyriausybei nauju Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo 

projektu, kuriuo papildė teikiamą Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektų (LR gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 57 

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

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

įstatymo) paketą, kuris spalio 18 d. bus svarstomas Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje.  

Energetikos ministerija šiuos pakeitimus teikė atsižvelgusi į Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos (toliau – Tarybos) siūlymus, kurių tikslas - leisti ir paskatinti šilumos tiekėjus 

ir nepriklausomus šilumos gamintojus ieškoti įvairesnių apsirūpinimo pigesniu kuru formų, t.y. 

leisti, vertinant būtinąsias kuro sąnaudas, atsižvelgti į metinį kuro sąnaudų rezultatą bei jo 

atitikimą vidutinėms metinėms atitinkamo kuro kainoms. Asociacija nori atkreipti dėmesį, kad 

numatyta pakeitimų redakcija kelia neaiškumų dėl vidutinės metinės kuro kainos skaičiavimo 

tvarkos, todėl siūlome tokią 20 punkto formuluotę: 

„3. Pakeisti 32 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, 

pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto 

vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo 

Lietuvos Respublikos Seimo 

Ekonomikos komitetui 

 

 2021-10-18 Nr. 94 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO 

http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-936*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-937*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-938*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-939*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
http://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-940*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
mailto:rimas.rudaitis@lrs.lt
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laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Kai kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir 

(ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės 

biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių 

dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės paskutinių 12 mėnesių metinės 

biokuro kainos arba vidutinės paskutinių 12 mėnesių metinės biokuro biržos kainos, 

arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę metinę biokuro kainą, 

vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių dujų biržos kainą, 

vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

Svarstytinas ir trumpesnio laikotarpio palyginimas, kad operatyviai reaguoti į kuro rinkos 

pokyčius. 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

R. Gurklienė, tel. (85) 266 7097, el. p. ramune@lsta.lt  

_________ 

 

 

 
 

V. Gerulaičio g. 10 

LT-08200 Vilnius 
Tel. (8-5) 2667025 
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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) susipažino su Energetikos 

ministerijos pateiktu Vyriausybei, o šiuo metu ir Seimui nauju Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 

32 straipsnio pakeitimo projektu, kuriuo papildė teikiamą Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-

2023 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (LR gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 5, 9, 45, 

46, 47 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, LR elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 43 ir 69 

straipsnių pakeitimo įstatymo ir LR energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 straipsnio 

pakeitimo įstatymo) paketą. Atkreiptinas dėmesys kad viešo derinimo metu Energetikos 

ministerija į įstatymo projektų paketą nebuvo įtraukusi Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, todėl Asociacija šiam projektui anksčiau pateikti savo 

pastabų ir pasiūlymų neturėjo galimybės. Asociacija nori atkreipti dėmesį, kad numatyta pakeitimų 

redakcija kelia neaiškumų dėl vidutinės metinės kuro kainos skaičiavimo tvarkos. 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 28 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto (toliau – EIRĮ projektas) 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekiant 

nustatyti, kokia dalimi ne energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro sąnaudos pagrįstos, bus 

vertinamos „7. <...> tik to pirkimo, kuris buvo vykdytas pažeidžiant šio įstatymo 191 straipsnio 

reikalavimus, sutarties išlaidos biokurui įsigyti, viršijančios vidutinę metinę biokuro kainą arba 

vidutinę metinę biokuro biržos kainą“. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau – ŠŪĮ projektas) 1 straipsnio 3 dalyje 

numatyta, kad „20. <...> Kai kuras, naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, 

įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis 

pripažįstamos metinės įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai 

 

 2021-10-19 Nr. 95 

Į  Nr.  

    

DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKIMO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO 

NR. XI-2023 23 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

NUOSTATOMS 

mailto:ramune@lsta.lt
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(ar) gamtinių dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės metinės biokuro kainos arba vidutinės 

metinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos“. Tai reiškia, 

kad EIRĮ projekte numatytu atveju su vidutine metine biokuro biržos kaina bus lyginamos 

atitinkamo pirkimo sutarties išlaidos biokurui įsigyti, o ŠŪĮ projekte numatytu atveju – su vidutine 

metine biokuro biržos kaina bus lyginamos metinės ne per energijos išteklių biržą įsigyto biokuro 

sąnaudos. Pastebėtina, kad analogiški neatitikimai yra numatyti ir su ne per gamtinių dujų biržą 

įsigytų gamtinių dujų sąnaudų ir kainų palyginimu. 

Įvertinus EIRĮ projekto ir ŠŪĮ projekto nuostatas, kyla abejonių, ar numatytas metinių 

sąnaudų lyginimas užtikrins objektyvų ekonominio naudingumo vertinimą, kai yra sezoniniai ar 

neprognozuojami rinkos pokyčių nulemti biokuro kainų svyravimai. Kainų svyravimai susidaro ir 

gamtinių dujų rinkoje. Pavyzdžiui, nuo 2020 m. sausio iki 2021 m. rugsėjo mėn. gamtinių dujų 

kaina išaugo 3 kartus, o nuo 2021 m. sausio iki rugsėjo mėn. – 2,5 karto. Akivaizdu, kad esant 

tokiai gamtinių dujų kainos augimo tendencijai, bet kurio 2021 m. atskiro mėnesio gamtinių dujų 

kaina bus didesnė, nei vidutinė metinė gamtinių dujų kaina. 

Kadangi neaišku, kaip metų eigoje šilumos gamintojai galės įsivertinti, ar jų metinės ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) ne per gamtinių dujų biržą įsigyto biokuro ir (ar) gamtinių dujų 

sąnaudos nėra didesnės nei vidutinė metinė biokuro biržos kaina ir (ar) vidutinė metinė gamtinių 

dujų biržos kaina, kai pastarosios kainos bus žinomos tik metams pasibaigus, todėl siūlome tokią 

ŠŪĮ projekto 32 str. 20 punkto formuluotę: 

„3. Pakeisti 32 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, 

pirktos šilumos, geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto 

vandens kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo 

laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų dedamąsias. Kai kuras, naudojamas 

šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigyjamas ne per energijos išteklių biržą 

ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos metinės įmonės 

biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių 

dujų biržą sąnaudos, neviršijančios vidutinės paskutinių 12 mėnesių metinės 

biokuro kainos arba vidutinės paskutinių 12 mėnesių metinės biokuro biržos 

kainos, arba vidutinės metinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę metinę 

biokuro kainą, vidutinę metinę biokuro biržos kainą ir vidutinę metinę gamtinių 

dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato Taryba.“ 

 Tikimės Energetikos ministerijos greitos reakcijos į šiame rašte išdėstytus 

nesuderinamumus tarp projektų ir praktinių taikymo galimybių. 

 

Asociacijos prezidentas   dr. Valdas Lukoševičius 

 

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

_________ 

 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO ir 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 IR 28 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAI ir Projektus lydintys bei Projektų svarstymo LRS eigos 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-II-2-1 

priedas 2021-10-25.zip;). 

mailto:mantas@lsta.lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17554
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IS-921/646-II-3 priedas 

 

Ekonomikos komiteto 2021 m. spalio 20 d. posėdžio (nuotoliniu būdu) darbotvarkė 

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-10-20 

10.00–10.02 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  
K. 

Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-10-20 

10.02–10.40 

Nuotoliniu 

XIVP-

829 

Elektros energetikos įstatymo Nr. 

VIII-1881 pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

3. 
XIVP-

830 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

2, 3, 11, 14, 20, 20(2), 22 ir 52 

straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

Ž. Klimka 

4. 
XIVP-

831 

Energijos išteklių rinkos įstatymo 

Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 

24, 28, 28(1), 29 ir 30 straipsnių 

pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

5. 
XIVP-

832 

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 

5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 

straipsnių ir priedo pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

6. 
XIVP-

833 

Elektros energetikos įstatymo Nr. 

VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 

60, 61, 67 ir 68 straipsnių 

pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 

11 ir 22 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17557
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-829
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-829
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-830
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-830
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-831
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-831
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-832
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-832
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-833
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-833
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7. 
XIVP-

834 

Geležinkelių transporto kodekso 

30(3) ir 30(4) straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

8. 
XIVP-

934 

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 

6, 8, 13(1), 21, 22, 23, 24, 28 

straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 28(1) ir 28(2) 

straipsniais įstatymo Nr. XIII-3138 

1 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. 

Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. 

Duburaitė 

9. 

2021-10-20 

10.40–11.00 

Nuotoliniu 

XIIIP-

5202 

Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 20(1), 

21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 

57, 63 straipsnių ir dvyliktojo 

skirsnio pavadinimo pakeitimo, 

Įstatymo papildymo 15(1) 

straipsniu ir 54 straipsnio 

pripažinimo netekusiu įstatymo 

projektas 

Papildomas 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

Ž. Klimka 

10. 

2021-10-20 

11.00–11.15 

Nuotoliniu 

XIVP-

760 

Vidaus vandenų transporto 

kodekso 18 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. Skritulskas 

D. Šaltmeris 

11. 

2021-10-20 

11.15–11.17 

Nuotoliniu 

XIVP-

918 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos 2020 metų 

nacionalinio finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo“ projektas 

Papildomas 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

12. 

2021-10-20 

11.17–11.19 

Nuotoliniu 

XIVP-

914 

Seimo nutarimo „Dėl Garantinio 

fondo 2020 metų ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo“ projektas 

Papildomas 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

13. 

2021-10-20 

11.19–11.21 

Nuotoliniu 

XIVP-

917 

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos 2020 metų valstybės 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo“ projektas 

Papildomas 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

14. 

2021-10-20 

11.21–11.23 

Nuotoliniu 

XIVP-

895 

Kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo įstatymo 

Nr. VIII-2032 2, 3 ir 9 straipsnių 

pakeitimo ir 4 straipsnio 

pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(pasirengimas 

svarstymui) 

 

15. 
2021-10-20 

11.23–11.30 
 Kiti klausimai  K. 

Starkevičius 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-834
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-834
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-934
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-934
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5202
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIIIP-5202
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-760
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-760
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-918
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-918
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-914
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-914
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-917
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-917
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-895
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-895
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Nuotoliniu R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai - 2021-10-15 

_______ 

 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 11, 14, 20, 20(2), 22 ir 52 straipsnių 

ir priedo pakeitimo įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 28(1), 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio 

pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 

31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 13(1), 21, 22, 

23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28(1) ir 28(2) straipsniais įstatymo Nr. XIII-

3138 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo 

skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo 

netekusiu įstatymo projektai ir Projektus lydintys dokumentai (tiesioginės nuotodos tekste) (šių 

Projektų lyginamieji variantai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-II-3-1 

priedas 2021-10-25.zip;). 
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IS-921/646-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, http://enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 

 2021-10-21 Nr. (10.9-08Mr) 3-1800 

    

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO  

 

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

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų nacionalinės energetikos 

plėtros programos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas). 

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti 2021–2030 metų nacionalinę energetikos plėtros 

programą (toliau – Programa). 

Priėmus Nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo bei 2021–2030 metų nacionalinio 

pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 

998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), 1.13, 2.4, 

5.1, 5.2, 6.3 ir 6.5 uždaviniai.  

Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie Plane nustatytų 

horizontaliųjų darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir lygių galimybių visiems principų 

įgyvendinimo. 

Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma. Numatomos teigiamos 

pasekmės – bus sudarytos prielaidos įgyvendinti Plane įvardintą dešimties metų strateginę viziją, 

padėsiančią sustiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į 

bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su 

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, didinti vidaus 

energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį 

bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje, didinti viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą bei energetinį 

efektyvumą įmonėse. 

Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/57ece2b1324411ec99bbc1b08701c7f8
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti 

įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama. 

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). 

Nutarimo projektas buvo derintas per TAIS su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir atskiru raštu su Alternatyvių 

degalų ir infrastruktūros asociacija, Biodegalų asociacija, ASOCIACIJA „INVESTORS' FORUM“, 

Lietuvos atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, Lietuvos atsinaujinančių išteklių 

energetikos konfederacija, Lietuvos biomasės energetikos asociacija, Lietuvos energetikos institutu, 

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, 

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija, Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacija, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Nacionaline 

Lietuvos elektros asociacija, Nacionaline Lietuvos energetikos asociacija. 

Nutarimo projektas pakartotinai derintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri 

pritarė Programai su sąlyga, jei Programa bus patikslinta pagal pateiktas pastabas. Energetikos 

ministerija su Finansų ministerija pateiktas pastabas ir pasiūlymus suderino darbo tvarka. 

Dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pridedama Nutarimo projekto 

pastabų derinimo pažyma.  

Dėl Nutarimo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbus jį TAIS. Visuomenė pastabų 

dėl Nutarimo projekto nepateikė. 

Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrius 

(vedėjas Arvydas Dragūnas, tel. +370 6 774 1053, el. p. arvydas.dragunas@enmin.lt, patarėjas 

Vaidas Vaitėnas +370 677 43831, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Programos projektas, 15 lapų.  

3. Programos pagrindimas, 25 lapai. 

4. Nutarimo projekto pastabų derinimo pažyma, 9 lapai. 

5. Lietuvos verslo konfederacijos2021 m. birželio 25 d.  raštas Nr. 21-118VK, 1 lapas. 

6. AB „Ignitis gamyba“ 2021 m. rugsėjo raštas Nr. 3-1506, 3 lapai. 

 

Energetikos ministras                                                                                          Dainius Kreivys 

 

 

 

 

V. Vaitėnas, tel. (8 5) 203 4689, papild. 7, el. p. vaidas.vaitenas@enmin.lt 

________ 

 

2021–2030 metų nacionalinės energetikos plėtros programos projektas ir Projektą lydintys 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-II-4-1 

priedas 2021-10-25.zip). 

mailto:.vaitenas@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/57ece2b1324411ec99bbc1b08701c7f8
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IS-921/646-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT -01105 Vilnius,  
tel.  (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el . p.  info@am.lt, ht tp://www.am.lt.  
Duomenys kaup iami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2021-10- Nr. (14)-D8(E)- 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO (STR 1.04.04:2017) 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (toliau – TAPIS) 

teikia pakartotinai derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas), 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtinimo“ pakeitimo“, projektą (toliau – Įsakymo projektas).  

Pirminis Įsakymo projektas buvo derintas TAIS informacinėje sistemoje Nr. 21-18456, 

teikiame nuorodą: 

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/eaad8431573711eba1f8b445a2cb2bc7?positionIn

SearchResults=0&searchModelUUID=b6b1987d-497f-4b1d-a764-fe6ebf47627e  

su gautais pasiūlymais galima susipažinti prieduose pateiktoje derinimo pastabų lentelėje. 

Projekto tikslas – suderinti reglamento nuostatas su Lietuvos Respublikos investicijų 

įstatymo 155 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Reglamentas papildomas atsižvelgiant į Specialiųjų 

tyrimų tarnybos ir Vilniaus miesto savivaldybės pateiktas pastabas ir pasiūlymus. 

Poreikio keisti reguliavimą šaltinis – siekiama suderinti reglamento nuostatas su Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatymo 155 straipsnio 4 dalies nuostatomis. 

Sprendimo priemonės: reglamento nuostatas suderinti su Lietuvos Respublikos investicijų 

įstatymo 155 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis stambiems projektams taikomas 

specialias investavimo ir verslo sąlygas. Reglamentas papildomas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų 

tarnybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl statybos užbaigimo procedūrų suvienodinimo, statinio 

ekspertizių atlikimo nešališkumo. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės pasiūlymus dėl 

vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų priskyrimo visuomenei svarbiems statiniams, koreguojama 

viešinimo tvarka (vienbučiams, dvibučiams ir jų priklausiniams, kai nėra detaliųjų planų, remiantis 

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais. Reglamentas koreguojamas 

atsižvelgiant ir į tai, kad nuo kitų metų Neįgaliųjų reikalų departamentas nebetikrins statinio 

projektų sprendinių, susijusių su statinių pritaikymu neįgaliesiems. Reglamentas koreguojamas 

sumažinant pateikiamų dokumentų apimtis statybos leidimui gauti, įrengiant įvairius įrenginius 

(kondicionierius ir kitus) paprastojo remonto atveju (keičiant pastato išvaizdą), sumažinami 

reikalavimai sklypo planui, rengiant I grupės ir (ar) II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintą 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb5346702fd111ec99bbc1b08701c7f8
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/eaad8431573711eba1f8b445a2cb2bc7?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b6b1987d-497f-4b1d-a764-fe6ebf47627e
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/eaad8431573711eba1f8b445a2cb2bc7?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b6b1987d-497f-4b1d-a764-fe6ebf47627e
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(naujos statybos, rekonstravimo) projektą. Atliekami kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai 

Įgyvendinimo kaštai: Įsakymo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų 

nereikės. Įsakymo projektui parengta Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo 

ataskaita, kurioje atlikti skaičiavimai rodo, kad patvirtinus nutarimo pakeitimo projektą 

administracinė našta sumažės. 

Suinteresuotų asmenų įtraukimas: pakeitimo projektas teikiamas derinti suinteresuotoms 

institucijoms (pridedamas sąrašas). 

Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos 

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

normavimo klausimų (vyresn. patarėjas Vytautas Jocius (tel. 8~695 54781, el. p. 

vytautas.jocius@am.lt). 

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

Įsakymo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 

nustatyta tvarka, nėra. 

Prašome išnagrinėti Įsakymo projektą ir per 5 darbo dienas nuo jo paskelbimo TAPIS pagal 

kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus.  

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 6 lapai. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai. 

3.  Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 4 lapai. 

4.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

5.  Derinimo pastabų lentelė, 4 lapai. 

6.  Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 6 lapai. 

7.  Įsakymo projekto priedai, 58 lapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jocius 

_______ 

 

AM įsakymo DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 7 

D. ĮSAKYMO NR. D1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 

„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 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-921/646-II-5-1 priedas 2021-10-25.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb5346702fd111ec99bbc1b08701c7f8
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TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT -01105 Vilnius,  
tel.  (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el . p. info@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370  

 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 2021-10 Nr. (14-5)-D8(E) 

Į  Nr.  

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 

DERINIMO (STR 1.05.01:2017) 

 

 

Aplinkos ministerija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje teikia derinti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).  

Įsakymo projekto rengimą paskatinusios priežastys - įgyvendinant 2019 m. birželio 11 d. 

valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2 „Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis 

nustatytiems reikalavimams“, 2019 m. spalio 1 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-8 „2018 m. 

valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei 

valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“ 

rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.5.6 darbo 

„Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir 

plėtrą“ 9 priemonę, buvo parengtas ir 2021 m. gegužės 20 d. patvirtintas Statybos įstatymo Nr. I-

1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių 1 priedo pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais įstatymas Nr. XIV-340 (toliau – SĮ pakeitimo įstatymas1), 

kuriuo siekiama nustatyti priemones, padedančias statinio projektą vertinantiems subjektams 

tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir statinio projektui turinčius pritarti subjektus, paskatinti 

visuomenę dalyvauti statybos procese, sugriežtinti projektuotojų, statinio projekto (jo dalies) 

ekspertizės rangovo ir statinio projektą tikrinančių subjektų atsakomybę, atlikti techninio pobūdžio 

pakeitimus. Įsakymo projekte detalizuojamos SĮ pakeitimo įstatymo nuostatos, atitinkamai 

tobulinamas IS „Infostatyba“ funkcionalumas. 

Įsakymo projektu sprendžiama problema – siekiama nustatyti priemones, padedančias statinio 

projektą vertinantiems subjektams tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir statinio projektui 

turinčius pritarti subjektus, paskatinti visuomenę dalyvauti statybos procese, sugriežtinti 

projektuotojų, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo ir statinio projektą tikrinančių 

subjektų atsakomybę, atlikti techninio pobūdžio pakeitimus. 

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. 

 
1https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ff13712fef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9491e465-15f0-4021-aebf-1bc2fadc8ada
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3ae15b0c52b11eba2bad9a0748ee64d
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Po įsakymo patvirtinimo kitų teisės aktų priimti nereikės. 

Įsakymo projekte nėra apibrėžiamų sąvokų; 

Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos 

Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAIS). Kitų 

konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma.  

Atsižvelgiant į tai, kad Statybos įstatymo nuostatos įsigalioja 2021-11-01, todėl pastabas ir 

pasiūlymus įsakymo projektui ir Reglamento projektui prašome pateikti per 5 darbo dienas.  

Įsakymo ir Reglamento projektus parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų 

planavimo politikos grupės (vadovas Dainius Čergelis, tel. 861698137, el. p. 

dainius.cergelis@am.lt) vyriausioji specialistė Jūratė Jundienė (tel. 861580748, el. p. 

jurate.jundiene@am.lt).       

PRIDEDAMA: 

1. Įsakymo projektas, 13 lapų. 

2. Įsakymo projekto lyginamasis variantas, 15 lapų. 

3. Įsakymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 22 lapai. 

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

 

 

 

Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Jundienė 

_______ 

 

AM įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 

D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 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-921/646-II-5-2 priedas 2021-10-25.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/88ff13712fef11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9491e465-15f0-4021-aebf-1bc2fadc8ada
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IS-921/646-II-6 priedas 

 

Projekto 

lyginamasis variantas 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 20, 22, 23, 24, 30, 32, IR 35 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 STRAIPSNIAIS PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

 

2021 m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas 

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“ 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

 1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens 

pirkimas iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos 

tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba 

individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius 

(dujas, elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius energijos išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti 

iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Atliekinė šiluma – pramonės ne energetikos įmonių pramoninės gamybos, komercinės 

paskirties pastatų eksploatavimo arba kitų energijos rūšių (elektros, išskyrus kogeneracines 

jėgaines, vėsumos) generavimo arba atliekų utilizavimo technologinių procesų metu susidaranti 

ir kitaip nepanaudojama nepanaudota šilumos energija.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi: 

„11. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto paskirtas šilumos tiekėjas, vykdantis 

garantinį šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas veiklos 

licencijos galiojimas.“ 

4. Papildyti 2 straipsnį 12 dalimi: 

„12. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos 

tiekėjo, kai šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas  veiklos licencijos galiojimas.“ 

 5. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir 

pardavimas karšto vandens vartotojams.“ 

6. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, 

išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos 

efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), 

vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, 

apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų 

gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.   

Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 



 

40 

7. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, 

antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį 

metams. 

 Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis – pastovi šilumos bazinio pajamų lygio 

dalis nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo 

koreguojama kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

8. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės 

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis reglamentuotos 

vidutinės vidaus patalpų temperatūros šildomuose pastatuose, pagal statybos techniniais 

reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti 

nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina galimybę 

vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą individualiai.“ 

9. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir 

kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos 

kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos 

kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 

metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 

ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms 

apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

 Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų laikotarpiui nustatytas pajamų lygis, 

sudarytas iš pastoviosios ir kintamosios dalių pajamų lygių, apskaičiuotų pagal Tarybos 

patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

10. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas skirtas šilumai gaminti ir (ar) 

karštam vandeniui gaminti ruošti, perduoti, vartoti transportuoti ar kaupti.“ 

11. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„50. Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, 

kuriame, įgyvendinant šilumos ūkio priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 

vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos įrenginiai, 

tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir 

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“ 

12. Buvusias 2 straipsnio 11–56 dalis laikyti atitinkamai 13–58 dalimis. 

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos 

poreikius vartotojams mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo 

neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos 

oro apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 

nuostatomis dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, 

užstatymo specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo 

principo, ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio specialiajame plane 

nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai 

techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių 

naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius 

sprendimus, būtina įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą, poveikio aplinkai 

mažinimo galimybes ir palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, 

mažinančiomis vartotojų šilumos poreikius. 
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2. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„5. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai 10 metų, 

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo 

technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo 

pokyčius ir kitus reikšmingus veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne 

vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

Šilumos ūkio specialieji planai turi būti pagrįsti sąnaudų ir naudos analize. Šilumos ūkio 

specialiuosiuose planuose nurodoma: 

1) savivaldybės šilumos ūkio plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planas 

dešimties metų laikotarpiui, planuojami įgyvendinimo terminai, lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai, 

užtikrinant, kad nebus sukuriami pertekliniai šilumos gamybos pajėgumai; 

2) centralizuoto šilumos tiekimo perspektyvinės plėtros zonos; 

3) veiksmingos priemonės šilumos tiekimo konkurencijai, patikimumo didinimui, šilumos 

tiekimo paslaugų kokybės gerinimui ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemos optimizavimui; 

4) veiksmingos priemonės šilumos suvartojimo paklausos mažinimui, diegiant energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemones atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

pirmumo principą; 

5) numatomi potencialūs atsinaujinančių energijos išteklių, atliekinės šilumos 

panaudojimo šaltiniai centralizuotai tiekiamos šilumos sistemoje, jų vystymas planuojamas 

ilgalaikėje perspektyvoje (ne trumpesniam laikotarpiui nei specialiojo plano galiojimo 

terminas); 

6) numatomos pagrįstos centralizuoto šilumos tiekimo poreikių prognozės, kuriomis 

remiantis buvo sudarytas šilumos ūkio specialusis planas, ir jų prielaidos.“ 

3. Papildyti 8 straipsnį 7 dalimi: 

„7. Jeigu šilumos ūkio specialiajame plane nustatomas šilumos gamybos pajėgumų 

poreikis, savivaldybės skelbia konkursus naujiems pajėgumams įrengti. Konkurso sąlygose 

turi būti numatytas prioritetas efektyvumą didinančioms technologijoms, klimato kaitai 

atliepiančioms technologijoms ir šilumos kainai, sudaromos lygiavertės konkuravimo sąlygos 

visiems šilumos gamintojams.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 82 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 

„82 straipsnis.  Šilumos tiekėjo vykdoma šilumos ūkio plėtra ir įgaliojimai priimti 

sprendimus dėl investavimo 

1. Šilumos tiekėjas, tiekiantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas trejus 

metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, viešai pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais 

subjektais, parengia ir atitinkamos savivaldybės administracijai pateikia tvirtinti dešimties 

metų šilumos ūkio plėtros planą, kuris yra grindžiamas esamu ir numatomu šilumos gamybos 

poreikiu bei šilumos gamybos pajėgumais. Šilumos ūkio plėtros plane nurodomos 

veiksmingos priemonės, skirtos centralizuotų šilumos sistemų reikalingam pajėgumui, 

efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų šilumos ūkio plėtros plane: 

1) nurodoma centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, 

plėtros perspektyvinės zonos; 

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos planuojamos ir patvirtintos investicijos, 

finansavimo šaltiniai;  

3) energijos išteklių poreikiai; 

4) naujų šilumos gamybos įrenginių poreikiai (MW, metai, prijungimo prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta), laikantis technologinio neutralumo principo, 

prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms technologijoms; 
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5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

6) šilumos tiekimo įmonės paslaugų plėtra ir paslaugų kokybės gerinimo planas; 

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

8) perspektyvinė centralizuoto šilumos tiekimo plėtros analizė, galimybės pereiti prie 

ketvirtosios kartos centralizuotos šilumos tiekimo ir vystyti žemos temperatūros tinklus.  

3. Rengdamas dešimties metų šilumos ūkio plėtros planą, šilumos tiekėjas daro 

pagrįstas prielaidas apie šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

4. Šilumos tiekėjų investiciniai planai derinami šilumos tiekimo įmonės valdyboje ir su 

savivaldybės administracijos direktoriumi. 

5. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų šilumos ūkio plėtros plano viešai 

konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais sistemos naudotojais ir paskelbia 

konsultavimosi rezultatus. 

6. Savivaldybės administracija išnagrinėja, ar dešimties metų šilumos ūkio plėtros 

plane įvertina investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti viešo konsultavimosi metu. 

Savivaldybės administracijos prašymu šilumos tiekėjas privalo iš dalies pakeisti savo 

dešimties metų šilumos ūkio plėtros planą, jeigu jame neatsižvelgta į savivaldybės nurodytus 

investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, arba jeigu dešimties metų 

šilumos ūkio plėtros planas nesuderintas su Nacionaliniame pažangos plane nustatytais 

valstybės energetikos politikos strateginiais tikslais ir (arba) pažangos uždaviniais ir 

nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis šilumos ūkio priemonėmis, taip pat 

nesuderintas su Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu, Šilumos ūkio 

specialiuoju planu ir šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytais tikslais arba jeigu šilumos ūkio 

plėtros planas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų dešimties metų šilumos ūkio plėtros 

plano turinio reikalavimų. 

7. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų šilumos ūkio plėtros plano 

įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir viešai paskelbia gautus rezultatus. Dešimties metų 

šilumos ūkio plėtros plano nevykdantį šilumos tiekėją savivaldybės administracija įpareigoja 

jį vykdyti.  

8. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas dėl kitų, ne nuo jo priklausančių svarbių priežasčių 

neatlieka investicijos, kuri pagal dešimties metų šilumos ūkio plėtros planą turėjo būti atlikta 

per artimiausius trejus metus, savivaldybės administracija privalo imtis priemonių tam, kad 

tokia investicija būtų atlikta, jeigu ji vis dar yra reikalinga, atsižvelgiant į naujausią dešimties 

metų šilumos ūkio plėtros planą.“ 

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

1. Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą 

šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti ir 

nustato šilumos vartotojams atsiskaitymo su šilumos tiekėju pagal šilumos vienanarę ar 

šilumos dvinarę kainą tvarką.“ 

2. Kai šilumos tiekėjui dėl šio įstatymo 30 straipsnyje nurodytų priežasčių sustabdytas 

ar panaikintas licencijos galiojimas ir šis šilumos tiekėjas negali vykdyti šilumos tiekimo, 

šilumos tiekimą vykdo šio įstatymo 181 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas garantinis 

šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Kitas šilumos 

tiekėjas turi būti paskirtas ne vėliau nei per vienerius metus nuo šilumos tiekėjui išduotos 

licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo šio įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka. 

3. Jeigu savivaldybės institucija per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą 

nepaskiria kito šilumos tiekėjo, Taryba gali pratęsti garantinio šilumos tiekimo laikotarpį toje 

teritorijoje, vadovaudamasi šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Savivaldybės institucija, 

siekdama pratęsti garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje, Energetikos 
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ministerijai, Tarybai ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai turi nurodyti 

priežastis, dėl kurių nebuvo paskirtas kitas šilumos tiekėjas, ir nurodyti terminą, ne ilgesnį 

kaip vieni metai, per kurį paskirs kitą šilumos tiekėją.“ 

 

6 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį 

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo 

šiluma sistemoje atliekinę šilumą superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos 

gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne nei 

Tarybos nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo 

šiluma sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos 

kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos 

aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, 

tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, 

privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, 

ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, 

tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į 

veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 

mažiausiomis sąnaudomis.“ 

 

7 straipsnis. 101 straipsnio 4 dalies pakeitimas 

Pakeisti 101 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. 

Jeigu siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 

1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginantys atliekas; 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

54) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

65) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

76) iškastinio kuro katilinės.“ 

 

8 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant 

savivaldybės nustatytą kainos formą t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį 

šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 18 1 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu: 

„181 straipsnis. Garantinis šilumos tiekimas 
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1. Garantinis šilumos tiekimas vykdomas siekiant užtikrinti saugų ir patikimą 

vartotojų aprūpinimą šiluma, vadovaujantis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo 

vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis. 

2. Garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje vykdo šio straipsnio 8 dalyje 

nustatyta tvarka paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, kai šilumos tiekėjui jo veiklos 

teritorijoje licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas. Garantinis šilumos tiekimas 

pradedamas vykdyti nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo 

veiklai išduotą licenciją priėmimo. 

3. Garantinis šilumos tiekėjas garantinį šilumos tiekimą vykdo, iki bus paskirtas kitas 

šilumos tiekėjas arba licencijos sustabdymas bus panaikintas.  

4. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kainą nustato Taryba vadovaudamasi 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka ir 32 

straipsnio nuostatomis.  

5. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

naudoti visą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam 

šilumos tiekimui vykdyti. 

6. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi užtikrinti 

saugų, patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą iki šilumos tiekimo ir vartojimo ribos, prižiūrėti 

garantinio šilumos tiekimo veiklos vykdymo metu naudojamą šilumos tiekimo infrastruktūrą, 

kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam šilumos tiekimui. 

7. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

vykdyti reikalingą šilumos tiekimo infrastruktūros plėtrą ar rekonstrukciją tik išskirtiniais 

atvejais, kai tai būtina kokybiškoms paslaugoms užtikrinti. Šios investicijos turi būti 

suderintos 35 straipsnyje nustatyta tvarka.  

8. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo nuostatomis perima teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su šilumos tiekimo veikla, 

pagal visas šilumos tiekėjo, kuriam sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, šilumos 

tiekimo sutartis su vartotojais. Garantinio šilumos tiekėjo perimtų šilumos tiekimo sutarčių 

teisės ir pareigos išlieka vartotojams. 

9. Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu tą šilumos tiekimo įmonę, 

kurios yra geriausios finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo rodiklių vertės tarp visų 

regiono šilumos tiekimo įmonių ir paskiria vykdyti garantinio tiekėjo veiklą kiekvienam 

regionui Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka arba 

šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. 

10. Garantinis šilumos tiekėjas turi atitikti šiuos kriterijus:  

1) turi turėti šilumos tiekimo licenciją; 

2) finansinis pajėgumas turi būti ne mažesnis nei Tarybos nustatyta vertė; 

3) įsiskolinimo lygis ne mažesnis nei Tarybos nustatyta vertė. 

11.. Jeigu konkursui paraiškos nepateikė nei vienas regiono šilumos tiekėjas, 

atitinkantis garantinio šilumos tiekėjo kriterijus, garantiniu šilumos tiekėju parenkamas 

konkurse dalyvaujantis geriausius kriterijų rodiklius turintis kito regiono šilumos tiekėjas. 

12. Jeigu per konkurso organizavimo garantiniam šilumos tiekimui vykdyti taisyklėse 

nustatytą terminą noro vykdyti garantinio šilumos tiekimo nepareiškia nei vienas šilumos 

tiekėjas  arba nei vienas šilumos tiekėjas neišrenkamas konkurso nugalėtoju, Taryba privalo 

išrinkti geriausius kriterijų rodiklius turintį šilumos tiekėją regione ir motyvuotu sprendimu 

įpareigoti jį vykdyti garantinį šilumos tiekimą to regiono savivaldybėse esančiose šilumos 

tiekimo sistemose. 

13. Garantinis šilumos tiekėjas skiriamas ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui. 

14. Taryba kas penkerius metus įvertina ar konkurso būdu paskirtas ar įpareigotas 

garantinis šilumos tiekėjas atitinka garantiniam šilumos teikėjui taikomus kriterijus, 

nustatytus šio straipsnio 9 dalyje. 
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15. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kaina už garantinį šilumos tiekimą vykdyti 

įpareigotam šilumos tiekėjui taikoma tik garantinio šilumos tiekimo metu ir nustatoma 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka.  

16. Garantinis šilumos tiekėjas privalo atskirai tvarkyti su garantinio šilumos tiekimo 

veikla susijusią apskaitą.“ 

 

10 straipsnis. 20 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimai 

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti 

šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo 

santykiais, išskyrus atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir 

patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat 

asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei 

pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kasmet skaičiuoja santykinius 

šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis 

Tarybos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos ataskaitas 

Tarybai, pastato savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės 

veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, 

pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo. 

Taryba, įvertinusi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

pateiktas ataskaitas nustato priemones dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos efektyvumo didinimui užtikrinti. Taryba už nustatytų reikalavimų pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) nevykdymą gali jam taikyti 

Tarybos nustatytas sankcijas.“ 

2. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba 

pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems 

priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su 

daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir 

pateikia jį šilumos tiekėjui. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui), neparengus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų naujam šildymo 

naujam šildymo sezonui, gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. Ginčus tarp šio 

proceso dalyvių sprendžia Taryba.“ 

 

11 straipsnis. 22 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimai 

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą 

šilumos pajamų lygį, šilumos bei karšto vandens kainų dedamąsias. Šilumos pajamų lygis bei 

Kainų kainų dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

2. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 

dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto 

vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

3. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie metinius finansinius ir veiklos 

rodiklius, įskaitant leistiną ir faktinį investicijų grąžos rodiklį, veiklos sąnaudas, sistemų 

eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, šilumos bazinį pajamų lygį, 

kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.“ 

 

12 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 

reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimas vertina ir kontroliuoja 

Taryba.  

3. Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, 

priima sprendimą įpareigojantį pastato administratorių vykdyti daugiabučio namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo 

Tarybos priimto sprendimo. 

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas pastato administratoriaus, 

panaudojant namo bendraturčių lėšas, ir turi gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

13 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir 

jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise arba pagal susitarimą su jo savininku.“ 

2. Papildyti 24 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

„3. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių 

bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto 

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą išmontuoti šilumos punkto 

įrenginiai priėmimo perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui, netaikant šio 

straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių grąžinimas numatytas šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse sąlygose, šių įrenginių vietoje sumontuojant 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise valdomus šilumos punkto 

įrenginius.“ 

 

14 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) derinti su licenciją išdavusia institucija savivaldybės taryba valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai savivaldybės institucijai 

informaciją apie jų vykdymą;“ 

 

15 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„32 straipsnis. Šilumos kainodara 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą 

šilumos energiją savivaldybės nustatyta šilumos kainos forma, t. y. šilumos vienanarę arba 

šilumos dvinarę kainą. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri 
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(kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro 

rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo 

atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis pagrįstomis 

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. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) 

karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į 

šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su 

pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių 

taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo 

būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų 

įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti nepažeidžiant Energijos 

išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų – kaina neribojama. Kitoms biokuro rūšims, 

kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo nustatyta, kad kuras, naudojamas šilumos ir (ar) 

karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos išteklių rinkos įstatyme 

numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojamas 

pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią savo nustatyta tvarka nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima 

įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos pajamų lygis ir atitinkamai šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas 

sąnaudas, gali būti diferencijuojami pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos 

pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų 

kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar 

šio straipsnio 19 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka. 

6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos 

bazinį pajamų lygį 5 metams nustato Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – tik savivaldybė. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio (arba iki šiuo metu šilumos bazinės 

kainos galiojimo pabaigos) teikia Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai pagrįstas 

pastabas dėl šilumos bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, išnagrinėjusi pateiktą šilumos 

bazinio pajamų lygio projektą ir savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų 

negavusi, nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta 

tvarka.  

8. Taryba, nustatydama šilumos bazinį pajamų lygį, skatina šilumos tiekėjus 

trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo saugumą, inovacijas bei atlikti susijusius mokslinius 

tyrimus.  

9. Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus ir su savivaldybės taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto 

planus.  
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10. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika – kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

pajamų lygio galiojimo metais, Tarybai nustačius šilumos bazinį pajamų lygį savivaldybės 

taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį  pirmiesiems šilumos 

bazinio pajamų lygio galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą 

nenustato šilumos metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo 

metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų lygį.  

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – šilumos bazinį pajamų lygį ir 

kasmet koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. 

11. Šilumos bazinį pajamų lygį kasmet koreguoja šilumos tiekėjas, vadovaudamasis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį (šilumos metinį 

pajamų lygį), vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato savivaldybės 

taryba. 

12. Šilumos bazinio pajamų lygio koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai 

planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų 

įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos 

atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatomas mažėjantis 

šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei leistina investicijų grąža. Taryba 

kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą, 

siekiant įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal šio įstatymo ir Šilumos kainų 

nustatymo metodikos nuostatas. 

13. Šilumos tiekėjas parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio 

pajamų lygio galiojimo pabaigos (arba iki šiuo metu galiojančių šilumos kainų dedamųjų 

galiojimo pabaigos), teikia šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, teikia koreguotų šilumos bazinių 

pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybei, o šio straipsnio 12 dalyje numatytu 

atveju ir Tarybai, kiti šilumos tiekėjai – tik savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų 

nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybė laiku 

nenustatė šilumos metinio pajamų lygio  šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 

GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį 

pajamų lygį. 

14. Savivaldybės tarybos nustatytą šilumos metinį pajamų lygį  šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus ir atitinkantys šio straipsnio 12 

dalyje nurodytus kriterijus, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos metinio 

pajamų lygio nustatymo. Taryba nurodo savivaldybei esamus šilumos metinio pajamų lygio 

nustatymo pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos metinio 

pajamų lygio, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

15. Šilumos tiekėjas nustatytą šilumos bazinį pajamų lygį ir šilumos metinius 

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius skelbia savo interneto svetainėje. 

16. Savivaldybių tarybų nustatytas šilumos metinis pajamų lygis galioja ne ilgiau kaip 

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos metiniai 

pajamų lygiai galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 

mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso 

vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos 
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tiekimo sistemas, teikia  bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos 

metinį pajamų lygį  nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų 

lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį 

pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse numatyta 

šilumos pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai 

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia 

Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. 

Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, 

nustato karšto vandens kainos dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias nustato 

savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise 

priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose 

savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, 

apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir suderinęs su Taryba.  

21. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, kuris turi 

padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos pajamų lygį 

nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybe. Jeigu nėra nustatytas kitas šilumos pajamų 

lygis, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, 

nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

22. Savivaldybių tarybos vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 

metodika ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui nustato 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius 

tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas, gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas 

mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko šilumos ir karšto 

vandens kainas.“ 

 

16 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Investicijos derinamos su savivaldybės taryba jos Tarybos 

nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, realizuojančio ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios investicijos šilumos tiekėjo 

prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjų skundus dėl savivaldybių 

tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka nagrinėja Taryba.“ 

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 
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2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 30 d. priima šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

 

________ 

 

Pirminės pastabos ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 20, 22, 23, 

24, 30, 32, IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 82, 181 STRAIPSNIAIS PAPILDYMO 

ĮSTATYMO projekto lyginamajam variantui (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-921/646-II-6-1 priedas 2021-10-25.zip). 
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III SKYRIUS 
 

TEISĖS AKTŲ 

TAIKYMO 

PRAKTIKA 
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IS-921/646-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-10-19 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-10-19 

 

 
Paskutinis taškas 2021-09-30 

 

Vėliausio 2021-10-19 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 78 820 22.02 +0.54 % 49 210 20.81 23.35 3 150 

M11-2021  Smulkinta mediena 34 160 22.32 0.00 % 93 240 19.76 21.00 7 000 

M12-2021  Smulkinta mediena 71 050 22.13 -7.50 % 69 300 19.83 21.28 7 000 

Q01-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 258 440 20.40 0.00 0 

Medienos granulės 

https://www.baltpool.eu/lt/
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SPOT  Medienos granulės 1 730 29.34 0.00 % 710 30.00 39.00 710 

M11-2021  Medienos granulės 200 30.00 0.00 % 480 30.00 35.00 480 

M12-2021  Medienos granulės 0 - 0.00 % 600 30.00 35.00 600 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 0 - 0.00 % 70 13.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 15 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 59 780 22.62 +3.18 % 6 160 22.13 0.00 0 

M11-2021  Smulkinta mediena 21 000 20.70 -7.83 % 0 0.00 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 17 500 19.74 -20.52 % 12 250 22.30 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 135 590 20.24 -15.27 % 50 960 22.86 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 220 29.75 +4.17 % 100 29.00 0.00 0 

M11-2021  Medienos granulės 480 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

M12-2021  Medienos granulės 600 30.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 14.50 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-921/646-III-2 priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4696, 

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 2021-10-14 Nr. (18.1-07 Mr) 3-1787 

   

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija planuoja 2021-2027 m. ES fondų investicijas 

bei svarsto konkrečias priemones, skirtas  skatinti centralizuoto šilumos, karšto vandens tiekimo 

sistemų energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei sistemų plėtrą. Tuo tikslu numatoma 

investuoti ES fondų lėšas į projektus, kuriais bus modernizuojami ar keičiami  įvadiniai šilumos 

apskaitos prietaisai  ir atsiskaitomieji karšto vandens skaitikliai, kurie turėtų nuotolinio nuskaitymo 

funkciją. Pagal šią veiklą projektų vykdytojams būtų kompensuojamos įvadinių skaitmeninių 

šilumos apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų 

nuskaitymo funkcija daugiabučių namų butuose ir (ar) kitose patalpose bei nuotolinės duomenų 

nuskaitymo (techninės ir programinės) įrangos įsigijimas, jos įrengimas bei projektavimo darbai. 

Šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos centras (toliau – MPC), 

atlieka tyrimą fiksuotųjų įkainių, kuriais bus kompensuojamos patirtos išlaidos projektuose, 

nustatymui. Tuo tikslu yra analizuojamos rinkoje esančių šilumos apskaitos prietaisų, karšto 

vandens skaitiklių bei jų montavimo, o taip pat nuotolinės duomenų nuskaitymo įrangos 

įsigijimo/įrengimo, įskaitant projektavimo darbus, kainos. Dėl šios priežasties prašome Jūsų pateikti 

informaciją apie šių prekių ir paslaugų, įsigytų per pastaruosius metus (nuo 2018 m.), kainas. Jūsų 

patogumui pridedama apklausos forma pildymui (jeigu jau turite visą reikiamą informaciją 

panašioje formoje, galite pateikti Jums patogiu formatu). Jei minėtų prekių / paslaugų nebuvote 

įsigiję, prašome tai patvirtinti. Informaciją MPC prašome pateikti iki 2021 m. lapkričio 5 d. 

(imtinai).  

Pateikę prašomą informaciją prisidėsite prie šios priemonės įgyvendinimo, kas leis Jums, 

kaip šilumos / karšto vandens tiekimo įmonėms, supaprastinta tvarka atsiskaityti už gautą 

finansavimą vykdant centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų 

modernizavimo projektus, taip pat prisidėsite prie energijos vartojimo efektyvumo šalyje skatinimo 

priemonės įgyvendinimo. 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į MPC atstoves  Aliną Kvietkauskienę (el. p. 

alina.kvietkauskiene@esf.lt , tel. Nr.: +370 659 68 354) arba į Vitą Sinkevičienę 

(el.p.vita.sinkeviciene@esf.lt , tel. Nr.: +370 659 08 631). 

 

Energetikos viceministrė                                                                      Daiva Garbaliauskaitė 

 

I. Blakunovaitė, 8 602 16186, el. p. ineta.blakunovaitė@enmin.lt 

mailto:info@enmin.lt
mailto:alina.kvietkauskiene@esf.lt
mailto:el.p.vita.sinkeviciene@esf.lt
mailto:ineta.blakunovaitė@enmin.lt
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Šilumos arba karšto 

vandens tiekėjo įmonės 

pavadinimas 1Šilumos arba karšto 

vandens tiekėjo įmonės 

pavadinimas 2

Šilumos arba karšto 

vandens tiekėjo įmonės 

pavadinimas n

1 Atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas (su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija), įrengtas daugiabučio namo bute (kitoje patalpoje).
2 Atsiskaitomasis įvadinis šilumos apskaitos prietaisas (skaitiklis) su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija, įrengtas daugiabučio pastato šilumos įvade/šilumos punkte.
3 Į montavimo darbus įeina visi būtini darbai: įrangos pastatymas, pajungimas (programavimas, konfigūravimas) ir perdavimas naudoti. 

Projektavimo 

darbų kaina, 

Eur (be PVM)

Komentarai/ 

pastabos

Karšto vandens skaitiklis1 Įvadinis šilumos apskaitos prietaisas2

Karšto vandens 

skaitiklio kaina, 

Eur (be PVM)

Karšto vandens 

skaitiklio įrengimo 

arba keitimo 

kaina, Eur (be 

PVM)

Įvadinio šilumos 

apskaitos prietaiso 

kaina, Eur (be PVM)

Įvadinio šilumos 

apskaitos prietaiso 

įrengimo arba keitimo 

kaina, Eur (be PVM)

Nuotolinė duomenų nuskaitymo (techninė ir programinė) įranga

Įmonės pavadinimas

Nuotolinės 

duomenų 

nuskaitymo įrangos 

paskirtis (pasirinkti iš 

sąrašo)

Nuotolinės duomenų 

nuskaitymo įrangos 

tipas (pasirinkti iš 

sąrašo)

Nuotolinės duomenų 

nuskaitymo techninės 

įrangos kaina, Eur (be 

PVM)

Nuotolinės duomenų 

nuskaitymo įrangos 

montavimo darbų3 

kaina, Eur (be PVM)

Programinės įrangos, 

reikalingos duomenų 

nuskaitymui, apdorojimui ir 

pateikimui, įsigijimo kaina, Eur 

(be PVM)

Kuriais 

metais 

įsigytos 

prekės/ 

paslaugos?

 
_________ 

 

LŠTA INFO. Apklausa 

 

APKLAUSA_EM_ESFA_dėl ES SF 2021-2027 priemonės įvadinių šilumos ir  karšto vandens 

skaitiklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu_fiksuotų įkainių tyrimas 

 

2021-2027 m. ES struktūrinių fondų veiksmų programoje CŠT sektoriui numatyta priemonė 

- įvadinių šilumos apskaitos prietaisų  ir atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių su 

nuotoliniu duomenų nuskaitymo sistemomis diegimas. Pasirengti šios priemonės finansavimui 

Energetikos ministerija bendradarbiauja su Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos 

centru, kuris atlieka tyrimą fiksuotųjų įkainių nustatymui. Kad atlikti ši vertinimą renkama 

informacija apie rinkoje esančių šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių bei jų 

montavimo, o taip pat nuotolinės duomenų nuskaitymo įrangos įsigijimo/įrengimo, įskaitant 

projektavimo darbus, kainas (EM raštas ir apklausos lentelė pridedama)  

Jeigu Jūsų įmonė pastaraisiais metais (nuo 2018 m.)  įgyvendino tokius projektus, 

užpildykite apklausos lentelę ir nusiųskite rašte nurodytais kontaktais, tuo pačiu kopija Asociacijai 

(el.p. ramune@lsta.lt)  

Atkreipiame dėmesį, jog lentelės 7 stulpelyje „Nuotolinės duomenų nuskaitymo įrangos 

paskirtis (pasirinkti iš sąrašo)“ minimą sąrašą rasite atsistojus apačioje ant pildymo langelio, atsiras 

automatizuotas pasirinkimas t.y. įrangos 3 paskirtys: 

✓ Karšto vandens skaitiklių 

✓ Šilumos apskaitos prietaisų 

✓ Karšto vandens ir  šilumos apskaitos prietaisų 

Pvz., jeigu buvo įgyvendinta tik šilumos apskaitos prietaisų įranga su nuotolinio nuskaitymo 

sistemomis, atitinkamą opciją ir pasirinkite. Tuo atveju neaktualios eilutės, pvz., karšto vandens 

skaitiklių, būtų nepildomos.  

Taip pat Lentelės 8 stulpelyje „Nuotolinės duomenų nuskaitymo įrangos tipas (pasirinkti iš 

sąrašo)“ vėlgi yra numatyti keli variantai, kokia ryšio technologija pasirinkta: wMbus, LoRa ,  NB-

IoT.  Jeigu yra/buvo ir kitokių sprendimų, tokiu atveju reiktų rinktis „Kita“ ir komentaruose 

nurodyti, kokia tai technologija.  

Priklausomai nuo pasirinktos ryšio technologijos, įrangos sudėtinės dalys skirsis, todėl 

agentūra nori įvertinti visus galimus variantus. Duomenų nuskaitymo, t.y., techninės įrangos, kuri 

būtina esant vienokiai technologijai, išlaidas reiktų nurodyti 9 stulpelyje, programinės įrangos – 10 

stulpelyje. Pvz. NB-IoT technologijos atveju skaitikliai be ryšio operatoriaus SIM kortelės neveikia, 

taigi, jų kaina turi būti nurodyta su visomis būtinomis išlaidomis, t.y., įskaičiuojant SIM kortelės ir 

kt.  kaštus. 

Pildant apklausos formą, norima orientuotis į vieno daugiabučio poreikius. Jeigu 

įgyvendinta didesniam kiekiui daugiabučių, komentaruose nurodykite tokia ar panašią specifinę 

informaciją (kiek butų ir pnš.).  

Būtume dėkingi Jūsų atsakymų sulaukę iki lapkričio 5 d. (penktadienio). Jeigu tokios 

informacijos pateikti negalite taip pat apie tai praneškite 
 

mailto:ramune@lsta.lt
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Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 

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

 

 

From: LR Energetikos ministerija <info@enmin.lt>  

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; AB Vilniaus šilumos tinklai <Info@chc.lt>; 

info@litesko.lt; bendras@lsa.lt; info@esf.lt 

Subject: Raštas Nr. 3-1787 

Importance: High 

 

Laba diena,  

siunčiame Energetikos ministerijos raštą Nr. 3-1787. Prašome patvirtinti rašto gavimą.  

Dokumentas yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį peržiūrėti galite 

naudodamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos internetine programa 

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.  

Norint išreikšti nuomonę, ar Jums suteikta informacija buvo naudinga ir padėjo suprasti 

teisės aktų reikalavimus bei jų taikymą, maloniai kviečiame atsakyti  į anoniminės anketos 

klausimus  https://enmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ivertinkite-suteiktu-konsultaciju-ir-paslaugu-

kokybe 
 

Pagarbiai 

Organizacijos valdymo skyrius 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. (8 5) 203 4696 

El. p. info@enmin.lt  

 
 

 

http://www.lsta.lt/
mailto:info@enmin.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:Info@chc.lt
mailto:info@litesko.lt
mailto:bendras@lsa.lt
mailto:info@esf.lt
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://enmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ivertinkite-suteiktu-konsultaciju-ir-paslaugu-kokybe
https://enmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ivertinkite-suteiktu-konsultaciju-ir-paslaugu-kokybe
mailto:info@enmin.lt


 

57 

 

IS-921/646-III-3 priedas 

 

2021 m. spalio 18 d. Ekonomikos komiteto neeilinio 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. 

2021-10-18 

10.00–10.02 

Nuotoliniu 

 Posėdžio darbotvarkės 

tvirtinimas 
 K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

2. 

2021-10-18 

10.02–11.00 

Nuotoliniu 

XIVP-

936 

Gamtinių dujų įstatymo Nr. 

VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 ir 

57 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

3. 
XIVP-

937 

Elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 43 ir 69 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

4. 
XIVP-

938 

Elektros energetikos įstatymo 

Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 

51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 

straipsnių pakeitimo įstatymo 

Nr. XIII-2900 22 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

5. 
XIVP-

939 

Energijos išteklių rinkos 

įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 

28 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

6. 
XIVP-

940 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 32 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas 

Pagrindinis 

(svarstymas) 

K. Starkevičius 

G. Paluckas 

L. Savickas 

R. Petkūnienė 

R. O. Duburaitė 

Naujausi pakeitimai - 2021-10-15 
 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17554
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-936
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-936
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-937
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-937
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-938
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-938
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-939
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-939
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-940
https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-940
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IS-921/646-III-4 priedas 
 

Europos reikalų komitetas: „Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslą – iki 2050 m. 

neutralizuoti poveikį klimatui, turi būti tinkamai paskirstomos išlaidos“ 

2021 m. spalio 15 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

  

Spalio 15 d. Seimo Europos reikalų komitetas grįžo prie paketo „Fit for 55“ svarstymo, 

kurio pagrindu Europos Sąjungos (ES) klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir 

mokesčių politika būtų pertvarkyta taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m., ir kad Europa 

iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje savo poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, o Europos 

žaliasis kursas virstų realybe. Europos Komisija teisės aktų rinkinį (“Fit for 55“) pristatė 2021 m. 

liepos 14 d. 

Europos reikalų komitetas, susipažinęs su atsakingų ministerijų pateikta informacija, pritarė, 

kad nors ilgainiui ES klimato politikos nauda bus akivaizdžiai didesnė už šios pertvarkos kainą, iš 

pradžių papildomą naštą dėl klimato politikos gali pajusti pažeidžiami namų ūkiai, labai mažos 

įmonės ir transporto naudotojai. Lietuvos atveju įpareigojimai proporcingai didėja kur kas labiau 

nei finansiniai ištekliai – tai, pabrėžiama, turėtų būti subalansuota. 

Posėdyje Europos reikalų komitetas nutarė siūlyti Vyriausybei derantis dėl „Fit for 55“ 

paketo pasiūlymų siekti, kad paketą sudarančios politikos priemonės būtų parengtos taip, kad kovos 

su klimato kaita ir prisitaikymo prie jos išlaidos būtų tinkamai paskirstomos ir susietos su valstybių 

narių ekonominėmis galimybėmis, ir paprašė pristatyti atnaujintą neoficialų Lietuvos dokumentą 

(angl. non-paper) dėl „Fit for 55“ paketo, kai jis bus parengtas. 

Europos Komisijos pateikti „Fit for 55“ paketo pasiūlymai – teisėkūros priemonės, 

kuriomis siekiama Europos klimato teisės akte sutartų tikslų ir iš esmės transformuojama mūsų 

ekonomika ir visuomenė siekiant socialiai teisingos, žalios ir klestinčios ateities. 

„Fit for 55“ paketą sudaro 13 peržiūrėtų teisėkūros ir naujų pasiūlymų, kuriais siekiama: 

• sugriežtinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymą naujiems sektoriams; 

• didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą;  

• didinti energijos vartojimo efektyvumą;  

• spartinti mažataršių transporto rūšių ir joms reikalingos infrastruktūros bei degalų pasiūlos 

plėtrą; 

• suderinti mokesčių politiką su Europos žaliojo kurso tikslais;  

• įdiegti anglies dioksido nutekėjimo prevencijos priemones;  

• stiprinti priemones natūraliems anglies absorbentams išsaugoti ir stiprinti; 

• mažinti socialinę atskirti įgyvendinant klimato kaitos tikslus; 

• derinti ES miškų kokybę, juos gausinti ir didinti jų atsparumą. 

  

Daugiau informacijos: 

Europos reikalų komiteto biuro patarėja 

Agnė Grigienė, tel. (8 5) 239 6830 

   Naujausi pakeitimai - 2021-10-15 15:06 

   Jolanta Anskaitienė 

 
 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278535
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38444&p_k=1&p_t=276282
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
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IS-921/646-III-5 priedas 
 

VERT 2021-10-18 pranešimas. Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2022 

metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi perdavimo sistemos 

operatoriaus LITGRID AB pateiktus duomenis apie sistemos stabiliam veikimui būtinų paslaugų 

pirkimo sąnaudas ir kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2022 metams – 

0,589 ct/kWh, t. y. 23 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (2021 m. –0,762 ct/kWh). 

Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, 

tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo 

bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos. 

Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį 

(palaiko nustatytų ribų įtampą ir dažnį, reikiamas galios ir energetikos išteklių rezervą). 

Sisteminių paslaugų kaina įskaičiuojama į galutinį elektros energijos tarifą buitiniams 

vartotojams. 

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

lapkričio 30 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-15 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-15/Nustatyta-elektros-energijos-sistemini%C5%B3-paslaug%C5%B3-kaina-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-15/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-921/646-III-6 priedas 
 

 
 

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
Akcinė bendrovė 

Raudondvario pl. 84 
LT-47179 Kaunas 

Tel. 8 800 11011 

El. p. info@kaunoenergija.lt 
www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

info@lsta.lt 

 

 

2021-10-19   Nr. E20-169 

 

 

 

DĖL ŠILUMOS PRISTATYMO BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS SUTARTIES 

STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO 

 

Kreipiamės į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją (toliau – Asociacija) su prašymu inicijuoti 

veiksmus, kad būtų patvirtintos Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties 

standartinės sąlygos. 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad Pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo 

buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo 

buitiniams šilumos vartotojams sutartį, tačiau pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojai (eksploatuotojai) (toliau – Prižiūrėtojai) atsisako sudaryti tokias sutartis, vengdami 

teisiškai įtvirtinti tarpusavio įsipareigojimus su šilumos tiekėju. Mūsų žiniomis, su panašia 

problema susiduria ir kiti Lietuvos šilumos tiekėjai. 

Pažymėtina tai, kad be aukščiau paminėtos įstatyminės nuostatos nėra jokių kitų galiojančių 

teisės aktų, kurie  nustatytų Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties turinį ar 

detaliai sureguliuotų šilumos tiekėjų ir Prižiūrėtojų tarpusavio santykius, pareigas ir atsakomybes. 

Taip pat teisės aktai nedetalizuoja, kokios pasekmės kyla, jei Prižiūrėtojai atsisako su šilumos 

tiekėju sudaryti tokią sutartį ir kuo šalys privalo vadovautis, sprendžiant tarpusavio klausimus. 

Atsižvelgiant į nurodytą, taip pat palaikydami Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

siekį aiškiai reglamentuoti Prižiūrėtojų atsakomybes užtikrinant efektyvų pastatų šilumos punktų ir 

vidaus sistemų funkcionavimą, prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją 

siūlant  patvirtinti Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartines sąlygas, 

kartu įtvirtinant nuostatą, kad šalims (šilumos tiekėjui ir Prižiūrėtojui) nesudarius Šilumos 

pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, 

kol bus sudaryta tokia sutartis, šilumos tiekėjo ir Prižiūrėtojo tarpusavio santykiai grindžiami pagal 

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartines sąlygas. 

Asociacijai teikiame parengtą Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties 

standartinių sąlygų projektą su siūlomus pakeitimus pagrindžiančia medžiaga. 

PRIDEDAMA: 

1. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties standartinių sąlygų 

projektas, 7 lapai. 

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) siūlomų 

nustatyti įsipareigojimų pagrindimas, 6 lapai.  

 

Generalinis direktorius      Tomas Garasimavičius 

 

V. Macionis, tel. (8 37) 30 56 00, el. p. v.macionis@kaunoenergija.lt  
________ 

mailto:info@lsta.lt
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AB „Kauno energija“ 2021-10-19 rašto LŠTA Nr. E20-169 priedai TN: tn, bei pirminės įžvalgos 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-III-6-1 priedas 2021-10-25.zip). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021_KE_del-standartiniu_salygu.zip
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IS-921/646-IV-1 priedas 

 

EM 2021 10 22 pranešimas. Pasienyje fiziškai sujungti Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiai: GIPL 

veiklos pradžia – jau kitų metų viduryje 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvos-Lenkijos dujotiekio projektas pasiekė finišo tiesiąją. Atlikus vieną svarbiausių 

paskutinių darbų - pasienyje suvirinus auksinę GIPL dujotiekio siūlę - sujungtos abiejų valstybių 

dujų perdavimo sistemos. Planuojama, kad atlikus baigiamuosius projekto įgyvendinimo darbus, 

GIPL jungtis pradės veikti jau kitų metų viduryje.  

Įrengus dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi 

transportuoti iki 27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 

TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros Europos Sąjungos dujų rinkos dalimi. 

„Tai istorinis momentas stiprinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę, atveriantis kelią 

Baltijos šalių ir Suomijos rinkų integracijai į bendrą Europos dujų rinką. Ilgus dešimtmečius dujų 

srautų tarp Lietuvos ir Lenkijos sukūrimas buvo trūkstama grandis visame mūsų energetikos 

infrastruktūros paveiksle, - GIPL auksinės siūles suvirinimo ceremonijoje sakė energetikos 

ministras Dainius Kreivys. - Daugiau dujų tiekimo šaltinių suteikia mums daugiau lankstumo 

užtikrinant dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, galėsime lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius 

pasaulio dujų biržose. GIPL taip pat atvers daugiau galimybių Klaipėdos SGD terminalui, o ateityje 

bus pritaikytas žaliojo vandenilio perdavimui“.  

„Sujungiame Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemas jungtimi, kuria kitais metais 

tekės dujos. GIPL dujotiekis panaikins Baltijos šalių energetinę izoliaciją ir sudarys sąlygas laisvai 

pasirinkti dujų tiekėjus, galimybes pirkti dujas už konkurencingą kainą. Ši dujotiekių jungtis taip 

pat labai svarbus strateginis dujų tiekimo į Lenkiją diversifikavimo elementas. Kartu su „Gaz-

System“ įgyvendinamu „Baltic Pipe“ dujotiekio projektu, Świnoujście SGD terminalo plėtra ir 

dujotiekių jungtimi su Slovakija, GIPL projektas padės Lenkijai ir kitoms mūsų regiono šalims tapti 

nepriklausomoms nuo Rusijos monopolisto“, – sakė Lenkijos Vyriausybės strateginės energetinės 

infrastruktūros įgaliotinis Piotr Naimski 

GIPL projekto vertė siekia apie 500 mln. eurų. Daugiau kaip 60 proc. lėšų šio projekto 

įgyvendinimui skyrė Europos Komisija.  Prie projekto finansavimo prisideda ir Latvijos bei Estijos 

dujų perdavimo sistemos operatoriai. 

Europos Sąjungos bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ 

(GIPL) įgyvendina abiejų šalių dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „Gaz-

System“. 

Bendras tarptautinės dujotiekio jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos ilgis yra 508 km, iš jų 

Lietuvos teritorijoje nutiesta 165 km, o Lenkijoje – 343 km. GIPL dujotiekio statybos darbų 

pažanga Lietuvoje siekia 95 proc., Lenkijoje – virš 90 proc. Dujotiekio skersmuo – 700 mm. 

Lietuvos pusėje dujotiekių jungties pradžios taškas įrengtas šalia Jauniūnų dujų kompresorių stoties, 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/pasienyje-fiziskai-sujungti-lietuvos-ir-lenkijos-dujotiekiai-gipl-veiklos-pradzia-jau-kitu-metu-viduryje


 

64 

esančios netoli Vilniaus. Dujotiekis Lenkijoje bus prijungtas prie Holowczyce dujų kompresorių 

soties.   

Dujotiekio statyba abejose valstybėse buvo pradėta 2020 metais. Įveikus technologinius ir 

pasaulinės pandemijos keltus iššūkius, sudėtingos dujotiekio atkarpos nutiestos per didžiausias 

Lietuvos ir Lenkijos upes, atitinkant keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus.    

Lietuvos gamtinių dujų rinkos integravimas į regionines rinkas, kaip stipresnės energetikos 

infrastruktūros dalis, yra numatytas tarp šios Vyriausybės prioritetinių projektų. 
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IS-921/646-IV-2 priedas 

 

AM 2021 10 22 pranešimas. Startuoja dekarbonizacijos darbo grupės – procesas, kokio 

Lietuvoje dar nebuvo 

TN: tn  

 

 
 

Penktadienį savo veiklą pradeda dekarbonizacijos proceso „Misija 0“ darbo grupės, kurių 

tikslas – rasti priemones, kurios padėtų Lietuvai tapti neutralia klimatui iki 2050 m.  

„Įstatymų botagu ir subsidijomis klimato neutralumo nepasieksime. Pažangiausios 

pasaulio valstybės savo klimato neutralumo strategijas kuria tik diskutuojant su verslu, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir akademiniu sektoriumi“, – sako aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas. 

Per baigiamąjį Klimato savaitės renginį aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė pristatė, 

kaip vyks dekarbonizacijos procesas, ir pakvietė darbo grupes pradėti darbą. „Startuoja toks 

politinis procesas, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Vyks diskusijos tarp sektorių apie strateginius 

pokyčius artimiausią dešimtmetį, kai valstybė ir Vyriausybė nepateikia recepto, o laukia 

nuomonių, pradeda nuo tuščio lapo naujoms idėjoms ir palaikymui“, – sako viceministrė. 

Dekarbonizacijos darbo grupėms teks svarbus vaidmuo ieškant bendro sutarimo, kaip 

Lietuvai tapti klimatui neutralia iki 2050 m., ir siekiant atviro, efektyvaus dialogo atnaujinant 

Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. 

Pasak energetikos viceministrės Daivos Garbaliauskaitės, Energetikos ministerijos kartu 

su Aplinkos ir kitomis ministerijomis atnaujinamas Nacionalinis energetikos ir klimato srities 

planas yra svarbus įrankis, sutelkiantis visuomenę, verslą, mokslo bendruomenę ir valstybės 

institucijas kolektyviai siekti klimato kaitai neutralios ekonomikos tikslų. „Tik kartu veikdami 

pasieksime, kad šis planas netaptų dar vienu iš daugelio dokumentų, o įgalintų Lietuvą tapti 

regiono lydere atsinaujinančių energijos išteklių srityje ir pramonės sektoriui galėtume pasiūlyti 

mažiausią energijos kainą“, – sako energetikos viceministrė. 

Dekarbonizacijos darbo grupės bus suskirstytos į penkis sektorius – energetikos, pramonės, 

transporto, žemės ūkio ir miškininkystės, atliekų-žiedinės ekonomikos. Aplinkos ir Energetikos 

ministerijos subūrė šių sektorių socialinius partnerius, asociacijas, kitus suinteresuotus 

visuomenės atstovus. Viso dekarbonizacijos proceso šūkis – „Misija 0“. Gintarės Krušnienės 

žodžiais, tokia „žalioji“ misija yra tikrai įmanoma. 

Darbo grupės dirbs visus ateinančius metus. Jų veikla bus išsamiai atspindima tinklapyje 

klimatokaita.lt. 

Visą Klimato savaitės baigiamojo renginio įrašą galima peržiūrėti čia. 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/startuoja-dekarbonizacijos-darbo-grupes-procesas-kokio-lietuvoje-dar-nebuvo
https://fb.watch/8OgBcwOE0o/


 

66 

 

IS-921/646-IV-3 priedas 

 

MIŠKO ATLIEKOMIS NORIMA PIGINTI ŠILDYMĄ, TAČIAU ŠILUMININKAI 

REIKALAUJA KEISTI TARIFO KAINODARĄ 

Irma Janauskaitė, LRT TV naujienų tarnyba, www.LRT.lt, 2021.10.16  

TN: tn  

 

Energetikos ministras Dainius Kreivys žada pataisas, kurios šilumą gaminti leistų iš miško 

atliekų. Tai esą bent dešimtadaliu atpigintų biokurą. Biomasės gamintojai sako, deginti šių atliekų 

šilumininkams niekas nedraudžia ir dabar. Šilumininkai sako, reikia keisti ne įstatymą, o sąnaudų 

įtraukimo į šilumos tarifą kainodarą. Tada atsiras paskata katilinėse deginti šakas, medienos 

likučius. 

Bent 95 proc. iš viso Vilniaus šilumos tinklų sudeginamo biokuro yra šakos ir įvairios miško 

kirtimo atliekos. Vilniaus šilumos tinkų vadovas sako, jog įmonė tam turi specialų katilą, kur ant 

vadinamojo verdančio smėlio ir metamas prastesnės kokybės biokuras. Šildo jis taip pat gerai, kaip 

ir kokybiškesnis, bet yra pigesnis, dabar – apie 13 proc. Per parą čia atvažiuoja 24 biokuro pilni 

sunkvežimiai. 

Biomasės gamintojai sako, kad Vilniaus šilumos tinklai – puikiausias pavyzdys, kad šiluma 

gali būti gaminama iš visokio biokuro. Bet dauguma šilumos įmonių buvo pamėgusios baltarusišką. 

„Nereikia bijoti to žodžio, kad kai kurie šilumos tinklai tiesiog išlepo. Kada buvo šiek tiek 

geresnio kuro negu tas, pagamintas iš kirtimo liekanų arba iš tų vadinamų šakų. Tai tiesiog kūreno 

geresnį kurą. Dabar, kada jo neliko, susigriebta“, – įsitikinęs „Litbiomos“ prezidentas Marius 

Valukynas. 

„Paskutinius du metus šito gero kuro buvo ir daug, ir pigaus. Tai būtų labai keista, jeigu 

šilumos tiekėjai būtų pirkę prastesnės kokybės kurą“, – sako Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 

Valdas Lukoševičius. 

Biržoje, anot šilumininkų, vadinamosios trečios rūšies biokuro parduodama apie trečdalį 

viso kiekio. Tai, kas nenuperkama, pūva miške. 

„Mes miškuose turime didelį kiekį šakų, miško valymo atliekų, kurios nepatenka į katilus. Ir 

tai yra netvarka. Aplinkos ministerija ruošia teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos didžiulis kiekis 

biokuro dar pateks į katilus ir tai gali sumažinti maždaug 10–15 proc. kainas“, – aiškina energetikos 

ministras D. Kreivys. 

Biokuro gamintojai sako, kad šildymo sąskaitos mažėtų pastebimai, šakų ir miško kirtimo 

atliekų reiktų sudeginti daug daugiau nei dabar. Žaliavą reikia paruošti, tada gerėja jos kokybė. O 

dalis biokuro įmonių sustabdžiusios veiklą. 

„Klausimas tas, kiek mes tos žaliavos sugebame paruošti. Tai čia yra kainos didysis 

klausimas. Norint, kad jis būtų pigesnis, jo naudojimas turi didėti keletą kartų. Ne keletą procentų, o 

keletą kartų“, – teigia M. Valukynas. 

Šilumos tiekėjų teigimu, žemesnės kokybės biokuro reikia sudeginti daugiau, o į sąnaudas 

įtraukiamas tik tam tikras kiekis. 

Be to, daugelis katilinių – ne tokios kaip Vilniuje, jų katilus prastesnis biokuras labiau teršia, 

susidaro daugiau pelenų – išauga šilumos gamybos savikaina. „Įmonė, kuri degina prastą kurą, ji 

patiria finansinius nuostolius. Nes dalis šitų išlaidų kurui neįskaičiuojamos į šilumos kainą. Čia 

reikia ne pataisos, čia reikia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kainodaros pakeitimų“, – 

pabrėžia Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. 

Biokuras per metus pabrango maždaug 40 proc., bet jo kaina tebėra mažesnė nei 2018–2019 

metais. 

 
 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1522090/misko-atliekomis-norima-piginti-sildyma-taciau-silumininkai-reikalauja-keisti-tarifo-kainodara
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IS-921/646-IV-4 priedas 

 

LRT TRUMPAI. SIŪLOMA, KAD KOMPENSACIJĄ UŽ ŠILDYMĄ GAUTŲ DAUGIAU 

GYVENTOJŲ: KAS GALĖTŲ GAUTI IR KĄ REIKĖTŲ PADARYTI 

Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė, www.LRT.lt, 2021.10.17  

TN: tn  

 

Vyriausybė trečiadienį pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktam siūlymui, 

kuris leistų padidinti kompensaciją už šildymą gaunančių gyventojų ratą. Jeigu tam pritars ir 

Seimas, kompensacijos gyventojai galėtų tikėtis nuo kitų metų. 

LRT.lt pateikia, kas galėtų pretenduoti į šildymo kompensaciją, kokius kriterijus reikėtų 

atitikti ir ką reikėtų daryti, kad kompensacija būtų suteikta. 

Kokie siūlomi pokyčiai? 

 

http://www.lrt.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1521666/lrt-trumpai-siuloma-kad-kompensacija-uz-sildyma-gautu-daugiau-gyventoju-kas-galetu-gauti-ir-ka-reiketu-padaryti
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Vyriausybė pritarė siūlymui padvigubinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, taikomą 

būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti, ir siūlo nustatyti, kad nepasiturintiems 

gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp 

šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP 

dydžių vienam gyvenančiam asmeniui. 

Šiuo metu kiekvienam šeimos nariui taikomas 1 VRP dydis, o vienam gyvenančiam 

asmeniui – 1,5 VRP dydis. 1 VRP dydis šiuo metu siekia 128 eurus, o 1,5 VRP – 192 eurus. 

Vertinant šeimos mėnesio pajamas, vertinamos pajamos, gaunamos į rankas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia pavyzdį – jeigu keturių asmenų šeimoje 

tėtis ir mama uždirba minimalią mėnesinę algą arba jeigu dirba vienas iš tėvų ir uždirba vidutinę 

mėnesinę algą, šeimai kompensacija būsto šildymui, remiantis išankstiniais skaičiavimais, 

priklausytų. 

Ką dar reikėtų žinoti? 

Būsto šildymo kompensacija gyventojams skiriama neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu būstas 

šildomas. Tai reiškia, kad gali būti taikomas centralizuotas šildymas, šildomasi kitos rūšies kuru: 

malkomis, anglimi, dujomis ar kt. 

Tačiau skiriant kompensaciją, atsižvelgiama į būsto naudingąjį plotą. 

Būsto naudingasis plotas – tai bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų grindų plotas. Į 

jį neįskaičiuojamas nešildomų balkonų, lodžijų, terasų, rūsių grindų plotas. 

Kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja vienas asmuo, taikomas naudingojo ploto 

normatyvas siekia 50 kv. metrų. 

 
Jeigu būste gyvenamąją vietą deklaruoja šeima, pirmam šeimos nariui skaičiuojamas 

normatyvas siekia 38 kv. metrus, antram – 12 kv. metrų, trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 kv. 

metrų. 

Pavyzdžiui, jeigu bute gyvenamąją vietą deklaruoja keturi asmenys, jiems būtų 

kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 kv. metrų naudingąjį būsto plotą. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad, vertinant kompensacijos už šildymo skyrimo galimybes, 

atsižvelgiama į deklaruotą gyvenamąją vietą. Tai reiškia, kad žmogus gali gyventi nuomojamame 

būste, kuriame yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Taip pat dėl kompensacijos gali kreiptis ir kartu 

gyvenantys asmenys, kurie nėra šeimos nariai. 

Taip pat ministerija primena, kad karantino ir ekstremaliosios situacijos metu bei šešis 

mėnesius po jų atšaukimo kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos nėra vertinamas turtas. Šį 

išlyga taikoma ir besikreipiant dėl kompensacijos už šildymo išlaidas. 
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Ką reikia padaryti, norint gauti kompensaciją? 

Kompensaciją už šildymo išlaidas gyventojams nėra skiriama automatiškai – dėl jos privalu 

kreiptis. 

Dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų gyventojai gali kreiptis 

į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją, taip pat elektroniniu būdu per Socialinės 

paramos šeimai informacinę sistemą. 

Kaip žinoti, ar kompensacija priklauso? 

Jeigu gyventojas nėra tikras, ar gali gauti kompensaciją už šildymo išlaidas, jis tai gali 

pasitikrinti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje esančioje Būsto šildymo išlaidų 

kompensacijos skaičiuoklėje. 

Jeigu kompensacija priklauso, skaičiuoklė taip pat nurodys preliminarų jos dydį. 

https://spis.lt/
https://spis.lt/
https://spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos
https://spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos
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IS-921/646-IV-5 priedas 

 

LRV 2021 10 22 pranešimas. Pradedama rengti Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ 

TN: tn  

 

 
 

Spalio 25 dieną MO muziejuje Vilniuje įvyks Lietuvos ateities vizijos – Valstybės pažangos 

strategijos „Lietuva 2050“ pradžios renginys. 

Į Lietuvos ateities projektavimą įtraukdama jos ateičiai neabejingus piliečius, akademinę 

bendruomenę ir įvairias asocijuotas grupes, taip pat bendradarbiaudama su Seimu, Vyriausybė yra 

užsibrėžusi iki 2023 m. pavasario sesijos pradžios parengti ir parlamentui pateikti ilgalaikės 

strategijos „Lietuva 2050“ dokumentą. 

Nauja yra tai, kad rengimo metu numatoma derinti Lietuvos viešajame sektoriuje dar mažai 

taikomą ateities įžvalgų ir jau gerai įvaldyto strateginio planavimo metodus. Tuo siekiama išvengti 

linijinio mąstymo spąstų, kai dažniausiai galvojama, kad ateitis bus maždaug tokia pati kaip 

šiandiena, tik truputį geresnė, nors technologinė, socialinė, ekonominė, klimato ir geopolitinė kaita 

gali būti ne visada nuspėjama ir yra sparti kaip niekad anksčiau. Ateities įžvalgos leidžia drąsiau 

galvoti apie norimą ateitį, išeinant už nusistovėjusio mąstymo ribų, įžvelgti atsiveriančias 

galimybes, taip pat pamatyti ir išdrįsti rimtai analizuoti slypinčius pavojus ir rizikas, mąstyti, kaip 

jais pasinaudoti, juos įveikti arba prie jų prisitaikyti. Šiuo užmoju Lietuva jungiasi į priešakinių, 

pasaulines tendencijas atidžiai sekančių ir savo ateitį nuolat apmąstančių valstybių, tokių kaip 

Suomija, Jungtinė Karalystė ir Singapūras, gretas. Didėja susivokimas tarp Europos Sąjungos 

valstybių narių: štai, pavyzdžiui, Ispanija ką tik baigė rengti strategiją „Ispanija 2050“. Europos 

Komisija stiprina ir tarp ES valstybių narių propaguoja pasirengimo ateičiai kultūrą ir faktais bei 

prognozėmis grindžiamą, į ateitį atsižvelgiančią viešąją politiką. 

Šiame kelyje į ateities Lietuvos projektą Vyriausybė rimtos metodologinės, organizacinės ir 

kūrybinės paspirties tikisi iš ateities įžvalgas plėtojančių Seimo Ateities komiteto, Vyriausybės 

strateginės analizės centro (STRATA) ir Vilniaus universiteto, taip pat iš naujai sudaromos 

Vyriausybės patariamosios komisijos – Valstybės pažangos tarybos.   

Įžanginėje diskusijoje – apie valstybės pažangą ir ateitį 

Spalio 25 dieną Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ pradžios renginyje bus 

kalbama ir diskutuojama apie tai, kodėl reikia mąstyti apie valstybės ateitį, kaip suprasti pažangą ir 

kokia galėtų būti Lietuvos ateities vizija. Renginys nuo 13 valandos bus tiesiogiai transliuojamas 

LR Vyriausybės „Facebook“ paskyroje. Kviečiame stebėti! 

Renginio programa ir daugiau informacijos www.lt2050.lt. 

________ 
 

Lietuva 2050 

  

https://lrv.lt/lt/naujienos/pradedama-rengti-valstybes-pazangos-strategija-lietuva-2050
https://www.facebook.com/events/168336735423944
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050
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Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija LT2050) – tai ilgesnės 

nei 20 metų trukmės strateginio lygmens dokumentas, kuris apibrėš Lietuvos pažangos viziją ir jai 

įgyvendinti skirtas valstybės vystymosi kryptis, siektinus socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės 

pokyčius bei juos atspindinčius poveikio rodiklius.  

Strategijos rengimo priežastys 

Strategijos LT2050 rengimą skatina ir kelios svarbios globalios priežastys. Nauja yra tai, 

kad rengimo metu numatoma derinti Lietuvos viešajame sektoriuje dar mažai taikomą ateities 

įžvalgų ir jau gerai įvaldyto strateginio planavimo metodus. Tuo siekiama išvengti linijinio 

mąstymo spąstų, kai dažniausiai galvojama, kad ateitis bus maždaug tokia pati kaip šiandiena, tik 

truputį geresnė, nors technologinė, socialinė, ekonominė, klimato ir geopolitinė kaita gali būti ne 

visada nuspėjama ir yra sparti kaip niekad anksčiau. 

Pirma, dabartinis dinamiškas, sudėtingas ir neapibrėžtas pasaulis kasdien pateikia naujų 

iššūkių, prie kurių tenka prisitaikyti. COVID-19 pandemija iš esmės paspartino skaitmeninės 

transformacijos tendencijas verslo, valdymo, švietimo ir kitose gyvenimo srityse. Be to, Europos 

Komisijos vertinimu, pandemija pagilino nelygybę, paspartino hipersusietumo ir demografinio 

disbalanso tendencijas, aktualizavo atsparumo klausimus. 

Antra, pažangių užsienio valstybių (Singapūro, Jungtinės Karalystės, Suomijos ir kt.) 

vyriausybės nuolat seka didžiąsias –  megatendencijas (angl. megatrends) technologijų, inovacijų ir 

kitose srityse ir atitinkamai pritaiko savo viešąją politiką. Šios megatendencijos – tai reikšmingi, 

globalūs, ilgalaikius pokyčius lemiantys veiksniai, kurie matomi jau dabar ir, tikėtina, veiks ateityje. 

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro analitikai susistemino ir išskyrė visos Europos ateičiai 

reikšmingų 14 megatendencijų – kai kurias iš jų sustiprino COVID-19 pandemija. 

Lietuvai reikia labiau atsižvelgti globalius ir spartesnius, nei manyta, klimato kaitos 

pokyčius, taip pat tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų Organizacijos, Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kt.), kurių narė ji yra, keliamus prioritetus ir ilgalaikius 

įpareigojimus (siekiančius 2050 m.) savo narėms. 

Šios priežastys verčia permąstyti ir įvertinti Lietuvai įtaką darančius globalius pokyčius, 

pasinaudoti žiniomis, informacija ir moksliniais tyrimais numatant Lietuvos ateities bei galimybių 

įvairovę, kurią galėtų kurti jos piliečiai. 

Strategijos rengimas 

Strategijos LT2050 rengimo procese ketinama derinti ateities įžvalgų ir strateginio 

planavimo metodus, bus siekiama į diskusijas įtraukti akademinę bendruomenę, asocijuotas 

struktūras, piliečius. 

Numatoma Strategijos LT2050 įgyvendinimo trukmė – daugiau nei 20 metų (2024–2050 

m.). Strategijos LT2050 projekto rengimo etapai suplanuoti nuo 2021 iki 2023 metų. Strategijos 

projektą numatoma parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2023 m. kovo 10 d. 

*** 

 

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ pradžios renginys 

 

 
 

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-strategijos-lietuva-2050-pradzios-renginys
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-strategijos-lietuva-2050-pradzios-renginys
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Spalio 25 d. vyks Lietuvos ateities vizijos – Strategijos LT2050 pradžios renginys. 

Visuomenė kviečiama tiesiogiai stebėti Strategijos LT2050 projekto pristatymo renginį nuotoliniu 

būdu Vyriausybės „Facebook“ paskyroje.  

Renginyje bus kalbama ir diskutuojama apie tai, kam reikalingas mąstymas apie valstybės 

ateitį, kaip galima suprasti pažangą ir kokia galėtų būti Lietuvos ateities vizija. 

 

PROGRAMA 

  

13.00–13.20 val. Įžanginis žodis ir sveikinimai 

Įžanginis žodis: Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė 

Sveikinimo žodžiai: 

• Ispanijos premjero Pedro Sánchez vaizdo sveikinimas 

• Europos Komisijos viceprezidento Maroš Ševčovič vaizdo sveikinimas 

  

13.20–14.15 val. Kaip suprantame valstybės pažangą ir kam reikalingas mąstymas apie 

valstybės ateitį? 

Moderuoja: Diana Vilytė 

• Seimo Ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata: Kam reikalingas mąstymas apie 

valstybės ateitį ir kaip apie ją mąstyti? 

• VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas: Universitetas ir valstybės strategija 

• VU doc. dr. Jonas Dagys: Pažangos sampratos analizė 

• VU Jean Monnet Chair prof. Ramūnas Vilpišauskas: Nacionalinės strategijos praktika ir 

pažanga valdysenoje 

• Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) vyr. politikos analitikė dr. Sigita 

Trainauskienė: Kaip atrodys pasaulis 2050 m.? Megatendencijos, juodosios gulbės ir kiti 

paukščiai 

  

14.15–14.30 val. Kavos pertrauka 

  

14.30–16.00 val. Renginio dalyvių diskusija. Kokia turėtų būti Lietuvos ateities vizija ir kokios 

pažangos reikėtų siekti? 

Moderuoja: VU TSPMI lektorius dr. Vilius Bartninkas 

Video ištrauka iš operos performanso „Saulė ir jūra“ 

Įžanginiai teiginiai diskusijai (apie 20–30 min.): 

• Signataras Aleksandras Abišala 

• VDU Sociologijos katedros prof. Aušra Maslauskaitė 

• VU TSPMI lektorius dr. Mariusz Antonowicz 

• Visionary Analytics vadovė dr. Agnė Paliokaitė 

• Architektas Algirdas Kaušpėdas  

 

16.00–17.00 val. – neformalus aptarimas 

*** 

 

 
Valstybės pažangos tarybos veikla 

 

Valstybės pažangos taryba yra Vyriausybės komisijos statusą turinti patariamoji institucija 

Vyriausybei ir Ministrei Pirmininkei valstybės ateities projektavimo ir jos pažangos klausimais. 

Pirmą kartą ji buvo sudaryta bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais 

http://www.facebook.com/LRVyriausybe/
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-tarybos-veikla
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-tarybos-veikla
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-tarybos-veikla
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/valstybes-pazangos-tarybos-veikla
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partneriais, Andriaus Kubiliaus Vyriausybės 2010 metais, tuometei Vyriausybei rengiant pirmąją 

valstybės ilgalaikę Strategiją „Lietuva 2030“, kuri turėtų „sutelkti šalies visuomenę Lietuvos 

ilgalaikės pažangos vizijai „Lietuva 2030“ sukurti“. Šią tradiciją tęsė XVI ir XVII vyriausybės. 

Bendradarbiaudama su Seimo Ateities komitetu, Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės 

vadovaujama Vyriausybė yra įsipareigojusi parengti ir iki 2023 m. pavasario sesijos pradžios 

pateikti Seimui Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“, todėl Valstybės pažangos taryba yra 

ne tik patarianti Vyriausybei, bet ir sutelks įvairių profesinių, ekspertinių, politinių, kultūrinių, 

regioninių ir kitų bendruomenių įžvalgas, kokia turėtų būti ilgalaikė valstybės vizija ir kaip ją 

įgyvendinti. Valstybės pažangos tarybos nariai bus Lietuvos ateities idėjos ambasadoriais. 

Valstybės pažangos tarybos sudėtis artimiausiu metu bus atnaujinama, siekiant į jos veiklą 

įtraukti aktyvius visuomenės (apie 50 proc.), parlamentinių frakcijų (apie 20 proc.) ir valdžios 

institucijų (apie 30 proc.) atstovus. 

*** 

 

 
Partneriai 

 

Strategijos LT2050 rengimo procesas yra atviras ir įtraukus. Siekiama į skirtingus 

Strategijos rengimo etapus įtraukti visuomenę ir įvairių jos grupių atstovus. Tai būtų neįmanoma be 

Strategijos rengimo partnerių ir draugų – Lietuvos ateities bendrakūrėjų, kuriais gali tapti 

kiekvienas. 

Norite prisijungti prie Strategijos LT2050 bendrakūrėjų? Registruokitės: 

https://epilietis.lrv.lt/lt/formos/partneriai-lt2050 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 

 Seimo Ateities komitetas 

 Vyriausybės strateginės analizės centras 

 Vilniaus universitetas 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-21 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d4f66191-c67d-43e2-89a7-e69f5564ad3d
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/partneriai
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/partneriai
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/partneriai
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050/partneriai
https://epilietis.lrv.lt/lt/formos/partneriai-lt2050
https://lrvk.lrv.lt/lt
https://lrvk.lrv.lt/lt
https://lrvk.lrv.lt/lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38855&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38855&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38855&p_k=1
https://strata.gov.lt/lt/
https://strata.gov.lt/lt/
https://strata.gov.lt/lt/
https://www.vu.lt/
https://www.vu.lt/
https://www.vu.lt/
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M. NAGEVIČIUS. KO MŪSŲ POLITIKAI GALĖTŲ PASIMOKYTI IŠ ANTANO 

SMETONOS 

2021-10-18 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

 Martynas Nagevičius  

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas 

 

Pirmiausia, Antanas Smetona nėra man geriausias politiko pavyzdys ir autoritetas. Tačiau 

būtent tuometinis Lietuvos prezidentas dar 1936 metais įvedė reikalavimą į kiekvieną litrą benzino 

įmaišyti lietuviško spirito iš lietuviškų grūdų. A. Smetona tikrai nebuvo kovotojas prieš klimato 

kaitą, tačiau jam rūpėjo Lietuvos ūkis ir būtent čia sukuriama pridėtinė vertė. 

Deja, praėjus 85 metams situacija yra priešinga. Lietuvos politikus reikia įtikinėti, kad 

nacionalinis interesas turi būti ne naftos produktų ar palmių aliejaus importas, o vietiniai 

atsinaujinančios energijos ištekliai. Būtent didesnis vietinių žaliavų panaudojimas leistų nušauti net 

tris zuikius vienu metu – padidintų Lietuvos energetinės nepriklausomybės lygį, leistų savais 

energetiniais ištekliais mažinti šiltnamio dujų išmetimą bei skatintų vietinę pramonę ir žemės ūkį. 

Dar 2010 metais patvirtinusi Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvą Lietuva 

įsipareigojo per dešimt metų transporto sektoriuje pasiekti 10% atsinaujinančių išteklių dalį. Tuo 

metu politikai užtikrintai kalbėjo, kad turime daug laiko ir šį tikslą nesunkiai pasieksime. Bet metai 

bėgo, netikėtai atėjo 2020-ieji ir paaiškėjo, kad per šį laiką Lietuvą pasiekė vos 5,5% dalį – arba vos 

pusę tiek, kiek buvome įsipareigoję.  

Galime liūdnai konstatuoti, kad Lietuva yra viena iš prasčiausiai minėtos direktyvos 

įsipareigojimus vykdanti valstybė – mažesnę atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporte 

pasiekė tik Kipras. 

Kol Lietuvos politikai nenori pripažinti nepatogios tiesos, ją mums primena įtakingos 

tarptautinės organizacijos. Lietuvoje viešėjęs Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

generalinis sekretorius Mathias Cormannas aiškiai pasakė, kad 40% taršos sukuriantis Lietuvos 

transporto sektorius turi diegti pažangias technologijas, o kovai su tarša turi būti skiriama 3% 

bendrojo vidaus produkto. 

Kodėl atsidūrėme ES šalių „uodegoje“? 

Pirmiausia, Lietuva tik šiemet realiai pradėjo skatinti elektromobilių plėtrą. Tik šiemet 

priimtas Alternatyvių degalų įstatymas, numatantis biodujų skatinimą transporte nuo 2022 metų. 

Taigi, galėsim pasekti tokių šalių kaip Švedija pavyzdžiu ir biodujas naudoti viešajame transporte. 

Antra, pasiekti direktyvos tikslus galėjome įmaišydami biodegalus į benziną ir dyzeliną. 

Nors įstatymai numato privalomą biodegalų įmaišymą, tačiau ir šioje vietoje padaryta spragų. 

Priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie degalų pardavėjams leido nesilaikyti įstatymo ir vietoje 

degalų su biopriedais į rinką patiekti grynų naftos degalų. 

Pavyzdžiui, priimtas trijų ministrų įsakymas numatė, kad žiemos laikotarpiu galima 

pardavinėti dyzeliną be biodegalų dalies. Tam pasitelktas iš piršto laužtas argumentas, kad neva 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/izvalgos/2021/10/18/m-nagevicius-ko-musu-politikai-galetu-pasimokyti-is-antano-smetonos
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biodegalai itin žemoje temperatūroje gali stingti ir automobiliai neužsives. Šis teisės aktas priimtas 

neatlikus praktinių tyrimų, neįvertinus, kad lietuvišką biodyzeliną sėkmingai naudoja 

atšiauresnėmis žiemos sąlygomis pasižyminčių Švedijos ir Norvegijos vairuotojai. Tik praėjusiais 

metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, gavęs Seimo nario Simono Gentvilo 

kreipimąsi, įpareigojo biodegalus naudoti visus metus. 

Panaši situacija ir su valstybės degalų atsargomis. Poįstatyminis teisės aktas leido „apeiti“ 

įstatymą ir iš valstybės rezervo pardavinėti grynus naftos degalus be biodalies. Taip į rinką patenka 

dideli kiekiai mineralinių degalų, o pildami kurą degalinėje šio fakto vartotojai net nežino. Vėlgi, 

šią situaciją po Seimo nario Luko Savicko kreipimosi spręs Teismas ir greičiausiai teisinė painiava 

pagaliau bus išspręsta.  

Galiausiai, vietinius biodegalus gali nukonkuruoti iš Pietryčių Azijos atvežamas palmių 

aliejaus produktas (PFAD). Nors palmių aliejų ir PFAD biodegaluose riboja daugiau nei pusė ES 

valstybių, Lietuvoje yra siūlymų PFAD nelaikyti pirmos kartos biodegalais.  

Jei taip atsitiks, bus sumažinta viršutinė pirmos biodegalų kartos naudojimo riba transporto 

sektoriuje, o vietoje vietinių biodegalų rinkoje pranašumą įgaus importinis produktas, dėl kurio 

gamybos išnaikinami dideli atogrąžų miškų plotai. Užuot skatinę Lietuvos grūdų perdirbimo 

pramonę ir žemės ūkį, paremsime Indonezijos bei Malaizijos palmių aliejaus latifundininkus. 

Gresia baudos 

Jei Lietuvos transporto energetikos politikos formuotojams nerūpi vietos ekonomikos 

skatinimas, gal jiems šaltas dušas bus Europos Komisijos skiriamos finansinės baudos už 

direktyvos nevykdymą?  

Direktyvos įsipareigojimų neįvykdymas yra rimta priežastis Europos Komisijai pradėti 

teisinę (infridgement) procedūrą – baudos gali siekti ir milijonus eurų. 

Realesnė kitokio tipo sankcija – iš direktyvos įsipareigojimą su perviršiu įvykdančios šalies 

išsipirkti statistinę kvotą. Tai būtų apmaudu, nes tuomet Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai, kurie 

galėtų būti skirti atsinaujinančios energetikos plėtrai, atitektų tokioms šalims kaip Švedija ar 

Suomija.  

Apibendrinant, Lietuvos politikams palinkėčiau pasimokyti iš A. Smetonos sveiko 

ekonominio nacionalizmo. Lietuvos verslas su politikais turėtų sėdėti vienoje stalo pusėje, ieškant 

būdų kurti pridėtinę vertę Lietuvoje, o ne teisybės ieškoti teismuose. 

Komentaro autorius — Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos 

konfederacijos prezidentas 

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. 
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EKONOMIKOS MOKSLŲ DAKTARAS LABANAUSKAS: KAIP SUMAŽINTI SĄSKAITĄ 

UŽ ŠILDYMĄ? 

www.DELFI.lt, 2021 m. spalio 20 d. 

TN: tn  

 

Šildymo sezonas prasidėjo. Daugeliui iš mūsų kils klausimas – o gal yra smulkių 

gudrybių ir paslapčių, kurios leistų taupyti ir sumažinti sąskaitą už šildymą? Žinoma, visi 

šilumos ekspertai sakys paprastai – tvarkykitės ir renovuokitės. Ar individualiame name, ar 

daugiabutyje. Bendrai skaičiuojama, kad išlaidos šildymui sudaro apie 80 procentų visų būsto 

reikalingų energijos išlaidų. 

Todėl tai ir yra pagrindinė taupymo „vieta“.  

Tačiau renovacija (su visais savo privalumais) yra ilgas ir sudėtingas procesas. O eilinė 

šilumininkų sąskaita ateis jau netrukus. Įsivaizdavimui – specialistų skaičiuoja, kad šilumą namuose 

taupyti galima net ir mažais, nekapitaliniais pakeitimais. Pavyzdžiui, vien užsandarinę langus galit 

sutaupyti 5,7% šilumos energijos. Ant radiatorių sudėję termostatus ir šilumos daliklius – 11,8%. 

Palyginimui – daugiabutyje rekonstruotas ir atnaujintas šilumos punktas taupo 9,3% 

sunaudojamos šilumos energijos. O rekonstravus buitinio karšto vandens sistemą šilumos energijos 

naudojimas mažėja 8,0%. Sudėtingesnis ir daugiau pastangų reikalaujantis procesas – pastato sienų 

šiltinimas. Čia taupymo erdvė dar didesnė, nes sustabdomas „oro šildymas“, kai energija 

prarandama per senas namo sienas, plyšius, „šalčio tiltus“. 

Taigi, pasikartokim – kur patiriam didžiausius nuostolius? Per langus, per balkonus, per 

stogą, namo sienas, duris, įvairias jungtis ar skirtingų medžiagų sandūras – vandentiekį, kanalizaciją 

ar ventiliaciją. Būtent čia „dingsta“ didelė dalis į namą patiekiamos šilumos dalis – ji prarandama 

ne dėl temperatūros patalpose, bet dėl nuostolių, kol šiluma „ateina“ iki buto. 

Lietuvoje daugiabučiai skirstomi į keturias kategorijas pagal energijos taupymo lygį. Į 

pirmąją patenka naujos statybos, kokybiški namai, renovuoti namai. Į antrąją – naujos statybos ir 

kiti kažkiek šilumą taupantys namai. Tačiau kone 2 iš 3 daugiabučių vis dar priklauso III kategorijai 

– tai senos statybos nerenovuoti namai. Vidutiniškai juose sunaudojama apie 21 kWh šilumos 

energijos vienam kvadratui per mėnesį. Tokių namų Lietuvoje apie 59%. O namai, kuriuose vienam 

kvadratui per mėnesį sunaudojama apie 35 ir daugiau kWh energijos patenka į ketvirtą kategoriją. 

Tokių – 17 procentų daugiabučių. 

Svarbu, kad nebūtina renovacijos daryti „nuo-iki“. Jau daug metų Lietuvoje įteisinta (ir 

valstybės remiama) ir dalinė renovacija. Užtenka subalansuoti pastato vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemas (kai sistema reguliuojama taip, kad vienas butas yra peršildomas, o kiti tuo pat 

metu šąla). Tam užtenka gerokai mažesnių investicijų ir greitai fiksuojamas žymus taupymas. 

Lygiai taip pat daugiabučio namo laiptinėje pakeitus langus ar įstačius sandarias duris irgi mažėtų 

energijos vartojimas. 

Pabaigai galima priminti ir apie kasdienes smulkias gudrybes, kurios leidžia greitai pasiekti 

didesnį komfortą. 

Pirma, tai patalpų sandarumas – langai, balkonų durys. Pro plyšius patenkantis šaltas oras 

gaivina, tačiau ir šaldo. Ant langų lipdoma speciali stiklinė plėvelė taip pat gali pakelti bendrą 

temperatūrą net 1–2 laipsniais, nes atspindi infraraudonuosius spindulius. Be to, vasarą ji neleidžia 

patalpoms perkaisti, o žiemą sulaiko šilumą. 

Bendra tvarka irgi padeda. Pavyzdžiui, nuvalius dulkes nuo radiatorių oras ir šiluma 

cirkuliuos geriau. Lygiai taip pat žaliuzės ar užuolaidos yra natūrali kliūtis šilumai „pabėgti“. 

Žinoma, prieš radiatorius neturėtų būti baldų ar kitų kliūčių orui judėti. Tuo pat metu už radiatoriaus 

rekomenduojama klijuoti šilumą sulaikančius ir atspindinčius „ekranus“ (dažnai primena „foliją“). 

Šie taip pat patalpos temperatūrą gali padidinti net 1–2 laipsniais. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ekonomikos-mokslu-daktaras-labanauskas-kaip-sumazinti-saskaita-uz-sildyma.d?id=88469435#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/temos/sildymo-sezonas
https://www.delfi.lt/temos/kwh
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Tokios smulkios priemonės padės, tačiau gerokai svariau sąskaitą už šildymą sumažintų 

pagrindinių šilumos sistemų atnaujinimas ir pastato renovavimas. Kaip tik laikas pradėti tvarkyti 

formalumus ir spėti iki pavasario darbymečio. 

 
_________ 

 

6 PAPRASTOS PRIEMONĖS, KAIP NAMUOSE TAUPYTI ŠILUMĄ 

www.DELFI.lt, 2021 m. spalio 18 d. 

TN: tn 

 

Įsibėgėjus šildymo sezonui, daugiabučių namų administravimo ir priežiūros paslaugas 

teikiančios įmonės Civinity Namai specialistai pastebi išaugusį gyventojų susidomėjimą, kaip 

paprastomis priemonėmis sutaupyti šilumą butuose, rašoma pranešime spaudai.  

Dar prieš šildymo sezono pradžią, bendrovės specialistai nuodugniai patikrino šildymo ir 

karšto vandens sistemų veikimą visuose administruojamuose pastatuose, jog daugiabučių 

gyventojai galėtų mėgautis šiluma savo namuose. O radiatoriams pradėjus šilti bendrovės atstovas 

Ignas Daunys dalinasi patarimais, kaip gyventojai šilumą namuose galėtų išlaikyti ilgiau. 

Nuorinkite radiatorius. Prasidėjus šildymo sezonui, dažnai kyla nepatogumų, dėl 

netolygiai šylančių radiatorių. Siekiant sklandaus šildymo sezono, rekomenduojame viršutinių 

aukštų gyventojų pasirūpinti radiatorių nuorinimo procedūra. Šios procedūros metu yra išleidžiamas 

susikaupęs oras radiatoriuose, kuris neleidžia vandeniui pilnai įšildyti radiatoriaus. 

Radiatorių nuorinimui gali reikėti specialaus radiatoriaus rakto. Radiatoriaus šone yra 

vožtuvas, į jo griovelį įstatykite radiatoriaus raktą. Raktą patariame prilaikyti su šluoste, kad 

vandens lašai nenudegintų rankų. Sukite raktą prieš laikrodžio rodyklę. Po truputi turėtų išeiti 

susikaupęs oras. Kai išleisite visą orą, pradės bėgti vanduo, tuomet turite greitai užsukti vožtuvą. 

Jeigu reikia pagalbos atliekant radiatorių nuorinimo procedūra, prašome kreiptis į 

daugiabučio namo administratorių. 

Reguliariai vėdinkite patalpas. Nevėdinamoje patalpoje deguonies lygis sumažėja, žmonės 

greičiau pavargsta ar net suserga, tuo tarpu vėdinant kambarį ne tik pašalinamas drėgmės perteklius, 

bet ir deguonis patenka į patalpą. Ypač svarbu vėdinti kambarį, jei namuose yra plastikiniai arba 

dvigubo stiklo langai, nes jie užsandarina kambarį, blokuoja natūralų oro srautą ir jo mainus. Dėl to 

namuose padidėja drėgmė ir ant langų susidaro kondensatas. Laikui bėgant nevėdinamose patalpose 

susidaro prastas mikroklimatas, o tai kenkia tiek žmonių sveikatai, tiek būstui ir jame esantiems 

baldams. Rekomenduojama kelias minutes per valandą skirti patalpų vėdinimui. 

Jeigu mėgstate vėdinti patalpas ir ilgesniam laikotarpiui langą paliekate ventiliacijos rėžime 

– prarandate nemažą dalį patalpos šilumos. Po ilgo laiko uždarius langą, papildoma šiluma bus 

sunaudojama tiek kambario orui, tiek jame esantiems daiktams šildyti. Tokiu būdu vėdinant 

kambarį sumažės namų izoliacijos energijos vartojimo efektyvumas. 

Už radiatorių įrenkite šilumą atspindinčius ekranus. Šis šilumą taupantis būdas kainuos 

vos keletą eurų, tačiau patalpos temperatūra papildomai padidės net 1-2 laipsniais. Šilumą 

atspindinys ekranai yra iš folijos pagaminti lakštai, kuriuos galima įsigyti, bet kurioje statybinių 

prekių parduotuvėje. Ekranai yra tvirtinami ant sienos tiesiai už radiatoriaus. Naudojant ekraną, nuo 

radiatoriaus į patalpas patenkanti šiluma sklis geriau. 

Neužgožkite šildymo prietaisų. Pasitaiko situacijų, jog gyventojai prie bute esančių 

radiatorių nusprendžia pastatyti lovą, spinteles, spintas ar kitus baldus. Jeigu norite sumažinti 

šilumos nuostolius, o patalpos temperatūrą pakelti mažiausiai 2 laipsniais – atlaisvinkite šildymo 

prietaisus. Taip pat, pasirūpinkite radiatorių švara, patariame dažniau valyti susikaupusias dulkes, 

retkarčiais pasirūpinti dulkių išvalymu iš radiatoriaus vidaus naudojant dulkių siurblį. Dulkės – 

sumažina šilumos perdavimą patalpai. 

Taupykite šilumą saulės pagalba. Saulėtomis dienomis rekomenduojame pasinaudoti 

papildoma ir nemokama šiluma. Viskas ką reikia padaryti – atitraukite užuolaidas ar žaliuzes ir 

leiskite saulės spinduliams atlikti savo darbą ir šildyti Jūsų būstą. Nakties metu, rekomenduojame 

https://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/bustas/patarimai/6-paprastos-priemones-kaip-namuose-taupyti-siluma.d?id=88445589
https://www.delfi.lt/temos/siluma
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užuolaidas uždengti. Rinkitės užuolaidas, kurios neuždengia radiatorių, priešingu atveju šiluma 

sunkiau sklis po patalpas. Neuždenkite radiatorių užuolaidomis iki žemės – tai šilumos patekimą į 

butą gali sumažinti net iki 40 proc. Norint pagerinti oro cirkuliaciją kambaryje, užuolaidų ilgis turi 

būti iki palangės. 

Nepadenkite radiatoriaus „šarvais“. Atliekant remonto darbus bute, dalis gyventojų 

nusprendžia radiatorių padengti papildomu, nauju sluoksniu dažų, jog pastarasis tiktų prie naujojo 

interjero. Toks sprendimas tikrai suteiks estetinį vaizdą, bet šilumos patekimas į patalpas gali 

sumažėti. Jeigu radiatorius jau yra nudažytas, tačiau dažų sluoksnis paseno, sueižėjo ar pan., jį 

reikia pašalinti ir paruošti radiatorių dažymo procesui, o tik tuomet dažyti specialiais jiems skirtais 

dažais, kurie pasižymi šilumos pralaidumu. Jei planuojame remonto darbus atlikti žiemos metu, kai 

įjungta centrinė šildymo sistema, rinkdamiesi dažus atkreipkite dėmesį, kokios temperatūros 

paviršių jais galima dažyti. 

Atkreipiame dėmesį, jog šilumos suvartojimas daugiabučių namų ir kitų patalpų šildymui 

priklauso nuo jų būklės. Geriausias sprendimas, suteikiantis galimybę efektyviai vartoti šilumą ir 

mėgautis mažesnėmis šildymo sąskaitomis – daugiabučių namų renovacija. 
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IS-921/646-IV-8 priedas 

 

MUMS PRIEŠ AKIS BRĘSTA PIRMOJI DIDELĖ ENERGIJOS KRIZĖ: TURIME VOS 30 

METŲ ATSISAKYTI ANGLIES DVIDEGINIO EMISIJŲ 

 The Economist 2021 m. spalio 19 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Jau kitą mėnesį pasaulio galingieji rinksis į COP26 viršūnių susitikimą, kur pasižadės 

iki 2050 metų iki nulio sumažinti anglies dvideginio emisijas. Aktyviai besiruošiant prisiimti 

įsipareigojimą ateinantiems trisdešimčiai metų, dedasi negeri dalykai – tiesiai jiems prieš akis 

bręsta pirmoji didelė energijos krizė.  

Nuo gegužės naftos, anglies ir dujų krepšelis pabrango 95 proc. Jungtinė Karalystė, kur ir vyks 

minimas viršūnių susitikimas, vėl įjungė anglis deginančias jėgaines. Amerikoje degalų kainos 

pasiekė 3 dolerius už galoną. Kinijoje ir Indijoje didžiulės teritorijos likusios be elektros, o Rusijos 

prezidentas Vladimiras Putinas ką tik priminė Europai, jog iš esmės senojo žemyno apsirūpinimas 

energija priklauso nuo Rusijos geros valios.  

Ši panika – puikus priminimas, jog šiuolaikiniam gyvenimui reikia labai daug energijos: be 

jos sąskaitos tampa nebeįkandamos, sustoja statybos, apmiršta verslai. Panika, pasauliui stengiantis 

pereiti prie švaresnės energijos, į dienos paviršių ištraukė ir giliau slypinčių problemų, pavyzdžiui, 

neadekvačias investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tranzitinį iškastinį kurą, kylančias 

geopolitines rizikas ir saugumo garantijų energijos rinkose stygių. Jeigu nebus imtasi skubių 

reformų, gresia naujos energijos krizės ir galbūt populiarus sukilimas prieš kovos su klimato kaita 

politiką. 

Dar 2020 metais, kai pasaulinė paklausa sumenko 5 proc. (tai buvo didžiausias sumažėjimas 

nuo pat Antrojo pasaulinio karo, privertęs piginti energiją), stygiaus problema būtų sukėlusi juoką. 

Tik pasaulio ekonomika suagresyvėjo, paklausa ūgtelėjo, o atsargos pavojingai sumenko. 

Pavyzdžiui, naftos atsargos sudaro tik 94 proc. įprastinio lygio, Europos dujų atsargos siekia tik 86 

proc., o Indijos ir Kinijos anglių atsargos nebesiekia ir 50 proc. 

Įsitempusios rinkos jautriai reaguoja į bet kokius sukrėtimus ir permainingą kai kurių 

atsinaujinančių energijos šaltinių prigimtį.  

Įsitempusios rinkos jautriai reaguoja į bet kokius sukrėtimus ir permainingą kai kurių 

atsinaujinančių energijos šaltinių prigimtį. Sutrikimų sąraše ir rutininė priežiūra, ir incidentai, ir per 

vangūs vėjai Europoje, ir sausros, sutrikdžiusios hidroelektrinių darbą Lotynų Amerikoje, ir 

potvyniai Azijoje, sukliudę anglių tiekimą. Šįkart pasauliui gal ir pavyks išvengti skausmingos 

energijos recesijos: sunkumus galbūt pavyks įveikti, o Rusija ir OPEC visgi, nors ir nenoriai, galbūt 

padidins naftos ir dujų gavybą. Tik už visa tai mažų mažiausiai teks sumokėti didesne infliacija ir 

lėtesniu augimu. Ir, savaime aišku, gresiančiais naujais nemalonumais. 

Ir viskas dėl to, jog gresia trys rimtos problemos. Pimiausia investicijos į energiją šiuo metu 

tesudaro vos pusę tiek, kiek reikėtų, jeigu norime iki 2050 metų įgyvendinti ambicingą tikslą 

atsisakyti anglies dvideginio emisijų. Išlaidos atsinaujinantiems energijos šaltiniams privalo didėti. 

O iškastinio kuro pasiūla ir paklausa turi mažėti vienu metu, nes priešingu atveju gresia pavojingas 

disbalansas. Iškastinis kuras patenkina 83 proc. pirminės paklausos energijai, o reiktų pasirūpinti, 

kad šis skaičius pasiektų nulį. Būtina anglių ir naftos derinį pakeisti naftos ir dujų, kuris į aplinką 

išmeta žymiai mažiau anglies dvideginio. Tik teisiniai kliuviniai, investuotojų spaudimas ir 

reguliavimo pinklės privertė investicijas į iškastinį kurą nuo 2015 metų sumažinti 40 proc. 

Skaudžiausia vieta – dujos. Daug valstybių, ypač Azijoje, XXI amžiaus trečiąjį ir ketvirtąjį 

dešimtmečius privalo būtent dujas pasirinkti kaip pereinamąjį energijos šaltinį, padėsiantį atsisakyti 

anglių ir per tą laiką pasirengti atsinaujinantiems energijos gavimo būdams. Daugiausia 

importuojama suskystintų gamtinių dujų. Bėda ta, jog trūksta tiekimo projektų. Kaip teigia tyrimų 

https://www.delfi.lt/plius/autorius/?aid=82131951
https://www.delfi.lt/plius/autorius/?aid=82131951
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/plius/verslas-ir-ekonomika/mums-pries-akis-bresta-pirmoji-didele-energijos-krize-turime-vos-30-metu-atsisakyti-anglies-dvideginio-emisiju.d?id=88462061#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/temos/jungtine-karalyste
https://www.delfi.lt/temos/rusijos-prezidentas
https://www.delfi.lt/temos/rusijos-prezidentas
https://www.delfi.lt/temos/vladimiras-putinas
https://www.delfi.lt/temos/ekonomika
https://www.delfi.lt/temos/rusija
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bendrovė „Bernstein“, pasaulinis suskystintų gamtinių dujų stygius nuo dabartinių 2 proc. iki 2030 

metų išaugs net iki 14 proc. 

Daugiausia importuojama suskystintų gamtinių dujų. Bėda ta, jog trūksta tiekimo projektų. 

Kaip teigia tyrimų bendrovė „Bernstein“, pasaulinis suskystintų gamtinių dujų stygius nuo 

dabartinių 2 proc. iki 2030 metų išaugs net iki 14 proc.  

Antroji problema yra geopolitika: turtingos demokratijos atsisako iškastinio kuro, ir pasiūla 

nukreipiama autokratinėms šalims, kur ir kainos mažesnės, o ir skrupulų mažiau, pavyzdžiui, 

valstybė, valdoma V. Putino. OPEC ir Rusijos bendri naftos pajėgumai iki 2030 metų nuo 

šiandieninio lygio gali išaugti nuo 46 iki 50 proc. Rusija – net 41 proc. Europos dujų importo 

šaltinis, o jos įtaka tik dar išaugs pradėjus eksploatuoti „Nord Stream 2“ vamzdyną ir išvysčius 

rinkas Azijoje. Rizika? Sumažės pasiūla. 

Ir trečioji – paskutinė – didžioji problema yra energijos rinkų dizainas. XX amžiaus 

paskutinį dešimtmetį panaikinus reguliavimą, nemažai šalių perėjo nuo atgyvenusių valstybinių 

energijos schemų prie atvirų sistemų, kur elektros ir dujų kainas diktuoja rinkos, energiją tiekia 

konkuruojantys operatoriai, pasirūpinantys, jog, kainoms šovus į viršų, augtų pasiūla. Tik dabar 

jiems tenka kovoti su nauja realybe, kur mažėja iškastinio kuro, sąlygas bando diktuoti autokratiniai 

tiekėjai, auga intervalinės saulės ir vėjo generuojamos energijos vaidmuo. Kaip kad „Lehman 

Brothers“ kliovėsi rizikingu skolinimusi, taip kai kurios energijos bendrovės verslams ir namų 

ūkiams žada tiekimą, kurį perka nestabilioje neatidėliotinų atsiskaitymų rinkoje. 

Didžiausias pavojus tas, jog šokas lėtina pokyčių tempą. Šią savaitę Kinijos ministras 

pirmininkas Li Keqiang pareiškė, kad energijos perėjimas turėtų būti „sklandus ir reikiamo tempo“, 

o tai reiškia, kad reikia atsisakyti anglių. Vakaruose, įskaitant Jungtines Valstijas, švarios energijos 

idėjos sulaukia palaikymo, tačiau, pradėjus kandžiotis kainoms, situacija gali pasikeisti. 

Vyriausybės privalo reaguoti perkurdamos energijos rinkas. Gausesnės saugumą 

užtikrinančios atsargos turėtų išspręsti stygiaus problemas ir palengvinti perėjimą prie 

atsinaujinančios energijos. Energijos tiekėjams tiesiog reikia pasirūpinti atsargomis – kaip kad 

bankai kaupia kapitalą. Valstybėms gali pasikvieti verslus dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl 

energijos atsargų tiekimo sutarčių. Nors didžiąją dalį energijos atsargų sudaro dujos, galiausiai jas 

pakeis baterijos ir vandenilio technologijos. Daugiau branduolinių jėgainių bei anglies dvideginio 

kaupimas bei saugojimas (arba ir tai, ir tai) – du švarios ir patikimos energijos atsargas užtikrinti 

padėsiantys veiksniai. 

Daugiau branduolinių jėgainių bei anglies dvideginio kaupimas bei saugojimas (arba ir tai, 

ir tai) – du švarios ir patikimos energijos atsargas užtikrinti padėsiantys veiksniai.  

Kuo labiau diversifikuotas energijos tiekimas, tuo mažiau įtakos gali turėti tokie 

autokratiniai pardavėjai kaip Rusija. Šiandien tai pirmiausia suskystintų gamtinių dujų sektoriaus 

vystymas. Neilgai trukus prireiks veiksmingos pasaulinės prekybos elektros energija sistemos, kad 

atokios saulės ar vėjo nestokojančios šalys, besigaminančios energiją iš atsinaujinančių šaltinių, 

galėtų jos perteklių eksportuoti. Šiandien turtingose šalyse tarptautiniu mastu parduodami vos 4 

proc. elektros energijos. Palyginkime: kalbant apie dujas, šis skaičius siekia 24 proc., o apie naftą – 

46 proc. Podugnio tinklai gali būti vienas iš sprendimų, taip pat ir švarios energijos virsmas 

vandeniliu ir transportavimas laivais. 

Tam reikia pinigų – ir dvigubai daugiau nei dabar, t. y. 4–5 trilijonų dolerių per metus. Deja, 

žvelgiant iš investuotojų perspektyvos, tokia politika atrodo gluminanti. Nemažai valstybių davė 

pažadą iki nulio sumažinti anglies dvideginio emisijas, tačiau neturi jokio plano, kaip šio tikslo 

pasiekti, ir dar nepranešė savo mokesčių mokėtojams, jog gresia sąskaitų ir kainų augimas. 

Subsidijų atsinaujinantiems energijos šaltiniams sistema ir patys įvairiausi teisiniai bei 

biurokratiniai sunkumai investicijas į iškastinio kuro projektus pavertė pernelyg rizikingomis. 

Idealus atsakymas – pasaulinė anglies dvideginio emisijų kaina, nori nenori mažinanti pačių emisijų 

kiekį, padedanti verslams įsivertinti, kurie projektai bus pelningi ir sukaupti didesnį mokestinį 

kapitalą, galėsiantį ištiesti pagalbos ranką pereinamojo energijos etapo nevykėliams. Tik kainų 

schema apima vos penktadalį visų emisijų. Šoko siunčiama žinutė skamba štai taip: COP26 lyderiai 

https://www.delfi.lt/temos/nord-stream-2
https://www.delfi.lt/temos/lehman-brothers
https://www.delfi.lt/temos/lehman-brothers
https://www.delfi.lt/temos/kinijos-ministras-pirmininkas
https://www.delfi.lt/temos/kinijos-ministras-pirmininkas
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privalo daryti daugiau nei yra prisižadėję ir imtis „smulkiu šriftu“ išdėstyto plano, kaip turėtų 

atrodyti pereinamasis etapas. Juolab, jeigu susės po dėl anglių šviečiančiomis elektros lemputėmis. 

The Economist  
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AM 2021 10 18 pranešimas. Prasideda Klimato savaitė 

TN: tn  

 

 
 

Šiandien prasideda Klimato savaitė, jos tema „Kodas: raudona“. Raudona spalva – 

ženklas, kad veiksmų dėl sparčiai besikeičiančio klimato reikia imtis dabar. Trečius metus ją 

rengianti Aplinkos ministerija siekia atkreipti visuomenės, verslo ir kitų suinteresuotų grupių 

dėmesį į aktualiausius klimato kaitos klausimus. Šiemet prie šios iniciatyvos jungiasi institucijos 

ir organizacijos iš visos Lietuvos, ypač aktyvios švietimo įstaigos. 

Klimato savaitė prasidėjo aplinkos ministro Simono Gentvilo susitikimu su Davidu 

Moranu, COP26 regioniniu ambasadoriumi Europai, Centrinei Azijai, Turkijai ir Iranui. 

Susitikimas vyko likus savaitei iki Glazge rengiamo klimato viršūnių susitikimo, kuriame 

globalinis atšilimas bus pagrindinė tema. 

Simonas Gentvilas ir Davidas Moranas dalyvaus ir 10 val. prasidedančioje Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos konferencijoje „Klimato kaita – stebime jau 100 metų“. Jie tars 

sveikinimo žodį,  Davidas Moranas skaitys pranešimą „Kelias į COP26“. Renginyje vyks diskusija 

aktualia tema „Du laipsniai – daug ar mažai“, bus aptariama meteorologijos dabartis ir ateitis. 

Aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis kalbės apie klimato migrantus.  

Konferenciją galima stebėti per LHMT socialinius tinklus Facebook, prisijungimo 

nuoroda čia, programą rasite čia. 

Šiųmetę Klimato savaitę spalio 22-ąją 10:30 val. užbaigs Aplinkos ministerijos renginys 

transliuojamas per LRT naujienų portalą arba ministerijos socialinius tinklus  Facebook ir 

YouTube. Jame VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto direktorius Egidijus 

Rimkus aptars Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) vertinimą dėl praeities ir 

ateities klimato šilimo tendencijų, svečiai iš Nyderlandų karalystės pasidalins savo patirtimi 

kovojant su klimato kaita, bus pristatytas dekarbonizacijos procesas.  

Po to vyks diskusija „Ar klimato krizė persikelia iš paraščių į centrą“, kurioje politikai, 

verslo, švietimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai tarsis, kaip Lietuvai siekti klimato 

neutralumo. Diskusijoje dalyvaus aplinkos ministras Simonas Gentvilas, „Swedbank“ vyriausiasis 

ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saulė 

Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos vadovas 

Martynas Nagevičius, LRT žurnalistas bei meteorologas Silvestras Dikčius.   

Kviečiame aktyviai dalyvauti, diskutuoti, dalintis ir sekti informaciją apie renginius 

Aplinkos ministerijos sukurtame renginyje Facebook, taip pat portale www.klimatokaita.lt. Visus 

Klimato savaitės renginius rasite čia  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/prasideda-klimato-savaite
https://www.facebook.com/events/229896039119360?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo/?fbid=236962078468008&set=gm.231216488987315
https://fb.me/e/1dDL6W37j
https://fb.me/e/1dDL6W37j
http://www.klimatokaita.lt/
https://klimatokaita.lt/aktualijos/renginiu-kalendorius/klimato-savaite-2021/
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 LEI INFO. RenOnBill informacinis renginys/diskusija | Kvietimas 

 

Lietuvos energetikos institutas kviečia į informacinį renginį, kurio metu renginio 

dalyviai bus supažindinami su artimiausiais programos „Europos horizontas“ energetikos 

tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimais. Taip pat vyks 

diskusija tema „Gyvenamųjų pastatų modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir 

galimybės“. 

LAIKAS: 2021-10-27 │ 09:15 – 12:30 val.  

VIETA: MS Teams aplinkoje (nuoroda bus atsiųsta artėjant renginiui) ir Lietuvos 

energetikos institute (didžioji salė), Breslaujos g. 3, Kaunas – rinkitės jums priimtiną.  

Registracija: https://forms.gle/8wifwuysvxCcRhYK8 

Kam šis renginys galėtų būti naudingas? Pagrindinės tikslinės grupės yra energetikos 

įmonės, savivaldybės, finansų įstaigos ir kitos suinteresuotosios pusės besidominčios 

bendradarbiavimu su LEI projektinėse veiklose bei inovacijų plėtroje.  

Daugiau informacijos apie renginį bei dienotvarkę rasite čia:  

https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija  

Jei turite klausimų, kreipkitės į dr. Aušrą Pažėraitę (ausra.pazeraite@lei.lt) arba dr. 

Rolandą Urboną (rolandas.urbonas@lei.lt). Prašome atkreipti dėmesį, kad vebinaras gali būti 

įrašomas (tik pristatymas, diskusijos nebus įrašomos).  

_______ 

 

RenOnBill projekto informacinis renginys/diskusija 

2021-10-27  

Lietuvos energetikos institutas / Virtualus  

 
REGISTRACIJA: Čia 

VIETA: MS Teams aplinkoje (nuoroda bus atsiųsta artėjant renginiui) ir Lietuvos 

energetikos institute (didžioji salė), Breslaujos g. 3, Kaunas – rinkitės jums priimtiną. 

Lietuvos energetikos institutas kviečia į informacinį renginį, kurio metu renginio dalyviai 

bus supažindinami su artimiausiais programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as 

klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimais. 

TAIP PAT vyks diskusija tema: 

Gyvenamųjų pastatų modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir 

galimybės 

Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas (on-bill schemes (OBS)) už 

energiją yra lankstus ir novatoriškas sprendimas, paspartinti renovaciją Europos Sąjungos 

gyvenamųjų pastatų sektoriuje. Taikant OBS schemą sąskaitos už energiją yra naudojamos kaip 

priemonė pastatų renovacijos investicijoms grąžinti. Tai tuo pačiu teikia naują verslo galimybę 

energetikos įmonėms bei finansų įstaigoms. Žengdamos į šią rinkos nišą, energetikos įmonės bei 

finansų įstaigos gali padidinti savo klientų skaičių, įtvirtinti savo pozicijas renovavimo rinkoje bei 

išplėsti savo tvarių paskolų ir paslaugų pasiūlymų portfelį. 

https://forms.gle/8wifwuysvxCcRhYK8
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija
mailto:ausra.pazeraite@lei.lt
mailto:rolandas.urbonas@lei.lt
https://forms.gle/8wifwuysvxCcRhYK8
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Per pastaruosius metus OBS schema buvo sėkmingai taikoma renovuojant gyvenamuosius 

namus Šiaurės Amerikoje. RenOnBill projekto vykdymo metu buvo įvertintos galimybės OBS 

schemą taikyti Europoje. Atsižvelgus į reikšmingas skirtybes parengtas rinkinys verslo 

modelių, kurie turėtų potencialo paskatinti renovacijos mastą. Parengti verslo modeliai, jų 

charakteristikos bei taikymo galimybės bus trumpai pristatyti, o vėliau vyks diskusija apie 

pagrindinius modelių taikymo iššūkius Lietuvoje ir kokie galėtų būti sprendimai juos įveikti. 

Kam šis renginys galėtų būti naudingas? 

Pagrindinės tikslinės grupės yra energetikos įmonės, savivaldybės, finansų įstaigos ir kitos 

suinteresuotosios pusės besidominčios bendradarbiavimu su LEI projektinėse veiklose bei inovacijų 

plėtroje. 

Dienotvarkė 

 
Pranešėjai/moderatoriai: dr. Aušra Pažėraitė ir dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos 

energetikos institutas 

Daugiau informacijos galite rasti apsilankę https://www.renonbill.eu/. 

Jei turite klausimų, kreipkitės į dr. Aušrą Pažėraitę (ausra.pazeraite@lei.lt) arba dr. 

Rolandą Urboną (rolandas.urbonas@lei.lt).  

RenOnBill partneriai: 

 
 
 

https://www.renonbill.eu/
https://www.renonbill.eu/
mailto:ausra.pazeraite@lei.lt
mailto:rolandas.urbonas@lei.lt
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IS-921/646-V-3 priedas 
 

LŠTA INFO. streamSAVE dialogo grupė: šilumos atgavimas ir šaldymas, 2021 m. spalio 19 d., 

antradienis 

 

Gerbiamasis Pone / Ponia,  

 

dėkojame už jūsų registraciją į srautaiSAVE Dialogo grupė posėdis dėl šilumos atgavimo ir 

šaldymo. Šiandien numatytas Dialogo grupės posėdis Nuo15.00 iki 16.30 val. (CEST) .  

 

Pridedamas rasite galutinę darbotvarkę susitikimo metu. 

 

Prisijungimo prie "Zoom" susitikimo saitas: 

https://zoom.us/w/93057862703?tk=_031at15P6aaGqGQj-PcJCm4-

B3Gxla2ohdaEEWrNvA.DQMAAAAVqq5MLxZUaFA2ck5RNVR5V3IxcW5walhDZHRRAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=L3RIVWlucFdaeFJyQ2lWZjRLNnZ2QT0

9 

 

 

Geriausi linkėjimai  

 

 

 

 

Komanda. 

 

Mes gerbiame jūsų privatumą, kaip jūs skaitote apie privatumo politiką streamSAVE. Jei nenorite 

gauti jokio streamSAVE ryšio, galite atsisakyti prenumeratos siųsdami el. laišką 

contact@streamSAVE.eu. 

________ 

 

streamSAVE dialogo grupės: šilumos atgavimas ir šaldymas, dokumentai (tiesioginės nuorodos 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-V-3-1 priedas 2021-

10-25.zip). 
 

https://streamsave.eu/
https://zoom.us/w/93057862703?tk=_031at15P6aaGqGQj-PcJCm4-B3Gxla2ohdaEEWrNvA.DQMAAAAVqq5MLxZUaFA2ck5RNVR5V3IxcW5walhDZHRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=L3RIVWlucFdaeFJyQ2lWZjRLNnZ2QT09
https://zoom.us/w/93057862703?tk=_031at15P6aaGqGQj-PcJCm4-B3Gxla2ohdaEEWrNvA.DQMAAAAVqq5MLxZUaFA2ck5RNVR5V3IxcW5walhDZHRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=L3RIVWlucFdaeFJyQ2lWZjRLNnZ2QT09
https://zoom.us/w/93057862703?tk=_031at15P6aaGqGQj-PcJCm4-B3Gxla2ohdaEEWrNvA.DQMAAAAVqq5MLxZUaFA2ck5RNVR5V3IxcW5walhDZHRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=L3RIVWlucFdaeFJyQ2lWZjRLNnZ2QT09
https://zoom.us/w/93057862703?tk=_031at15P6aaGqGQj-PcJCm4-B3Gxla2ohdaEEWrNvA.DQMAAAAVqq5MLxZUaFA2ck5RNVR5V3IxcW5walhDZHRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=L3RIVWlucFdaeFJyQ2lWZjRLNnZ2QT09
http://streamsave.eu/privacy/
https://vitoresearch.sharepoint.com/sites/2010349-streamsave/Shared%20Documents/WP4%20Capacity%20Support/Task%204.1%20Identifying%20cases/Survey/contact@streamSAVE.eu
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IS-921/646-VI-1 priedas 

 

LŠTA INFO. Šilumos tarybos posėdžio apžvalga 

 

Spalio 21 dieną vyko Šilumos tarybos (ŠT) posėdis: 

 

Darbotvarkės temos: 

a. 2021/22 m. šildymo sezono aktualijos 

b. Šilumos tarybos darbo grupėje svarstomų pasiūlymų dėl šilumos supirkimo tvarkos 

pakeitimų apibendrinimas 

c. Šilumos ūkio įstatymo keitimas  

 

a. 

1. LŠTA pristatė biokuro įsigijimo problemas, kainas ir t.t. 

2. I.Žilienė ir V.Gaubaitė (LitBIOMA) pasiūlė priimti pataisą, tiesiog įpareigojančią šilumos 

gamintojus deginti ne mažiau kaip 50 % (?) biokuro SM3 kokybės. 

3. Paaiškinus technologines ir ekonomines problemas, kurios kyla deginant prastos kokybės 

kurą, nutarta organizuoti atskirą pasitarimą šia tema „Kaip paskatinti platesnį SM3 

biokuro naudojimą“. Kad geriau pasirengti turėtume šį klausimą artimiausiu laiku aptarti 

tarpusavyje. 

4. Rimantas Zabarauskas pasiūlė organizuoti darbo grupę vidaus sistemų priežiūros 

klausimu ir jos pasiūlymus įtraukti į naują Šilumos ūkio įstatymo (ŠŪĮ) redakciją. 

 

b. 

5. Aptarti TES/KE ir Idex/LNŠGA pasiūlyti modeliai konkurencijai šilumos gamybos srityje Kauno 

pavyzdžiu. Siūlyta inovacijų bandymo būdu išbandyti Kaune ar kituose miestuose. 

6. EM pasiūlė, kad šių modelių pritaikomumo ir išbandymo klausimo sprendimą perduoti 

VERTai, nes tam nereikia ŠŪĮ keitimo. VERT nagrinėja tokias galimybes. 

 

c. 

7. Nebelikus laiko ŠŪĮ projekto svarstymui paprašyta pasiūlymus suformuoti ir pateikti raštu.  

8. LŠTA narių nuomonių ir pasiūlymų prašysime artimiausiu laiku. 

9. Šiuo momentu turimas pirmines pastabas pridedame ir lauktume konstruktyvių pasiūlymų ŠŪĮ 

nuostatoms formuoti iki spalio 29 dienos. 

 

Pagarbiai, 

dr. Valdas Lukoševičius 

LŠTA prezidentas 

Tel. +370 5 2667009, mob.tel.: +370 699 32069 

El-paštas: valdas.lukosevicius@lsta.lt 

www.lsta.lt 

 

 

 

mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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IS-921/646-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. 2021-10-18 d. LŠTA pirmadienio webinaro_medžiaga_Šilumos ūkio specialiųjų 

planų rengimo reglamentavimo tobulinimas 

 

Siunčiame vakar vykusio LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų nuotolinio pasitarimo dėl 

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo reglamentavimo medžiagą: 

- Susitikimo apibendrinimas 

- LŠTA pranešimas „Šilumos ūkio specialiojo planavimo dabartis, problemos, perspektyvos“ 

 

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  LŠTA pirmadienio webinaras_Šilumos ūkio specialiųjų 

planų rengimo reglamentavimo tobulinimas-20211018_140355-Meeting Recording.mp4 

 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

LŠTA pirmadienio webinaro_medžiaga_Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo reglamentavimo 

tobulinimas (tiesioginės nuorodos tekste). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-921/646-VI-2-1 priedas 2021-10-25.zip). 
________ 

 

LŠTA INFO. 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Kvietimas _ 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaras_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Kviečiame š.m. spalio 25 d. (pirmadienį) 14 val. dalyvauti LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir 

ekspertų webinare, kurio tema „Patalpų šildymas ir vėsinimas paviršiais – pagrindai, argumentai, 

Uponor sprendimai ir rekomendacijos“ (pranešėjas Artūras Laukys, UAB Uponor Techninių 

sprendimų vadovas). 

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 

 

 

 

https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EbkYKLhdCjtNvseEXadAz1sBuqIWOzdb_ccoSJy-mhIQEA?e=Xhd7lv
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EbkYKLhdCjtNvseEXadAz1sBuqIWOzdb_ccoSJy-mhIQEA?e=Xhd7lv
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/EbkYKLhdCjtNvseEXadAz1sBuqIWOzdb_ccoSJy-mhIQEA?e=Xhd7lv
http://www.lsta.lt/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI4NzVkYjEtYTNjMC00M2ZkLWFiMjYtODc5OTkzNjJlNjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_MzI4NzVkYjEtYTNjMC00M2ZkLWFiMjYtODc5OTkzNjJlNjcw@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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IS-921/646-VI-3 priedas 
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IS-921/646-VI-4 priedas 

 

LŠTA INFO. Dėl užsienio praktikos NŠG konkurencijos klausimu 
 

Daug nuorodų į publikacijas šiuo klausimu yra pridedamame straipsnyje. https://www.varmelast.dk/en; Vl 

 

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

Sent: Tuesday, October 19, 2021 8:43 

To: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt>; Egidijus Šimoliūnas – LŠTA <egidijus@lsta.lt>; 

Evaldas Čepulis – LŠTA <evaldas@lsta.lt>; Romaldas Morkvėnas <morkvenas@lsta.lt>; Valdas 

Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> 

Subject: FW: Dėl užsienio praktikos 

 

VERT prašo nuorodų į užsienio praktiką NŠG konkurencijos klausimu. 
 
Pagarbiai 

_____________________________________ 

Mantas Paulauskas 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausiasis specialistas 

tel. 8-5-2667096, mob. 8-615-94270 
e-paštas: mantas@lsta.lt 

www.lsta.lt  

 
 
From: Renata Bartašiūtė-Černevičė <renata.bartasiute@vert.lt>  

Sent: Monday, October 18, 2021 1:45 PM 

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

Cc: Evaldas Šmaukšta <evaldas.smauksta@vert.lt> 

Subject: Dėl užsienio praktikos 

 

Laba diena, Mantai, 

Gavome Jūsų rengtą raštą dėl Šilumos supirkimo tvarkos pakeitimų. Rašte minite apie kitų šalių praktiką. 

Gal galėtumėte pasidalinti turima informacija, internetinėmis  nuorodomis apie kitų šalių pavyzdžius?  

Būtume dėkingi. 

Gražios dienos! 

 

Pagarbiai 

Renata Bartašiūtė-Černevičė 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

Šilumos ir vandens departamento 

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Tel. +370 5 213 9324 

Mob. +370 612 38659 

Faks. +370 5 213 5270 

Verkių g. 25C-1  

LT-08223 Vilnius 

www.vert.lt 

 

 

Dėl užsienio praktikos NŠG konkurencijos klausimu (tiesioginės nuorodos tekste). (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-VI-4-1 priedas 2021-10-25.pdf). 

https://www.varmelast.dk/en
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:egidijus@lsta.lt
mailto:evaldas@lsta.lt
mailto:morkvenas@lsta.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:renata.bartasiute@vert.lt
mailto:mantas@lsta.lt
mailto:evaldas.smauksta@vert.lt
http://www.vert.lt/
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IS-921/646-VI-5 priedas 

 

LŠTA INFO. dėl SM3 deginimo 

 

From: Kestutis Buinevicius <kbuinevicius@gmail.com>  

Sent: Friday, October 22, 2021 9:35 AM 

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

Subject: Re: dėl biokuro katilų korozijos problematikos_LŠTA pirmadienio webinaras nariams 

 

Laba diena, 

klausimą supratau, kokios apimties/išnagrinėjimo gilumo reikia? 

Ar užtenka bendros pakurų konstrukcijų analizės (kad katilų gamintojai nereikštų mums pretenzijų), 

ar reikia nagrinėti skirtingų gamintojų įrangas kiekvieno atskirai?  

Mano siūlymas būtų toks: 

- parodau labiausiai paplitusias principines pakurų schemas ir aiškinu kodėl netinka SM3 kūrenimui 

- parengiu principines rekomendacijas, kokios turi būti pakurų konstrukcijos, tinkamos blogos 

kokybės kurui 

- išvada, kad dauguma pakurų negali būti pertvarkytos be didelių investicijų 

Bendra apimtis apie 8 psl. 

Ar tinka? 

*** 

2021-10-21, kt, 15:44 Ramunė Gurklienė – LŠTA <ramune@lsta.lt> rašė: 

Laba diena, Kęstuti, 

  

Kitas darbas kurio atlikimui vėl prašome Jūsų pagalbos - SM3 kuro pritaikymas esamoms pakuroms 

(spalio 14 d. Seime vėl šis klausimas buvo pakeltas: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278513 todėl reiktų studijos/tyrimo, 

kuri atsakytų ar įmanoma esamus katilus pritaikyti prastos rūšies biokuro deginimui). Ar galėtumėt 

apsiimti ir atlikti?  

  

Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

*** 

 

pažymoje pagal galimybes reikėtų atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus su iliustracijomis 

ir galimai prieinamais skaičiais. Galėtume pagal atskiras pozicijas apklausti ir CŠT įmones. Bet 

pradžioje klauskime Kęstučio:  

 

1. Kuo ypatingas LT naudojamas SM3 biokuras. Ar praktiškai jis atitinka specifikacijoje 

nurodytas charakteristikas? Ar nereikia papildyti sudėties apibrėžimo? 

2. Kaip specifikuojamas biokuras kitose šalyse? 

3. Kadangi nėra prastesnio kuro už SM3 į jį susmulkinama viskas kas lieka po kitų miško 

operacijų. 

4. Drėgnas su lapais biokuras sušąla, prišąla ir pan. Kad to išvengti galimai biokuro tiekėjai 

sulaisto NaCl ar pan tirpalais, kurie sukelia katilų koroziją? Ar yra įrodymų? 

5. Miškininkai sako, kad žaliava biokurui SM3 būna dviejų rūšių: Paruošta, kurią patys 

miškakirčiai paruošia suštabeliuoja, o atvažiavę pirkėjai susismulkina ir išsiveža. Taip gal 

gaunamas kokybiškas SM3 kuras. Kitas žaliavos šaltinis - po plyno kirtimo likę 

mailto:kbuinevicius@gmail.com
mailto:ramune@lsta.lt
mailto:ramune@lsta.lt
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278513
http://www.lsta.lt/
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neparuoštos miškakirtvietės liekanos (šakos, viršūnės, kelmeliai ir pan.), per kurias buvo 

važinėta, trypta ir t.t. Tikėtina, kad ši žaliava pigesnė, gal ir patrauklesnė biokuro 

gamintojams, tačiau joje yra daug žemių ar durpių, kuriose yra sieros ar kitų priemaišų. Gal 

tikslinga iš tokios žaliavos daryti nekondicinį kurą SM4 (be specifikacijos), kuris būtų pigus 

ir tiktų „verdančio“ sluoksnio ir garo katilams? Tai padėtų išgryninti SM3 kokybę? 

6. Koks LT biokuro katilų parkas? Statistika pagal galias ir technologinius tipus: „verdančio 

sluoksnio“, judančio ardyno, nejudraus ardyno, „vulkano“ tipo katilai ir t.t.?  

7. Kokia patirtis SM3 naudojant VŠK ir garo katiluose? Korozijos ir šlakavimosi požiūriu. 

8. Kaip buvo specifikuotas biokuras projektuojant (perkant) biokuro katilus Lietuvoje? 

9. Kokia SM3 deginimo eksploatacinė patirtis įvairaus tipo katiluose? Aspektai: 

a. Transporterių kišimasis ir sustojimai; 

b. Šlakavimasis kūryklose, dūmtakiuose ir pelenų kanaluose; 

c. Ar reikalingas didesnis oro pertekliaus koeficientas?               

d. Ar nėra aukštesnio nesudegimo, deginant SM3? 

e. Ar reikalinga didesnė dūmų recirkuliacija ir didesnės elektros sąnaudos? 

f. Ar didesnis pelenų kiekis? 

g. Ar dažnesnis paviršių apipūtimas ir didesnis elektros sunaudojimas apipūtimui? 

h. Jeigu katilo paviršiai labiau teršiasi – ar nėra didesnio elektros suvartojimo 

dūmsiurbiuose dėl didesnio aerodinaminio pasipriešinimo? 

i. Jei daugiau pelenų – tai ar nėra didesnio chemikalų sunaudojimo kondensato 

neutralizavimui? 

j. Didesnės elektros sąnaudos elektros filtruose? 

k. Katilinės stabdymai valymo darbams? 

l. Kitos eksploatacinės problemos?    

10. Žemos kokybės biokuro poveikis katilų patikimumui ir ilgaamžiškumui: 

a. Katilinės sustojimai dirbant SM3 ir SM2? 

b. Katilo stabdymai dėl avarinių situacijų? 

c. Kūryklos ardyno, mūro ir kitų elementų susidėvėjimas? 

d. Katilo paviršių ir dūmtakių erozija ir korozija? 

e. Kondensacinio ekonomaizerio ir jo traktų susidėvėjimas? 

f. Katilo ar jo elementų kapitalinių remontų periodiškumas? 

g. Katilinės elementų fizinio nusidėvėjimo laikotarpiai? 

h. Kiti? 

11. Papildomų sąnaudų dėl SM3 naudojimo ir efektyvumo ekonominis grubus įvertinimas: 

a. Kuro sunaudojimas šilumos vienetui (kg/MWh); 

b. Elektros sunaudojimas šilumos vienetui (kg/MWh); 

c. Papildomos elektros sąnaudos (kWh/MWh ir EUR/MWh); 

d. Papildomas reagentų keikis; 

e. Papildomas žmogaus darbo valandų kiekis? 

f. Papildomos eksploatacinės sąnaudos EUR/MW? 

g. Papildomos investicijos dėl ankstyvo kapitalinio remonto arba katilinės „nurašymo“? 

h. Kita 

12. Rekomendacijos dėl SM3 ir SM4 technologinio naudojimo Lietuvos katilinės: 

a. Galimybės rekonstruoti ar pritaikyti dabartines ardynines pakuras; 

b. Kiti pakeitimai rekomenduotini katilo traktui; 

c. Nauji katilai prastos kokybės biokuro deginimui; 

d. Naujų pakurų galimybės pakeisti ardynines; 

e. Kiti sprendimai...           

 

VL 
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IS-921/646-VI-6 priedas 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 19 2021-10-15 

TN: tn 

 

 
_________ 

 

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2021 Nr. 19 2021-10-15 

TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-921/646-VI-6-1 priedas 2021-

10-25.pdf). 

https://www.lsd.lt/get_file.php?file=bnFISXBXckpiNUJocHBoaFpzOW5sR25Ma3M1cnBHWEx4Nnlla21uYmFadHJucCUyQmVhOHB0MUdSb241aHJ5MnVobHNwcWxtaHhsWjZaYVc2UmJkUmxtVzJiekcyWHNXZTBsSTJka1duRW5aNWwybWZSbEoxcDJwcWVhZEdkeldHb21wVE1aSnlWYkpOcGFzcGZscE5vWldpU2s1WnFiWkxGbVlkcDFYSERaR2FmYnAxZ2FOVnB4V2lmblcxdG5aZyUzRA==
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