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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-922/647 

2021-10-28/2021-11-03 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-922/647-I-1 priede pateikiama: 

• LRV nutarimo DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28, (Ttitulinis ir rekvizitai) TN: tn, 

o LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PASKELBIMO Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28 TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-I-2 priede pateikiama: 

• VERT 2021-10-26 pranešimas. VERT pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką, TN: tn, 

• VERT nutarimo DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS NUSTATYMO METODIKOS 

PATVIRTINIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-10-27 (Ttitulinis ir rekvizitai) TN: tn, 

o VERT nutarimas DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS NUSTATYMO METODIKOS 

PATVIRTINIMO, Suvestinė redakcija nuo 2021-10-27; VIEŠUOSIUS INTERESUS 

ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE 

KAINOS NUSTATYMO METODIKA (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2021 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3E-1370 redakcija) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-I-3 priede pateikiama: 

• LAT 2021-10-21 nutartis Civilinė byla Nr. e3K-3-223-969/2021, TN: tn, (ginčas tarp 

Savivaldybės ir Prižiūrėtojo, ar iš principo mūsų šalyje galimas visame civilizuotame 

pasaulyje priimtas energijos vartojimo efektyvumo gerinimui naudojamas ESCO modelis). 

 

Šio skyriaus IS-922/647-I-4 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 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, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-I-5 priede pateikiama: 

• AM 2021 m. spalio 29 d. Nr. įsakymas D1-637 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, TN: 

tn. 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/vert-pakeite-viesuosius-interesus-atitinkanciu-paslaugu-elektros-energetikos-sektoriuje.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2063d90380811ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6ff5f4038b611ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d647ff038bb11ec992fe4cdfceb5666
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II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-1 priede pateikiama; 

• LŠTA INFO. PASTABOMS_VERT Šilumos supirkimo aprašo + Biokuro vidutinės kainos 

aprašo projektai, 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-922/647-II-2 priede pateikiama:  

• VERT 2021-10-26 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento 

pakeitimo, TN: tn, 

o ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO (nauja redakcija) projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-3 priede pateikiama:  

• AM 2021 10 25 pranešimas. Visuomenė kviečiama įsitraukti planuojant aplinkosauginės 

veiklos dešimtmečio kryptis, TN: tn, 

o Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. programos projektas ir 

projektą lydintys dokumentai TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-4 priede pateikiama:  

• EM teikimas LRV DĖL PRISIJUNGIMO PRIE 1974 M. LAPKRIČIO 18 D. 

SUSITARIMO DĖL TARPTAUTINĖS ENERGETIKOS PROGRAMOS IR JO 

RATIFIKAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME, TN: tn, 

o Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti 

Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės energetikos 

programos“ projektas, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės energetikos programos“ 

projektas, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos 

programos ratifikavimo“ projektas ir Projektus lydinty dokumentai TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-5 priede pateikiama:  

• LRS 2021 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai. Ekonomikos komitetas siekia 

neatidėliojant pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą ir išvengti energijos kainų augimo 

bei gyventojų energetinio skurdo didėjimo, TN: tn, 

• LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-18 darbotvarkė,TN: tn, (tiesioginės nuorodos tekste), 

• LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-18 posėdžio vaizdo įrašas TN: tn,  

o Papildoma informacija. Ekonomikos komiteto išvados ir Komiteto patobulinti įstatymų 

projektai ir juos lydintys dokumentai: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO 

ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas 

Nr. XIVP-940(2)) TN: tn; LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 ir 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-939(2)) TN: tn; LIETUVOS RESPUBLIKOS 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 IR 57 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-936(2)) TN: tn; LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881 43 IR 69 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-937(2)) TN: tn; 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-

1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 IR 68 

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.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/viesoji-konsultacija-del-silumos-aukciono-reglamento.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/viesoji-konsultacija-del-silumos-aukciono-reglamento.aspx
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-kvieciama-isitraukti-planuojant-aplinkosaugines-veiklos-desimtmecio-kryptis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2522ce40359511ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=d2c2621a-e64f-4f6a-9fba-6e5de26c5f4c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2522ce40359511ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=d2c2621a-e64f-4f6a-9fba-6e5de26c5f4c
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=278549
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=278549
https://www.youtube.com/watch?v=FUZi9aMpP-Q
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e780e480300011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2htks
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/332615f0300011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2htqg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9567cfd02ffe11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2ht3h
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0e768940300211ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2hswm
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STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2900 22 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-938(2)) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-6 priede pateikiama:  

• LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-20 darbotvarkė, TN: tn, 

• LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-20 posėdžio vaizdo įrašas TN: tn, 

o Ekonomikos komiteto 2021-10-20 išvados ir patobulinti įstatymų projektai ir juos 

lydintys dokumentai: Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 

11, 14, 20, 20(2), 22 ir 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (Projektas Nr. XIVP-

830(2)) TN: tn ; 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 įstatymas (Projektas Nr. XIVP-831(2)) 

TN: tn; Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių ir 

priedo pakeitimo įstatymas (Projektas Nr. XIVP-832(2)) TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-II-7 priede pateikiama:  

• EM INFO. Persiųsta: dėl pozicijos dėl Europos Komisijos ir Parlamento direktyvos, iš dalies 

keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

98/70/EB dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo ir Tarybos direktyvos (ES) 

2015/652 panaikinimo, RED iki 2021-11-03, (tiesioginės nuorodos tekste) (šie dokumentai 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-II-7-1 priedas 2021-11-

03.zip). 
 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-922/647-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-10-26 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

• Baltpool 2021-10-29 pranešimas. Nuo 2021-11-03 pradedamos klasifikuoti miško kirtimo 

liekanos, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-III-2 priede pateikiama  

• LŠTA INFO. Diskusija dėl SM3 naudojimo. (nuorodos tekste), (šie dokumentai taip pat 

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

į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-III-2-1 priedas 2021-11-03.zip). 
 

Šio skyriaus IS-922/647-III-3 priede pateikiama  

• EM_LŠTA INFO. Pirmojo dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo skaidrės ir įrašas 
(nuorodos tekste), 

o Pirmojo dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo skaidrės (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-III-3-1 priedas 2021-11-

03.zip). 
 

Šio skyriaus IS-922/647-III-4 priede pateikiama  

• AM 2021 10 24 pranešimas. S. Gentvilas: „Paradoksas: klimato kaitos išprovokuota 

transformacija yra naudinga Lietuvai“ TN: tn, (nuorodos tekste), 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f33ad3002ffe11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2hsow
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38471&p_k=1&p_event_id=17557
https://www.youtube.com/watch?v=Eku8ABljHGY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/922aeb90323311ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=24&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/365954a0335a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/53f06910323611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=23&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.baltpool.eu/lt/klasifikuoti-misko-kirtimo-liekanos-2/
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-paradoksas-klimato-kaitos-isprovokuota-transformacija-yra-naudinga-lietuvai
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o KODĖL APSIMOKA ŽENGTI NEUTRALUMO KLIMATUI LINK KELIU? Ilgalaikė 

Lietuvos kovos su klimato kaita ir energetikos politikos vizija, APLINKOS 

MINISTRAS SIMONAS GENTVILAS TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-III-5 priede pateikiama  

• AM INFO. Dėl 2021 m. lapkričio 4 d.  pradėsiančios veikti modernizuotos IS „Infostatyba“, 
(nuorodos tekste), 

• AM 2021 10 28 pranešimas. Kviečiame susipažinti su lapkričio 4 d. paleidžiamos 

modernizuotos IS „Infostatyba“ naudojimo instrukcijomis, TN: tn, (nuorodos tekste), 

 

Šio skyriaus IS-922/647-III-6 priede pateikiama  

• VERT 2021-10-29 pranešimas. Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir 

jų taikymo tvarka 2022 m., TN: tn, 

• VERT 2021-10-29 pranešimas. VERT patvirtino 2022 m. elektros energetikos sektoriaus 

VIAP biudžetą, TN: tn, 

• VERT 2021-10-28 pranešimas. VERT pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų 

sektoriuje nustatymo metodiką, TN: tn, 

• VERT 2021-10-28 pranešimas. VERT pakoregavo gamtinių dujų sektoriaus įmonių dujų 

skirstymo veiklos pajamų viršutines ribas 2022 metams, TN: tn, 

• VERT 2021-10-28 pranešimas. Nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotinio dujinimo 

veiklos pajamų viršutinė riba 2022 metams, TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-922/647-IV-1 priede pateikiama:  

• LRV 2021 10 25 pranešimas. Atnaujinama Valstybės pažangos tarybos sudėtis, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-IV-2 priede pateikiama  

• LAUKIANTIS ENERGETIKOS KAINŲ ŠOKAS PATUŠTINS GYVENTOJŲ 

PINIGINES – AR TAI LĖMĖ TVARI ENERGIJA? Ernestas Naprys 2021 m. spalio 26 

www.delfi.lt, TN: tn, 

• SIAUČIANT ENERGETIKOS KAINŲ AUDRAI KLAIPĖDOS SGD TERMINALAS 

NIEKUO NEGALI PADĖTI, Arvydas Jockus 2021-10-25 www.alfa.lt, TN: tn. 

• DUJŲ KAINA ŽIEMAI EUROPOJE SMUKO DAUGIAU NEI KETVIRČIU, Naglis 

Navakas „Verslo žinios“ 2021-10-31 www.vz.lt, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-IV-3 priede pateikiama 

• LIETUVOJE JAU KALBAMA IR APIE PRIVERSTINĘ RENOVACIJĄ: DAUGELIS 

GYVENTOJŲ VIS TIEK PRIEŠ, 2021-10-25  Donatas Brimeris 2021.10.23 www.tv3.lt, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-IV-4 priede pateikiama 

• VILNIUS UŽDRAUDĖ ŠILDYTIS AKMENS ANGLIMI IR DURPIŲ BRIKETAIS: 

BAUDOS SIEKS IKI 600 EURŲ, Edgaras Savickas 2021 m. spalio 27 d. www.delfi.lt, TN: 

tn. 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-27 pranešimas. Gyventojų būstus galėtų šildyti ir 

prekybos centrai, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-IV-5 priede pateikiama 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-paradoksas-klimato-kaitos-isprovokuota-transformacija-yra-naudinga-lietuvai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/paskelbtos-elektros-energijos-perdavimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka-2022-m.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/pakeite-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodika.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/vert-pakoregavo-gamtiniu-duju-sektoriaus-imoniu-duju-skirstymo-veiklos-pajamu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/nustatyta-ab-klaipedos-nafta-sgd-pakartotinio-dujinimo-veiklos-pajamu-virsutine-riba-2022-metams.aspx
https://lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinama-valstybes-pazangos-tarybos-sudetis
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/laukiantis-energetikos-kainu-sokas-patustins-gyventoju-pinigines-ar-tai-leme-tvari-energija.d?id=88498127
http://www.alfa.lt/
https://www.alfa.lt/verslas/energetika/siauciant-energetikos-kainu-audrai-klaipedos-sgd-terminalas-niekuo-negali-padeti/234794/
http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/10/31/duju-kaina-ziemaieuropoje-smuko-daugiau-nei-ketvirciu
http://www.tv3.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/lietuvoje-jau-kalbama-ir-apie-priverstine-renovacija-daugelis-gyventoju-vis-tiek-pries/
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilnius-uzdraude-sildytis-akmens-anglimi-ir-durpiu-briketais-baudos-sieks-iki-600-euru.d?id=88534331
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/gyventoju-bustus-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai:611
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• AM 2021 10 28 pranešimas Savivaldybių apklausa atskleidė trikdžius taikant Savivaldybių 

infrastruktūros plėtros įstatymą, TN: tn, 

• AM 2021 10 28 pranešimas. 24,5 mln. vertės imunitetas nuo energetikos kainų – papildoma 

parama šilumos siurbliams, saulės jėgainėms, TN: tn, 

• AM 2021 10 28 pranešimas. Savivaldybių pastatams renovuoti – 20 mln. eurų iš 

Modernizavimo fondo, TN: tn. 

• AM 2021 10 29 pranešimas. Daugiabučių renovacija dar paspartės – greičiau ir tiksliau bus 

rengiami investicijų planai, TN: tn, 

• AM 2021 10 29 pranešimas. S. Gentvilas: „Klimato kaitos konferencijoje būsime jėgas 

balansuojantis veikėjas“, TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-922/647-V-1 priede pateikiama 

• LŠTA INFO_tarptautiniai online renginiai. TN: tn (nuorodos tekste). 

 

Šio skyriaus IS-922/647-V-2 priede pateikiama 

• LEI INFO. RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos tema „Gyvenamųjų pastatų 

modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir galimybės“. – pristatymai 

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

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

922/647-V-2-1 priedas 2021-11-03.zip).. 
 

Šio skyriaus IS-922/647-V-3 priede pateikiama 

• AM INFO. Konferencija „BIM ir technologijų pažanga. Galimybės bei praktinis 

įgyvendinimas.“ 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-1 priede pateikiama 

• UAB Ignalinos šilumos tinklai 2021-10-22 pranešimas, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-2 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT posėdis 2021-10-21. (tiesioginės nuorodos tekste). (šie dokumentai taip pat 

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

į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-VI-2-1 priedas 2021-11-03.zip).. 
 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas (tiesioginės nuorodos 

tekste). 

• Biokuro SM3 naudojimo problemų ir perspektyvų aptarimas – diskusija. (pranešimas 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-

VI-3-1 priedas 2021-11-03.pdf). 
 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-4 priede pateikiama 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybiu-apklausa-atskleide-trikdzius-taikant-savivaldybiu-infrastrukturos-pletros-istatyma
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/24-5-mln-vertes-imunitetas-nuo-energetikos-kainu-papildoma-parama-silumos-siurbliams-saules-jegainems
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybiu-pastatams-renovuoti-20-mln-euru-is-modernizavimo-fondo
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacija-dar-paspartes-greiciau-ir-tiksliau-bus-rengiami-investiciju-planai
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-klimato-kaitos-konferencijoje-busime-jegas-balansuojantis-veikejas
https://lsta.lt/aktualijos/azijos-miestu-energetikos-asambleja-ir-7-pasauline-klimato-apdovanojimu-ceremonija/
https://igst.lt/2021/10/22/uab-ignalinos-silumos-tinklai-informuoja/
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/21_10_28_zemarusio_biokuro_naudojimo_problemos_perspektyvos.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/21_10_28_zemarusio_biokuro_naudojimo_problemos_perspektyvos.pdf
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• INFO_ 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_Uponor sprendimai CŠT 

sistemoms tiesioginės nuorodos tekste). (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-922/647-VI-4-1 priedas 2021-11-03.pdf). 
 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-5 priede pateikiama 

• AB Kauno energija 2021-10-29 pranešimas. „KAUNO ENERGIJA“ PRISIDEDA PRIE 

EUROPOS ŽALIOJO KURSO – SKATINA DAUGIABUČIŲ RENOVACIJĄ, TN: tn, 

 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-6 priede pateikiama 

• Norrenergi uses sustainable no-dig method to renew district heating pipes in Stockholm 

 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-7 priede pateikiama 

• STRUCTUM 2021 spalis Nr. 10, TN: tn, (titulinis ir turinys), 

o STRUCTUM 2021 spalis Nr. 10, TN: tn.  

 

Šio skyriaus IS-922/647-VI-8 priede pateikiama 

• ERRA INFO. Kainų palyginimo įrankiai - naujas ERRA CP WG leidinys 

o Kainų palyginimo įrankiai - naujas ERRA CP WG leidinys (tiesioginės nuosrodos 

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

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

922/647-VI-8-1 priedas 2021-11-03.pdf). 
o ERRA Newsletter 21/02 (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-922/647-VI-8-2 priedas 2021-11-03.pdf). 
 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-prisideda-prie-europos-zaliojo-kurso-skatina-daugiabuciu-renovacija
https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
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IS-922/647-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-02-26 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 

2021-

10-28 -  

Identifikacinis 

kodas: 
2020-04023 

Dokumento 

nr.: 
152 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą:  

Užregistravimo 

TAR data: 
2020-02-26 Priėmė: 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 

2020-02-26 
Paskelbta: 

TAR, 2020-02-26, 

Nr. 4023 
Eurovoc terminai:  

 

Kalba: Lietuvių     Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28 
Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-02-26, i. K. 2020-04023 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01: 

Nr. 506, 2021-06-28, paskelbta TAR 2021-06-29, i. K. 2021-14469 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 

Vilnius 
 

 

LRV nutarimas DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28 TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-922/647-I-1-1 priedas 2021-11-03.doc). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=50a2ef10d8ce11eb9f09e7df20500045
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr
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IS-922/647-I-2 priedas 

 

VERT 2021-10-26 pranešimas. VERT pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką (VIAP).  

Atlikti šie esminiai VIAP metodikos pakeitimai: 

• Metodika patikslinta, nustatant, kad lėšos, reikalingos VIAP lėšų administravimo, 

skolinimosi ir kt. sąnaudoms padengti, yra paskirstomos ne lygiomis dalimis, o 

proporcingai pagal šioms VIAP ateinantiems kalendoriniams metams prognozuojamą 

lėšų poreikį. 

• VIAP metodika papildyta nuostatomis dėl VIAP lėšų poreikio aukcionuose laimėtam 

kainos priedui finansuoti apskaičiavimo. 

• VIAP metodika patikslinta, pakeičiant faktiškai patirtų ir prognozuotų sąnaudų 

vertinimo laikotarpį, t. y. vietoje ,,praėjusiais metais“, įrašant ,,praėjusių kalendorinių 

metų rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu“. 

• Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos pakeitimus, 

elektrinių, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

prijungimas nebėra VIAP paslauga, panaikinti VIAP metodikos punktai, kurie 

reglamentavo VIAP lėšų poreikio skaičiavimą minėtai paslaugai. Atsižvelgiant į tai, kad 

praktikoje pasitaiko atvejų, kai elektrinių, elektros energiją gaminančių iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas buvo atliktas iki minėto įstatymo 

įsigaliojimo dienos, tačiau dėl vykstančių teisminių ginčų už šią VIAP nebuvo 

kompensuota, VIAP metodika papildyta nauju punktu, reglamentuojant jame 

kompensavimo už šią VIAP tvarką ir lėšų bei kainos apskaičiavimą. 

• Atsižvelgiant į tai, kad gamintojai, kurių elektros energijos gamyba yra skatinama, gali 

patys prekiauti elektros energija, o elektrinių, kurių galia mažesnė nei 500 kW, 

balansavimas yra laikoma VIAP, patikslintos metodikos nuostatos, pagal kurias 

apskaičiuojant VIAP lėšų poreikį išlaidoms už elektros energijos gamybai iš 

atsinaujinančių energijos išteklių balansavimui padengti, yra vertinamos ne tik 

operatorių patirtos išlaidos, bet ir gamintojų, kurių elektrinės įrengtoji galia yra mažesnė 

kaip 500 kW, turi įgiję teisę į skatinamąjį tarifą ir prekiauja elektros energija. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-26 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/vert-pakeite-viesuosius-interesus-atitinkanciu-paslaugu-elektros-energetikos-sektoriuje.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-26/tarybos-posedis-skubos-tvarka-nuotoliniu-budu.aspx
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TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2012-09-28 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

10-27 -  

Registravimo 

duomenys: 

Nr. 

112106ANUTA00O3-

279  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3-279 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 

pagal datą: 
 

Galioja   Įsigalioja 2012-10-05 Priėmė: 

Valstybinė kainų ir 

energetikos 

kontrolės komisija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 

Valstybės žinios, 

2012-10-04, Nr. 

115-5858 

Eurovoc 

terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-27 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 115-5858, i. K. 112106ANUTA00O3-279 

Nauja redakcija nuo 2021-10-27: 

Nr. O3E-1370, 2021-10-26, paskelbta TAR 2021-10-26, i. K. 2021-22262 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS 

ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

 

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. O3-279 

Vilnius 

 

 

VERT nutarimas DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS 

ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-27; VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE KAINOS NUSTATYMO METODIKA (Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3E-1370 redakcija) TN: tn, 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-I-2-1 priedas 2021-11-

03.doc     . 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.94B8AC6CF992
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.94B8AC6CF992
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=046dbc20366511ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94B8AC6CF992/asr
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IS-922/647-I-3 priedas 

 

TN: tn  
Civilinė byla Nr. e3K-3-223-969/2021 

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00766-2017-4 

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.10.2, 2.6.10.5.1 

(S)  

 

 
 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

 

2021 m. spalio 21 d.  

Vilnius 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, 

Gedimino Sagačio (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), 

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos 

Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. 

spalio 8 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 

prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei Europos 

bendrovei „City Service SE“ dėl nuostolių atlyginimo. 

 

Teisėjų kolegija  

 

n u s t a t ė : 

 

I. Ginčo esmė  

 

1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių atskirųjų nutarčių teisinę reikšmę; 

sutarčių aiškinimą; Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojančios šilumos vartotojų  

atsiskaitymą su šilumos tiekėju, aiškinimo ir taikymo. 

2. Ieškovai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ir 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš 

atsakovės Europos bendrovės „City Service SE“ ieškovei VMSA 20 591 637 Eur nuostolių atlyginimą. 

3. Nurodė, kad VMSA ir atsakovė (tuo metu – UAB „Rubikon apskaitos sistemos“) 2002 m. birželio 13 d. 

sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 02-06-01-781 dėl šilumos ūkio priežiūros, eksploatacijos pasiruošimo žiemai, avarijų 

likvidavimo ir remonto, taip pat šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugų Vilniaus miesto švietimo 

objektams (lopšeliams, darželiams, mokykloms bei gimnazijoms) teikimo (toliau – 2002 m. Sutartis). Ši sutartis 2009 

m. liepos 9 d. susitarimu Nr. A72-1248(3.1.36-KL) ir 2010 m. gegužės 7 d. susitarimu Nr. A72-304(3.1.36-ŠV) buvo 

pratęsta iki 2011 m. šildymo sezono pabaigos. VMSA ir atsakovė (tuo metu AB „City Service“) 2010 m. lapkričio 26 d. 

sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. A72-1008(3.1.36-ŠV) dėl VMSA valdomų statinių (lopšelių, darželių, mokyklų bei 

gimnazijų) bei jų inžinerinių sistemų techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugų, taip pat veiksmų ir darbų, skirtų 

užtikrinti metinėms išlaidoms pastatų šilumos energijai esant tam tikriems, sutartyje bei konkurso sąlygose apibrėžtiems 

klimatiniams ir centralizuotos šilumos kainos kriterijams, atlikimo (toliau – 2010 m. Sutartis). Pagal 2002 m. Sutartį ir 

2010 m. Sutartį (toliau kartu – Sutartys) VMSA iš atsakovės pirko paslaugas už kainą, apskaičiuojamą pagal formules, į 

kurių dedamąsias buvo įtraukiami šilumos energijos tiekimo ir karšto vandens paruošimo normatyviniai dydžiai, tuo 

tarpu pati atsakovė šilumos energiją įsigijo iš šilumos energiją gaminančios ir ją centralizuotai tiekiančios UAB 

„Vilniaus energija“, tačiau, priešingai nei VMSA, atsakovė su UAB „Vilniaus energija“ atsiskaitė pagal 

atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis, dėl to susidarė 20 591 637 Eur skirtumas. 

Tai lėmė, kad ieškovės VMSA lėšos buvo panaudotos neefektyviai, neracionaliai, sumokant nepagrįstai aukštesnę kainą 

už atsakovės suteiktas paslaugas. Be to, tai pažeidė visuomeninės naudos, jos interesų tenkinimo bei maksimalios 

naudos visuomenei principus, nes neatitiko visuomenės teisėto lūkesčio už šaltuoju metų laiku tiekiamą gyvybiškai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2063d90380811ec992fe4cdfceb5666
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svarbią šilumą ir karštą vandenį mokėti adekvačią ir teisingą kainą. Vykdydama Sutartis, atsakovė veikė nesąžiningai, 

pažeisdama reikalavimą vykdyti sutartis kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Vienas iš sudarytų Sutarčių tikslų buvo 

užtikrinti šilumos bei karšto vandens tiekimą atitinkamoms įstaigoms, sumokant už tai ekonomiškai pagrįstą, protingą ir 

adekvačią kainą, o tokia kaina pripažintinos sumos, apskaičiuotinos tik pagal faktinius apskaitos prietaisų rodmenis, 

kaip to ir reikalauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir ŠŪĮ) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta 

imperatyvi nuostata. Atsakovė teikė apmokėti sąskaitas, kurių sumas apskaičiuodavo ne pagal šiuos rodmenis. Sutarčių 

vykdymo būdas ir atsakovės elgesys neatitinka sutarties šalių sąžiningumo, proporcingumo bei interesų pusiausvyros 

principų, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovei VMSA patirtus nuostolius – grąžinti pagal sutartis nepagrįstai gautą 

ieškinio sumos dydžio permoką. 

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 

 

4. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš 

atsakovės ieškovei VMSA 10 293 032,14 Eur žalos atlyginimo. 

5. Teismas nurodė, kad iš 2002 m. Sutarties 8 punkte apibrėžto sutarties objekto bei 9 punkte apibrėžto 

sutarties dalyko matyti, jog atsakovei buvo perduotos valdyti, prižiūrėti, eksploatuoti atitinkamuose šilumos ūkio 

objektuose (ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose) esančios šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, 

įranga, įrengimai, t. y. konkretus savivaldybei priklausęs ar jos patikėjimo teise valdytas turtas, nes sutartimi atsakovė 

įsipareigojo šiuose objektuose ir dėl šių sistemų bei įrengimų vykdyti atitinkamus darbus, taip pat matyti, kad 2002 m. 

Sutartimi atsakovė įsipareigojo tiekti minėtiems užsakovės objektams šilumos energiją ir karštą vandenį. Toks 

apibrėžimas paneigia atsakovės argumentus apie tai, kad 2002 m. Sutarties objektas buvo vien tik paslaugų teikimas, o 

ne energijos, kaip de jure prekės, pardavimas. Tai taip pat paneigia atsakovės argumentą, jog jai neturėtų būti taikomos 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – 

VSTVNDĮ) nuostatos, įskaitant įtvirtinančias tokio turto valdymą ir naudojimąsi juo vadovaujantis maksimalios 

visuomeninės naudos, visuomenės interesų tenkinimo efektyvumo, racionalumo, rūpestingumo ir viešosios teisės 

principais, juo labiau kad šiuo atveju savivaldybės turtu plačiąja prasme laikytini ne tik konkretūs pirmiau nurodyti 

materialūs objektai, bet ir savivaldybės perduotos lėšos.  

6. Pagal sutartį už atliktus darbus ir paslaugas ieškovė savivaldybės administracija įsipareigojo mokėti už 

kiekvieną objektą pagal formulę, kur metinė kaina (vieno objekto) yra lygi X + Y + Z, kur: X – eksploatacijos, remonto, 

avarijų likvidavimo išlaidos litais (su PVM) per metus; Y – šildymo išlaidos per metus litais (su PVM); Z – karšto 

vandens paruošimo išlaidos metams litais ((su PVM), neįskaitant šalto vandens kainos). Sutarties 18 punkte buvo 

nurodyta, kad iki kiekvienų kalendorinių metų birželio mėnesio, pradedant nuo antrųjų Sutarties galiojimo metų, šalys 

gali peržiūrėti sutartį ir joje nustatyta tvarka bei sąlygomis tikslinti kitų darbų kainą. Atkreiptinas dėmesys, kad 2002 m. 

birželio 19 d. susitarimu Sutarties šalys pakeitė atsiskaitymo pagal 2002 m. Sutartį tvarką, be kita ko, nustatydamos, 

kad, pasibaigus kiekvieniems metams, šalys suderina praėjusių metų faktinį šildymo dienų skaičių bei šildymo sezono 

parų vidutinę laiko oro temperatūrą ir, remiantis šiais dydžiais, perskaičiuojama kitų metų metinės kainos dalis Y. 

7. Pagal 2010 m. Sutartį atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti užsakovės 

valdomų statinių, nurodytų šios sutarties priede Nr. 1, bei jų inžinerinių sistemų techninės priežiūros (eksploatavimo) 

paslaugas bei atlikti veiksmus ir darbus, skirtus užtikrinti metinėms išlaidoms pastatų šilumos energijai esant tam 

tikriems, šioje sutartyje bei konkurso sąlygose apibrėžtiems klimatiniams ir centralizuotos šilumos kainos kriterijams, o 

ieškovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šioje sutartyje buvo įtvirtintas iš esmės 

identiškas, kaip ir 2002 m. Sutartyje, atsiskaitymo modelis, nurodant iš anksto nustatytą metinę kainą, be kita ko, 

skaičiuojamą pagal iš anksto nustatytą normatyvinį suvartotiną šilumos energijos ir karšto vandens kiekį (dydį), iš 

anksto nustatytą metinį šilumos energijos poreikį. Šios sutarties 15.1 punkte šalys nustatė, kad paslaugų teikėjui 

mokamą kainą per metus sudaro pastatų priežiūros metinė kaina bei metinės išlaidos pastatų šilumos energijai su PVM. 

Sutarties 15.2 punkte šalys susitarė, kad pasibaigus kalendoriniams metams yra fiksuojamas faktinis šildymo sezono 

parų skaičius, fiksuojamos faktinės išorės oro temperatūros ir faktinis suvartotas karšto vandens kiekis bei, 

vadovaujantis faktiniais duomenimis, yra perskaičiuojama bendra metinė išlaidų pastatų šilumos energijai kaina, o 

susidaręs skirtumas yra pridedamas (atimamas) iš kito ieškovės mokėjimo. 

8. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 3K-3-415/2013 medžiagos teismas nustatė, kad 2010 m. Sutarties 

teisėtumas, VMSA vykdyto viešojo pirkimo šiai sutarčiai sudaryti sąlygų bei jame priimtų sprendimų teisėtumas buvo 

ginčyti teisme, Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – ir VPT) pareiškus ieškinį VMSA ir AB „City Service“. Šioje byloje, 

be kita ko, buvo keliamas klausimas ir dėl 2010 m. Sutarties nuostatų, įtvirtinančių bendros metinės atsakovei 

mokėtinos už pagal sutartį teikiamas paslaugas kainos nustatymo būdą, nustatant fiksuotą kainą, apskaičiuotą pagal 

sutartyje įtvirtintą formulę, neatsižvelgiant į atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis (nors pati atsakovė su 

centralizuotos šilumos tiekėju atsiskaito pagal šilumos apskaitos prietaisų rodmenis), tokios kainos perskaičiavimo 

pasibaigus metams atsižvelgiant į sutartyje nustatytus kriterijus, teisėtumo, atitikties viešųjų pirkimų principams ir 

tikslams. Įsiteisėjusia ir prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai turinčia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, VPT ieškinys buvo atmestas. Šioje nutartyje tiek 

konkurso, tiek pačios 2010 m. Sutarties  sąlygų teisėtumas buvo konstatuotas su sąlyga, kad perkančioji organizacija su 

tiekėju už šilumos energiją atsiskaito pagal faktinius duomenis, nes pagal Sutartyje įtvirtintą tvarką tiekėjo pasiūlyme, o 

kartu ir 2010 m. Sutartyje nurodyta fiksuota normatyvinė šios prekės kaina turi būti perskaičiuojama.  
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9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas toje pačioje civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 2013 m. rugpjūčio 1 

d. priėmė ir atskirąją nutartį, kuria nutarė informuoti Generalinę prokuratūrą apie galimą viešojo intereso pažeidimą dėl 

2010 m. Sutarties vykdymo. Šioje nutartyje pažymėta, kad nenustatyta esminių pažeidimų 2010 m. Sutarties sudarymo 

procedūrose, tačiau tikslinga patikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjo sudarytos viešojo pirkimo sutarties 

vykdymą. Kasacinis teismas pabrėžė, kad pagal 2010 m. Sutartį VMSA šilumos energiją netiesiogiai perka iš valstybės 

reguliuojamo monopolininko, o jos tiekėja AB „City Service“ gauna atlygį už šilumos energijos sistemos priežiūrą, 

todėl ji neturėtų papildomai gauti pelno, susidarančio iš skirtumo tarp už realiai suvartotą energiją patiriamų sąnaudų ir 

kainos, nustatytos sutartyje. Kasacinis teismas pažymėjo, kad tikslinga įvertinti, ar 2010 m. Sutarties šalys, vykdydamos 

sutartį, faktiškai atsiskaito už suvartotą šilumos energiją perskaičiavusios faktinio suvartojimo apimtį, nes priešingu 

atveju, t. y. atsiskaičius su perkančiąja organizacija pagal normatyvinius dydžius, tiekėjai būtų sudaryta galimybė 

nepagrįstai gauti pelno, dėl to perkančioji organizacija galimai pažeistų visuomenės interesą viešąsias finansines lėšas 

valdyti efektyviai ir racionaliai. Būtent dėl to Lietuvos Aukščiausias Teismas nurodė, jog tikslinga įvertinti Sutarties 

vykdymo atitiktį viešajam interesui ir 2013 m. rugpjūčio 1 d. pagrindinėje baigiamojoje nutartyje pateiktam Konkurso ir 

Sutarties nuostatų aiškinimui, siekiant užtikrinti VSTVNDĮ nuostatas, kuriose įtvirtinta, kad šis turtas turi būti 

valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo bei viešosios 

teisės principais, taip pat užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintą pirkimų 

tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, 

racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, kas svarbu ne tik viešųjų pirkimų procedūrų metu, bet ir vykdant viešojo 

pirkimo sutartis. 

10. Teismas pabrėžė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. priimtose nutartyse padarė išvadas, kad 2010 m. Sutarties (tas pats taikytina ir 2002 m. Sutarčiai dėl iš 

esmės identiškų savo esme ir prasme šalių susitarimo dėl atsiskaitymo metodikos nuostatų) vykdymas gali būti 

laikomas teisėtu, jeigu: 1) VMSA už šilumos energiją ir karštą vandenį atsiskaito su tiekėja (atsakove) pagal faktinius 

atsiskaitomųjų šilumos energijos prietaisų duomenis (rodmenis), faktinio suvartojimo apimtį (lygį), t. y. taip, tarsi ji 

atsiskaitytų už šilumos energiją ir karštą vandenį su centralizuota šilumos energijos tiekėja UAB „Vilniaus energija“ 

tiesiogiai, nedalyvaujant tarpininkui; 2) atsakovė, kaip tiekėja, papildomai negauna pelno, susidarančio iš skirtumo tarp 

už realiai suvartotą energiją patiriamų išlaidų ir Sutartyje pagal normatyvinius dydžius nustatytos kainos; 3) priešingai 

aiškinant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos šioje srityje susiklosčiusios santykius būtų pažeistas racionalaus lėšų 

panaudojimo principas, visuomenės interesas viešąsias finansines lėšas valdyti efektyviai. 

11. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus (Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, 

ginančio viešąjį interesą, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovų paaiškinimus, byloje esančius 

rašytinius įrodymus, prijungtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinės bylos Nr. 3K-3-415/2013 medžiagą, 

ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-10003-12 medžiagos dalį (29–62 tomai), Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. 

rugsėjo 14 d. Ekspertizės aktą Nr. 11-320 (18) bei jį parengusios teismo ekspertės L. B. apklausos teismo posėdžio metu 

duotus paaiškinimus), padarė išvadą, kad už šilumos energiją (šildymą bei karšto vandens ruošimą) Vilniaus miesto 

savivaldybė administracija, mokėdama ne tiesiogiai centralizuotai šilumos energijos gamintojai ir tiekėjai UAB 

„Vilniaus energija“, o AB „City Service“, sumokėjo 71 079 562,72 Lt daugiau, negu būtų turėjusi sumokėti tuo atveju, 

jeigu šilumos energiją būtų pirkusi tiesiogiai iš šilumos energijos gamintojo, t. y. be atstovo – tarpininko dalyvavimo. 

Tokia išvada daroma netgi įvertinus tą faktą, kad, pasibaigus kalendoriniams metams, metinė kaina buvo 

perskaičiuojama, sutarčių šalims pasirašant atitinkamus aktus, nes Lietuvos teismo ekspertizės centrui (taip pat ir 

Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) specialistui) atliekant skaičiavimus ir 

atsakant į teismo nutartyje suformuluotus klausimus buvo vertinami būtent minėtų perskaičiavimo aktų duomenys. 

12. Nors tiek pačioje teismo ekspertizės išvadoje, tiek teismo ekspertės pateiktuose paaiškinimuose 

pažymima, jog lyginimai atliekami ir išvados daromos su sąlyga, kad pagal formulę apskaičiuota šildymo ir karšto 

vandens paruošimo išlaidų suma (Y + Z) neapima kokių nors papildomų AB „City Service“ teikiamų paslaugų, tačiau 

byloje nėra duomenų ir atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad su savivaldybės administracija sudarytomis sutartimis ji 

būtų prisiėmusi ir realiai vykdžiusi kokius nors papildomus įsipareigojimus, kiek tai susiję su formulių Y ir Z dalyse 

nurodytų prekių ir paslaugų, už kuriuos buvo sumokama, tiekimu ir pardavimu, t. y. kad šiose sutarčių dalyse buvo 

kalbama ne tik apie konkrečių objektų šildymą bei karšto vandens paruošimą ir šios de jure prekės pardavimą, kurios 

kaina priklauso nuo pakankamai objektyvių rodiklių (vidaus patalpų temperatūros, šildymo sezono išorės oro 

temperatūros, šildymo sezono dienų skaičiaus, centralizuotos šilumos 1 kwh kainos, aptarnaujamų objektų ploto, šalto 

vandens kiekio per metus, sunaudoto karštam vandeniui ruošti šalto vandens pašildymo šilumos energijos normos ir 

kt.), bet ir apie kokias nors papildomas paslaugas ar išlaidas, susijusias su šilumos energijos ir karšto vandens tiekimu. 

Turėdama teisę ir pareigą teikti į bylą vienokius ar kitokius įrodymus savo nurodomoms aplinkybėms ar atsikirtimams į 

priešingos šalies argumentus pagrįsti, atsakovė AB „City Service“ nepateikė teismui jokių įrodymų, kad teismo 

ekspertizės akte lygintos prekės – paslaugos buvo nelygiavertės, nevienodos, ne tos pačios ir kad AB „City Service“ 

teiktų savivaldybei paslaugų, už kurias buvo mokama pagal formulės Y ir Z dedamąsias, apimtis buvo platesnė nei 

UAB „Vilniaus energija“ teiktų AB „City Service“ paslaugų, tiksliau – prekės, apimtis. Bet kokios AB „City Service“ 

patiriamos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų bei mokyklų eksploatavimo, remonto, renovavimo, avarijų 

likvidavimo, sistemų pagerinimo ir panašios išlaidos, susijusios ne su šilumos tiekimu, bet su šilumos ūkio priežiūra, 

tinkamos jo būklės palaikymu, atnaujinimu, paruošimu šildymo sezonui, turėjo būti ir, kaip matyti iš byloje esančių 

duomenų, faktiškai buvo įtraukiamos į Sutartyse esančių formulių X dedamąją. Dėl šių išlaidų pagrįstumo, dydžio, 
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apmokėjimo byloje ginčo nėra ir dėl jų joks klausimas nekeliamas, ieškovai neprašo priteisti kokią nors šių išlaidų dalį, 

jos nekvestionuoja ir nelygina. 

13. Tiek FNTT specialisto išvadoje, tiek Lietuvos teismo ekspertizės akte konstatuota, jog per laikotarpį 

nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2013 m. sausio 2 d. atsakovė pateikė savivaldybei apmokėti sąskaitų, kurių suma iš viso – 

21 881 738,24 Lt, kad būtų padengtos tokios šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatacijos išlaidos plačiąja prasme. 

Duomenų ir įrodymų, kad, be minėtos sumos, kuriai apmokėti savivaldybės administracijai buvo pateiktos sąskaitos, 

atsakovė būtų faktiškai patyrusi dar kokių nors kitų išlaidų, susijusių su šilumos ūkio eksploatavimu, remontu, 

renovavimu, gerinimu ir pan., ir jas dengusi savo sąskaita ar reikalavusi iš savivaldybės jas apmokėti, įtraukusi jas į 

smulkesnes formulių Y ir Z dedamųjų dalis vienokia ar kitokia forma ar, priešingai, neįtraukusi jų į formulių X 

dedamąją, byloje nėra.  

14. Teismas pabrėžė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo prejudicinę reikšmę ir res judicata 

(galutinis teismo sprendimas) teisinę galią nagrinėjamai bylai turinčiose 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartyse civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-415/2013 padarė išvadą, jog atsakovės iš ginčo sutarčių gaunamas pelnas ir yra būtent ši atlygintinų 

priežiūros paslaugų dalis: tiekėjas, tinkamai vykdydamas šilumos prietaisų ir sistemos priežiūrą, už šias paslaugas 

gauna konkurso procedūrose pasiūlytą ir šalių sulygtą atlyginimą, todėl už tai neturėtų papildomai tikėtis jokio kito 

atlygio. 

15. Pagal ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalį, šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už patiektą šilumą ir (ar) 

karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens prietaisų rodmenis, jeigu sutartimis nenustatyta 

kitaip. Nors atsakovė negali būti laikoma šilumos energijos ir karšto vandens tiekėja ŠŪĮ prasme, tačiau tai nereiškia, 

kad šio įstatymo imperatyvios teisės normos, susijusios su vartotojų teisių apsauga, atsiskaitymo už tiekiamą energiją 

vartotojams reikalavimai ir minimalūs apsaugos standartai, tarp kurių yra ir energiją vartotojui teikiančio subjekto 

pareiga reikalauti sumokėjimo tik už faktiškai suvartotą energijos kiekį, vartotojo teisė ir lūkestis sumokėti tik už jo 

faktiškai suvartotą energijos kiekį neturėtų būti taikomi visiems šiuose energijos tiekimo ir gavimo santykiuose 

dalyvaujantiems subjektams, juo labiau – atsakovei, kuri 2002 m. ir 2010 m. Sutarčių pagrindu atliko VMSA, kaip 

energijos vartotojos, atstovės prieš centralizuotą energijos tiekėją, tarpininkės įsigyjant energiją vaidmenį.  

16. Būtent imperatyvios, viešąjį interesą užtikrinančios, šilumos energijos vartotojų teises ginančios ŠŪĮ, 

VSTVNDĮ nuostatos dėl racionalaus tokio turto naudojimo ir valdymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau 

– CK) 6.4, 6.38, 6.200 straipsniuose įtvirtinti prievolių ir sutarčių vykdymo principai, 6.263 straipsnyje įtvirtinta pareiga 

bet kuriam asmeniui laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, bei pareiga 

tokią žalą atlyginti, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluoti bei nustatyti civilinėje byloje Nr. 3K-3-

415/2013 šių sutarčių vykdymo teisėtumo kriterijai sudaro tą teisinį pagrindą, kurį pažeidus ir kurio nesilaikant galima 

spręsti apie neteisėtus atsakovės veiksmus, sudarančius pagrindą kilti jos civilinei atsakomybei dėl VMSA atsiradusios 

žalos (CK 6.246 straipsnis).  

17. Teismas konstatavo, kad išvadą apie neteisėtus atsakovės veiksmus, kartu ir viešojo intereso pažeidimą 

nagrinėjamu atveju suteikia pagrindą daryti: atsakovės teikimas kitai sutarties šaliai – faktiniam šilumos energijos bei 

karšto vandens vartotojui – sumokėti už de facto UAB „Vilniaus energija“ suteiktą šilumos energiją bei karštą vandenį 

sąskaitas, kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota ne atsižvelgiant į faktinį šilumos energijos bei karšto vandens 

suvartojimą atitinkamuose savivaldybės objektuose pagal apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat duomenų apie faktiškai 

suvartotos šilumos energijos kiekį (apimtį) sąskaitose neatskleidimas, pagaliau – tokio apmokėjimo priėmimas ir dėl to, 

realiai nepatiriant su šilumos energijos ir karšto vandens tiekimu susijusių išlaidų (arba bent jau nepateiktus teismui 

priešingas išvadas leidžiančių daryti įrodymų), atitinkamų pajamų ir pelno pagal šią sutarčių su savivaldybės 

administracija dalį gavimas, nors teisė ir galimybė gauti pelną iš šių sutarčių egzistuoja pagal kitą jų dalį (teikiant 

savivaldybės administracijai atitinkamas su šilumos ūkio objektais susijusias jų priežiūros paslaugas), nepaisant to, kad 

tokio pelno gavimas iš principo neleistinas. 

18. Teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys tarp AB 

„City Service“ veiksmų bei VMSA patirtų nuostolių, nes šie nuostoliai yra būtent atsakovės veiksmų rezultatas (CK 

6.247 straipsnis). Nustatyta, kad VMSA sumokėjo 71 079 56272 Lt su PVM atsakovei daugiau, nei turėjo. Nors šis 

skirtumas yra 19 241,52 Lt mažesnis, negu konstatuota FNTT specialisto išvadoje (71 098 804,24 Lt), tačiau teismo 

ekspertizės akte paaiškinta, kad šis skirtumas galimai susidarė dėl aritmetinio specialistų padaryto netikslumo, nes pagal 

tų pačių specialistų pateiktus priedus prie išvados matematiškai gaunama ta pati, kaip nustatė ir teismo ekspertizės 

įstaiga, suma. Teismas konstatavo, jog netikėti teismo ekspertizės išvadoje nustatyta skirtumo suma neturi pagrindo, nė 

viena iš šalių neteikė savo skaičiavimų ar kitų įrodymų, kurie paneigtų ekspertizės akte nurodytą sumą ar leistų teismui 

pagrįstai ja suabejoti. Todėl teismas nusprendė, jog būtent 71 079 562,72 Eur su PVM suma, kuri turėjo būti sumokėta 

atsakovei pagal minėtas sutartis, laikytina VMSA patirta turtine žala – tiesioginiais nuostoliais, kaip būtinąja civilinės 

atsakomybės sąlyga. 

19. Skolininko kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, šiuo atveju preziumuojama, ir byloje ši 

prezumpcija paneigta nebuvo (CK 6.248 straipsnis). Kita vertus, aktualios CK 6.253 straipsnio 1, 5 dalių nuostatos, 

kuriose įtvirtinta, jog civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės 

atsakomybės dėl nukentėjusio asmens veiksmų, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar 

padidėjo nuostoliai. CK 6.259 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai 

įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai 

atleistas nuo atsakomybės.  



 

15 

20. Teismas nusprendė nagrinėjamu atveju esant pakankamą faktinį ir teisinį pagrindą daryti išvadą, kad 

VMSA savo veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie jai atsiradusios žalos, dėl to šiuo atveju konstatuotina mišri, iš esmės 

vienoda savo laipsniu (dydžiu) tiek atsakovės, tiek pačios ieškovės VMSA kaltė dėl pastarajai atsiradusios žalos 

(nuostolių), sudaranti pagrindą iš dalies – 50 procentų – atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės jai taikymo. 

21. Teismo vertinimu, sprendžiant dėl kaltės, reikšmingos šios aplinkybės: 1) VMSA, rengdama 2002 m. ir 

2010 m. viešųjų pirkimų sąlygas, sutarčių projektus bei įtvirtindama juose būtent tokį atsiskaitymo už šilumos energiją 

ir karštą vandenį modelį, galėjo ir privalėjo numatyti grėsmę, jog atsiskaitant pagal šias sutartis gali būti neįvertinami 

faktiniai suvartojami šilumos energijos kiekis bei apimtis, atsispindintys apskaitos prietaisuose; 2) gaudama iš atsakovės 

apmokėti sąskaitas, kuriose buvo nurodomos tik galutinės sumos, apskaičiuotos pagal sutartyse nurodytą formulę, 

VMSA jas besąlygiškai priimdavo ir apmokėdavo, taip pat net ir kalendorinių metų pabaigoje, atliekant 

perskaičiavimus, VMSA besąlygiškai priimdavo ir pasirašydavo atsakovės parengtus perskaičiavimo aktus; 3) Vilniaus 

miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, rengdama 2005 m. gruodžio 20 d. ataskaitą, konstatavo, kad tikrinamuoju 

laikotarpiu savivaldybė atsiskaitydavo su atsakove, mokėdama metines kainas, apskaičiuotas pagal konkurso 

nuostatuose ir sutartyje patvirtintą formulę, ir pabrėžė, kad patikrinimo metu nebuvo atliktas palyginimas su švietimo 

įstaigų suvartotos šilumos energijos kiekiu pagal skaitiklių rodmenis; 4) iš UAB „Vilniaus energija“ 2009 m. kovo 30 d. 

raštu buvo gauta informacija apie Vilniaus miesto švietimo įstaigų 2008 m. suvartotos šilumos energijos kiekį ir 

nustatyta, jog pagal sutartį su atsakove, pavyzdžiui, už 2008 m. šildymo sezoną buvo sumokėta 1 238 343 Lt daugiau, 

negu galimai būtų buvę sumokėta perkant šilumos energiją tiesiogiai iš UAB „Vilniaus energija“, tačiau net ir turėdama 

tokius duomenis VMSA nesiėmė veiksmų peržiūrėti ir galimai koreguoti 2002 m. sutarties vykdymą; 5) net ir po 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskirosios nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-

415/2013, kurioje buvo iškeltas 2010 m. viešojo pirkimo sutarties vykdymo teisėtumo klausimas, VMSA iš esmės 

nesiėmė jokių realių veiksmų tokios sutarties vykdymo teisėtumui patikrinti ir tik gavusi FNTT specialisto išvadą 

apsisprendė dėl civilinio ieškinio pareiškimo; 6) atsakovei dalyvaujant viešajame pirkime dėl 2010 m. Sutarties 

sudarymo ieškovei buvo žinoma, kad jos nurodyta pasiūlyme išlaidų šilumos energijai kaina bei pateiktas šilumos 

energijos kiekis buvo didesnis, nei faktiškai buvo suvartota ankstesniais metais (2008–2009 m.), ir kaina buvo didesnė 

už faktiškai suvartotos šilumos energijos kainą pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis; 7) pagal 

VSTVNDĮ pirmiausia VMSA tenka pareiga racionaliai ir efektyviai, ekonomiškai naudingai, tenkinant visuomenės 

interesus bei poreikius, atsižvelgiant į viešąjį interesą, valdyti savivaldybės turtą, juo naudotis ir disponuoti; 8) VMSA, 

kaip lygiavertei civilinio teisinio sandorių dalyvei, taip pat teko CK įtvirtintos pareigos vykdant sutartis elgtis 

sąžiningai, tinkamai, protingai, atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau, bendradarbiauti su kita šalimi, taip pat ir 

kontroliuoti itin svarbių didelei visuomenės daliai sutarčių vykdymą. 

22. Teismas nusprendė, kad ieškovai, kreipdamiesi į teismą 2017 m. balandžio 13 d., nėra praleidę ieškinio 

senaties termino ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti nėra pagrindo. Teismo vertinimu, ieškovės VMSA atžvilgiu ieškinio 

senaties termino eiga prasidėjo jai sužinojus apie FNTT specialisto išvadą, kurioje konstatuojamos aplinkybės, 

sudarančios ieškinio pagrindą ir dalyką. Ieškinį ginant viešąjį interesą pareiškusio prokuroro atžvilgiu ieškinio senaties 

termino pradžia skaičiuojama nuo tada, kai turėjo ir galėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą. 

Teismas padarė išvadą, kad pakankamai duomenų ir įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog sutarčių tarp savivaldybės 

administracijos ir atsakovės vykdymo metu galimai buvo pažeistas viešasis interesas, kas sudarytų pagrindą kreiptis į 

teismą viešajam interesui apginti, buvo surinkta būtent prokurorui gavus ikiteisminio tyrimo dėl atsakovės vykdytos 

veiklos metu parengtą FNTT specialisto išvadą, iš kurios, be kita ko, paaiškėjo ir galimos savivaldybės administracijai 

padarytos turtinės žalos, sudarančios ieškinio dalyką, dydis. 

23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2020 m. spalio 8 d. sprendimu 

Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė.  

24. Teisėjų kolegija nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 

d. nutartys civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 buvo priimtos pagal ieškovės VPT ieškinį atsakovėms VMSA ir 

atsakovei dėl 2010 m. Sutarties (kuri yra ir nagrinėjamos bylos objektas) ir joje nurodytų sandorių pripažinimo 

negaliojančiais, tiek pačios nutartys, tiek jose pateikti išaiškinimai gali turėti tam tikrą aktualumą ir reikšmę, 

sprendžiant išimtinai tik dėl 2010 m. Sutarties, o ne dėl 2002 m. Sutarties įgyvendinimo nagrinėjamoje byloje. 

25. Nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad narinėjamoji ir civilinė byla Nr. 3K-3-415/2013 nėra panašios, jose 

nagrinėjamos aplinkybės reikšmingai skiriasi, o kasacinio išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo 

faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas kasacinis teismas išaiškino atitinkamą teisės normą, nė 

viena iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, 

precedentinės reikšmės nagrinėjamai bylai neturi. 

26. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 3K-3-415/2013 nustatyta, kad 2010 m. 

Sutartis ir joje nurodyti sandoriai yra teisėti ir galiojantys. Teisėjų kolegija aplinkybes, kurios laikytinos prejudiciniais 

faktais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 182 straipsnio 2 punkto prasme, laikė Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, konstatuotas 

aplinkybes, kad, sprendžiant dėl konkurso ir 2010 m. Sutarties sąlygų teisėtumo, pagal sisteminį jų aiškinimą ir šalių 

pateiktą poziciją darytina išvada, jog VMSA veiksmų teisėtumas konstatuotinas dėl sutarties nuostatų aiškinimo, 

vadovaujantis kuriuo perkančioji organizacija su tiekėju už šilumos energiją atsiskaito pagal faktinius duomenis, nes 

pagal sutartyje įtvirtintą tvarką tiekėjo pasiūlyme nurodyta fiksuota normatyvinė šios prekės kaina turi būti 

perskaičiuojama. VPT VPĮ nustatyta tvarka turi teisę kontroliuoti šios sutarties vykdymą ir patikrinti, kaip šalys ją 

vykdo. 
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27. Teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskiroji nutartis, 

priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, prejudicinių faktų nagrinėjamai bylai nesukuria. Joje buvo nustatytas 

galimas viešojo intereso pažeidimas, tačiau nebuvo nustatyta, kad toks pažeidimas padarytas. Todėl ją vertino kaip tam 

tikrą orientyrą, gerbdama joje pateiktus išaiškinimus ir į juos atsižvelgdama tiek, kiek jie gali prisidėti prie pagrįsto ir 

teisingo procesinio sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo. 

28. Teisėjų kolegija pripažino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškinio 

atmetimas dėl suėjusio ieškinio senaties termino nagrinėjamu atveju negalimas, kadangi tiek VMSA, tiek prokuroro 

pateikto ieškinio atžvilgiu ieškinio senaties terminas prasidėjo gavus 2014 m. gegužės 29 d. FNTT išvadą. 

29. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino netinkamą sutarčių 

vykdymą, teikiant kitai sutarties šaliai sumokėti už faktiškai UAB „Vilniaus energija“ suteiktą šilumos energiją bei 

karštą vandenį sąskaitas, kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota pagal normatyvinius dydžius, o ne remiantis faktiniu 

šilumos energijos bei karšto vandens suvartojimu, nustatytu pagal apskaitos prietaisų rodmenis, ir tokio didesnio, nei 

teisėtai galėtų būti gautas, apmokėjimo priėmimą neteisėtais atsakovės veiksmais. Nė viena iš Sutarčių, kurių 

netinkamas vykdymas įrodinėjamas byloje, neapima nuostatų, kurios vienokia ar kitokia forma įtvirtintų, kad šalys 

susitarė, jog atsakovė parduoda, o VMSA perka iš atsakovės šilumos energiją bei karštą vandenį (kaip prekę), už 

kuriuos VMSA su atsakove atsiskaito pagal faktinį šilumos energijos bei karšto vandens suvartojimą, nustatytą pagal 

apskaitos prietaisų rodmenis.  

30. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad, sprendžiant dėl atsakovės sutartinės civilinės atsakomybės, teisinę 

reikšmę, nustatant neteisėtus veiksmus, turi pareigos apmokestinti VMSA už sunaudotą šilumos energiją ir karštą 

vandenį pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis egzistavimas, šios pareigos kilmė ir atsiradimo momentas, jei 

būtų nustatyta, kad ji egzistuoja. 

31. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2002 m. Sutarties nuostatas, nustatė, kad kaina už šilumos energijos ir karšto 

vandens tiekimą pagal 2002 m. Sutartį yra apskaičiuojama pagal aiškiai apibrėžtą formulę (metinė kaina (objekto) = X 

+ Y +Z), o ne pagal faktinį suvartojimą, nustatomą pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, todėl 

VMSA prievolė mokėti už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis iš 2002 

m. Sutarties nekyla. Teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad 2002 m. Sutartyje nėra nuostatų, pagal kurias šalys būtų 

susitarusios perskaičiuoti pagal formulę apskaičiuotus mokėjimus taip, kad galutinai jie būtų nustatyti pagal apskaitos 

prietaisų rodmenis. 

32. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2010 m. Sutarties nuostatas, nustatė, kad ši sutartis įtvirtina kitokį paslaugų 

kainos pagal sutartį apskaičiavimo mechanizmą. Šios sutarties 15.1 punktu šalys susitarė, kad VMSA atsakovei už 

suteiktas paslaugas moka metinę paslaugų kainą, kuri sudaro 40 576 618,11 Lt (su PVM) (7 647 276 Lt pastatų 

priežiūros kaina ir 32 929 342,11 Lt metinės išlaidos pastatų šilumos energijai). Ši fiksuota sutartinė metinė pastatų 

šilumos energijos kaina (32 929 342,11 Lt) yra apskaičiuota pagal aiškiai apibrėžtas formules, nustatytas viešojo 

pirkimo konkurso, kurio pagrindu sudaryta nagrinėjama sutartis, sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ B dalyje – 

metinių išlaidų pastatų šiluminei energijai specifikacijoje. 2010 m. Sutarties 15.2 punkte nustatyta, kad pasibaigus 

kalendoriniams metams yra fiksuojamas faktinis šildymo sezono parų skaičius, fiksuojamos faktinės išorės oro 

temperatūros ir faktinis suvartotas karšto vandens kiekis; vadovaujantis faktiniais duomenimis yra perskaičiuojama 

bendra metinė išlaidų pastatų šilumos energijai kaina, o susidaręs skirtumas yra pridedamas ir (ar) atimamas iš kito 

VMSA mokėjimo. Tuo tarpu šios Sutarties 9.5.2 punkte nustatyta, kad pagal šią sutartį ir atskirai sudarytą pavedimo 

sutartį atsakovė privalo VMSA vardu sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su centralizuotos šilumos tiekėju, 

VMSA vardu vykdyti visus šilumos vartotojo įsipareigojimus bei pagal galiosiančius šilumos energijos tarifus tinkamai 

ir laiku atsiskaityti su centralizuotos šilumos energijos tiekėju už pateiktą šilumos energiją pastatams; atsiskaitymas su 

šilumos tiekėju turės vykti pagal pastatuose šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos 

apskaitos prietaisų rodmenis. Minėtų 2010 m. Sutarties nuostatų pagrindu teisėjų kolegija nusprendė, kad atsakovei 

nekilo pareiga apmokestinti VMSA už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 

rodmenis. 2010 m. Sutartyje apmokestinimas pagrįstas fiksuota sutartine kaina, kuri apskaičiuota pagal aiškiai 

apibrėžtas formules ir tikslinama kartą per metus, kai yra perskaičiuojama Sutarties 15.2 punkte nustatyta tvarka. 

33. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovės neatliko jokių neteisėtų veiksmų, pasireiškusių viešojo 

pirkimo sutarčių nuostatų pažeidimu, ir šia prasme atsakovės civilinė atsakomybė yra negalima.  

34. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad sutartis laikoma įvykdyta netinkamai, inter alia (be kita ko), 

pažeidus imperatyviąsias teisės normas, tyrė ir vertino ir tai, ar 2002 m. ir 2010 m. viešojo pirkimo Sutarčių vykdymo 

metu galiojo imperatyvios įstatymo normos, iš kurių galėtų kilti atsakovės pareiga apmokestinti VMSA už sunaudotą 

šilumą ir karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis. 

35. Teisėjų kolegija pripažino, kad iš ŠŪĮ kyla atsakovės pareiga apmokestinti VMSA kaip šilumos 

energijos vartotoją už sunaudotą šilumą pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, tačiau tuo tikslu turi būti 

aiškiai nustatytas šios pareigos atsiradimo momentas. Nurodė, kad 2003 m. gegužės 20 d. buvo priimtas ŠŪĮ, jis 

įsigaliojo 2003 m. liepos 1 d. ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2008 m. sausio 

1 d.) nustatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį pagal 

atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartimis nenustatyta kitaip. Ši ŠŪĮ 

nuostata buvo pakeista, pašalinant iš jos galimybę sutartimis nustatyti kitokį atsiskaitymo režimą, bei 2008 m. sausio 1 

d. įsigaliojo jos versija, numatanti, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal 

šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.  
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36. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovės pareiga apmokestinti VMSA už sunaudotą šilumą ir karštą 

vandenį pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis atsirado 2008 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo ŠŪĮ 12 straipsnio 

1 dalies redakcija, nustatanti, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, kadangi iki tol galiojusi 

nagrinėjamos nuostatos redakcija leido susitarti dėl kitokio atsiskaitymo režimo. Kadangi 2002 m. ir 2010 m. Sutartyse 

buvo įtvirtinti alternatyvūs ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies nustatytajam atsiskaitymo režimai, apeliacinės instancijos teismas 

nusprendė, kad atsakovė, vykdydama 2002 m. Sutartį laikotarpiu nuo jos įsigaliojimo iki 2008 m. sausio 1 d., jokių 

neteisėtų veiksmų, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, neatliko. Tuo tarpu dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, 

vykdant 2002 m. Sutartį laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki jos pasibaigimo bei vykdant 2010 m. Sutartį, teisėjų 

kolegija sprendė įvertindama šalių sutartinių teisinių santykių dalyko ir objekto apibrėžimą. 

37. Teisėjų kolegija nurodė, kad ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) 

nustatytas atsiskaitymo režimas yra taikomas tuo atveju, kai vartotojas perka šilumos energiją kaip prekę.  

38. 2002 m. Sutartimi šalys, be kita ko, sulygo, kad atsakovė įsipareigoja tiekti šilumos energiją ir karštą 

vandenį VMSA objektams, o VMSA užsako šilumos ir karšto vandens tiekimą šiems objektams bei įsipareigoja už tai 

atsiskaityti su atsakove sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 8 punktas). Tuo tarpu 2010 m. Sutartimi šalys, be kita ko, 

sulygo, kad atsakovė įsipareigoja atlikti veiksmus ir darbus, skirtus užtikrinti metinėms išlaidoms pastatų šilumos 

energijai esant tam tikriems, šioje sutartyje bei konkurso sąlygose apibrėžtiems, klimatiniams ir centralizuotos šilumos 

kainos kriterijams, o VMSA įsipareigoja atsiskaityti su atsakove sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (2010 m. 

Sutarties 8 punktas). Viešojo pirkimo konkurso, kurio pagrindu sudaryta 2010 m. Sutartis, sąlygų 6 punkte nustatyta, 

kad pirkimo objektas apima dvi tiesiogiai tarpusavyje susijusias ir neatskiriamas paslaugas, kurių tikslas yra sumažinti, 

optimizuoti ir tiksliai suplanuoti perkančiosios organizacijos išlaidas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

(darželių) bei mokyklų pastatų šilumos energijai (šildymui, karšto vandens gamybai ir karšto vandens temperatūros 

palaikymui) bei pastatų priežiūrai. 

39. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovė su VMSA tarėsi ne dėl šilumos energijos kaip prekės 

pirkimo ir pardavimo, o dėl sutartyse apibrėžtų paslaugų, susijusių su šilumos energijos tiekimu. Tai reiškia, kad ginčo 

viešojo pirkimo sutarčių dalykas, o kartu ir objektas nagrinėjama apimtimi yra platesni, nei įtvirtinti ŠŪĮ 12 straipsnio 1 

dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.), ir apima ne tik sunaudotos šilumos pirkimą ir pardavimą. Kadangi 

2002 m. ir 2010 m. Sutarčių 8 punktų ir ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) tiek 

dalykas, tiek objektas nėra tapatūs, tai, teisėjų kolegijos vertinimu, eliminavo galimybę konstatuoti, kad, vykdant 2002 

m. Sutartį laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki jos pasibaigimo bei vykdant 2010 m. Sutartį, atsakovei kilo pareiga 

apmokestinti VMSA už sunaudotą šilumą pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis iš minėtos ŠŪĮ nuostatos. 

Tuo pagrindu teisėjų kolegija nusprendė, kad, vykdama 2002 m. Sutartį laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki jos 

pasibaigimo bei 2010 m. Sutartį, atsakovė nepažeidė jokių imperatyvių įstatymo nuostatų ir neatliko jokių neteisėtų 

veiksmų, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos. Todėl apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad atsakovės 

sutartinė civilinė atsakomybė dėl netinkamo 2002 m. ir 2010 m. Sutarčių vykdymo negalima, dėl to ieškinys yra 

atmestinas. 

 

III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai 

 

40. Generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kasaciniu skundu prašo panaikinti 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimą ir priimti naują 

sprendimą – pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai. Kasacinį 

skundą grindžia šiais teisiniais argumentais: 

40.1. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sumenkino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-415/2013 priimtos 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskirosios nutarties reikšmę ir neatsižvelgė į joje daromas išvadas. 

Atskiroji teismo nutartis buvo priimta remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, tuo pačiu metu, kai buvo priimtas 

teismo sprendimas dėl bylos esmės. Atskirąja nutartimi teismas nevertino VMSA ir atsakovės sutarčių sudarymo 

teisėtumo, tačiau pasisakė dėl paskesnio sutarčių vykdymo teisėtumo ir atitikties viešajam interesui. Apeliacinės 

instancijos teismas, akcentuodamas nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 3K-3-415/2013 aplinkybių nepanašumą, 

padarė klaidingas išvadas dėl jose nagrinėjamų aplinkybių reikšmingo skirtumo – šioje byloje ginčijamos Sutarčių 

vykdymo aplinkybės būtent ir buvo nustatytos nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-415/2013, o jas nustačius, dėl jų 

pasisakyta atskirojoje nutartyje. Dėl šios priežasties atskirosios nutarties išvados gali ir turi būti pripažįstamos teisiškai 

reikšmingomis nagrinėjamai bylai. 

40.2. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-

415/2013 2013 m. rugpjūčio 1 d. priimta nutartis ir atskiroji nutartis gali turėti teisinę reikšmę sprendžiant išimtinai tik 

dėl 2010 m. Sutarties įgyvendinimo, yra nepagrįsta, nes neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Kaip teisingai 

pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tiek 2002 m. Sutartyje, tiek ir 2010 m. Sutartyje buvo įtvirtintas iš esmės 

identiškas atsiskaitymo modelis, nurodant iš anksto nustatytą metinę kainą, be kita ko, skaičiuojamą pagal iš anksto 

nustatytą normatyvinį suvartotiną šilumos energijos ir karšto vandens kiekį (dydį), iš anksto nustatytą metinį šilumos 

energijos poreikį. Todėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskiroji nutartis teisiškai reikšminga ir 

vertinant su 2002 m. Sutarties vykdymo teisėtumu susijusias aplinkybes.  

40.3. Apeliacinis teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad netinkamas Sutarčių 

vykdymas ieškovės aiškinamas tik kaip teikimas kitai sutarties šaliai sumokėti už faktiškai UAB „Vilniaus energija“ 
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suteiktą šilumos energiją bei karštą vandenį sąskaitų, kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota pagal normatyvinius 

dydžius, o ne remiantis faktiniu šilumos energijos bei karšto vandens suvartojimu, nustatytu pagal apskaitos prietaisų 

rodmenis, ir  didesnio, nei teisėtai galėtų būti gautas, apmokėjimo priėmimas. Sutartis laikoma netinkamai įvykdyta ne 

tik kai ji įvykdyta iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, t. y. kai civilinės 

teisės pažeidimas pasireiškia sutarties pažeidimu. Netinkamu sutarties vykdymu gali būti pripažintas ir sutarties 

vykdymas pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas ar bendruosius sutarčių vykdymo principus. 

40.4. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino su sutarčių vykdymu susijusias teisės 

normas. Nagrinėjamu atveju ieškovų reikalavimas buvo grindžiamas:  

40.4.1. imperatyvių CK normų, susijusių su sutarčių vykdymu, pažeidimu: (i) CK 6.158 straipsnio 2 dalies, 

pagal kurią sutartys sudaromos ir vykdomos jų šalims bendradarbiaujant, kiekviena šalis privalo elgtis sąžiningai; (ii) 

CK 6.256 straipsnio, kuriame nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines 

prievoles; (iii) CK 6.200 straipsnio, kuriame nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, ji turi 

būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; (iv) CK 6.158 straipsnio, įtvirtinančio sąžiningumo reikalavimą ir 

sąžiningą dalykinę praktiką, kuriame nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis 

sąžiningai, o šios nustatytos pareigos šalys savo susitarimu negali pakeisti ar panaikinti, pažeidimu; 

40.4.2. VSTVNDĮ 9 straipsniu (bei ankstesnės šio įstatymo redakcijos 81 straipsniu), kuriame nustatyta, kad 

valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės 

naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių 

turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei, turtas turi būti 

tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas, o sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti 

sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir 

būdais. Šie principai teismų praktikoje pripažįstami imperatyviaisiais, o jų pažeidimas lemia ir viešojo intereso 

pažeidimą; 

40.4.3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata, jog nuosavybės teises saugo 

įstatymai, kuri turi būti aiškinama, jog įstatymais turi būti saugomos visų savininkų nuosavybės teisės, tarp jų ir 

valstybės nuosavybės teisė. Pagal Konstituciją valstybės turtas negali būti valdomas, naudojamas, juo negali būti 

disponuojama taip, kad jis tenkintų tik kurios nors vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesus arba poreikius, 

jeigu tai neatitinka viešojo intereso, visuomenės poreikių. Atsižvelgiant į tai, kad aptariamos Sutartys buvo sudarytos 

siekiant užtikrinti tinkamą viešojo sektoriaus įstaigų (Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei 

mokyklų) funkcionavimą, šių teisės normų reikalavimų netinkamas vykdymas pažeidė ir viešąjį interesą – 

visuomeninės naudos, visuomenės interesų tenkinimo bei maksimalios naudos visuomenei principus, nes neatitiko 

visuomenės teisėto lūkesčio už šaltuoju metų laiku tiekiamą šilumą ir karštą vandenį mokėti adekvačią ir teisingą kainą. 

Būtent tokia VMSA, kaip sutarčių šalies, valia bei lūkestis turėjo būti nustatyti teismo taikant įstatymo įtvirtintas ir 

teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles; 

40.4.4. teisiškai ir socialiai reikšmingu visuomenės lūkesčiu, kad tiek viešojo, tiek ir privataus sektorių 

atstovai, kartu veikdami viešojo intereso srityje (prekių ar paslaugų pirkimas, jų tiekimas ar teikimas), turi elgtis taip, 

kad, vykdydami savo teises bei pareigas, bet kuriuo sutartinių santykių etapu veiktų sąžiningai, bendradarbiaudami, kuo 

ekonomiškesniu visai visuomenei būdu, o nustatę galimus imperatyvių teisės aktų pažeidimus bet kuriuo juos siejančių 

teisinių santykių etapu, imtųsi priemonių jiems koreguoti, siekdami atitikties teisiniam reguliavimui, bendriesiems CK 

įtvirtintiems sutarčių teisės principams, taip kartu siekdami viešojo gėrio bei teisingumo. 

40.5. Spręsdamas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas 

apsiribojo formalia pasirašytų Sutarčių elementų analize ir vertinimu, o ne jų vykdymo tinkamumu ir atitiktimi 

nurodytoms įstatymų nuostatoms, nepasisakė dėl bendrųjų CK principų, konkrečių normų ir viešojo intereso pažeidimo, 

nors ieškovų reikalavimai nuo proceso pradžios buvo siejami su atsakovės neteisėtais veiksmais ir viešojo intereso 

pažeidimu, netinkamai vykdant Sutartis. 

40.6. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pagal ginčo viešojo pirkimo sutartis atsakovė su ieškove 

VMSA tarėsi ne dėl šilumos energijos kaip prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl Sutartyse apibrėžtų paslaugų, susijusių 

su šilumos energijos tiekimu, neatitinka tikrovės ir yra padaryta netinkamai įvertinus įrodymus: 

40.6.1. pagal 2002 m. Sutartį atsakovė įsipareigojo tiekti užsakovės objektams šilumos energiją ir karštą 

vandenį, o tai paneigia atsakovės argumentus apie tai, kad Sutarties objektas buvo vien tik paslaugų teikimas, o ne 

energijos, kaip de jure prekės, pardavimas; 

40.6.2. pagal 2010 m. Sutartį atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti užsakovės 

valdomų statinių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1, bei jų inžinerinių sistemų techninės priežiūros (eksploatavimo) 

paslaugas ir atlikti veiksmus ir darbus, skirtus užtikrinti metinėms išlaidoms pastatų šilumos energijai esant tam 

tikriems, šioje Sutartyje bei konkurso sąlygose apibrėžtiems, klimatiniams ir centralizuotos šilumos kainos kriterijams, 

o ieškovė įsipareigojo atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

40.6.3. iš pačiose 2002 m. ir 2010 m. Sutartyse apibrėžto sutarties objekto ir dalyko matyti, kad viena iš jo 

sudėtinių dalių yra būtent šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas, o identiškas objektas yra apibrėžtas ir AB „City 

Service“ bei UAB „Vilniaus energija“ sudarytoje 2002 m. rugsėjo 2 d. Šilumos ir šilumnešio tiekimo, vartojimo, 

atsiskaitymo sutartyje Nr. 95425; 

40.6.4. atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad Sutartimis būtų prisiėmusi ir realiai įvykdžiusi kokius nors 

papildomus įsipareigojimus, kiek tai susiję su prekių ir paslaugų, už kurias buvo mokama, tiekimu; 
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40.6.5. atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad teismo ekspertizės akte lygintos prekės ir paslaugos buvo 

nelygiavertės (ne tos pačios) ir kad atsakovės ieškovei VMSA teiktų paslaugų apimtis buvo platesnė nei tų, kuria 

atsakovei paslaugas teikė UAB „Vilniaus energija“. Teigti, jog ir teismo paskirtos ekspertizės metu buvo lyginami 

netapatūs pardavimo objektai, nėra jokio pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas neteisingai įvertino ekspertizės 

turinį, sprendime padarytos išvados prieštarauja byloje esantiems įrodymams, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas 

nepateikė įtikinamų argumentų, leidžiančių spręsti dėl ekspertizės nepatikimumo. 

40.7. CK 6.156 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių 

elementų. Tokios sutartys vadinamos mišriomis sutartimis. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, kai šalių 

sudarytoje sutartyje tarpusavyje susietas skirtingų sutartinės prigimties prievolių (pvz., paslaugų ir prekių pardavimo) 

vykdymas, nedalomomis, tarpusavyje neatsiejamomis laikytinos ne pačios paslaugos ir pirkimo–pardavimo prievolės, 

bet šių prievolių šalių valia susietų sutarčių vykdymas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 12 d. 

nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-446-695/2017 26 punktą). Atsakovės teikiamos paslaugos konkretus pobūdis, jos 

suteikimo laikas, apimtis, kaina, net ir kartu su perkama preke, galėjo ir turėjo būti atskirti ir aiškiai apibrėžti sutarties 

vykdymo metu pateikiant kontrahentui konkrečius tai patvirtinančius įrodymus ir skaičiavimus. Atsakovė nepateikė 

jokių duomenų apie tai, kiek ir kokių konkrečių paslaugų ji suteikė vykdydama Sutartis, šių paslaugų ir prekių 

nediferencijavo, taip apsunkindama jų patikrinimą. 

40.8. Nagrinėjamu atveju neteisėtus atsakovės veiksmus, o kartu ir viešojo intereso pažeidimą sudarytų ne tik 

formalus sutartinių nuostatų pažeidimas, bet ir bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės: 1) teikimas kitai sutarties 

šaliai (faktiniam šilumos energijos bei karšto vandens vartotojui) sumokėti už de facto UAB „Vilniaus energija“ 

suteiktą šilumos energiją bei karštą vandenį sąskaitų, kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota ne atsižvelgiant į faktinį 

šilumos energijos bei karšto vandens suvartojimą atitinkamuose savivaldybės objektuose pagal apskaitos prietaisų 

rodmenis; (2) duomenų apie faktiškai suvartotos šilumos energijos kiekius (apimtis) sąskaitose neatskleidimas ir dėl to, 

realiai nepatiriant su šilumos energijos ir karšto vandens tiekimu susijusių išlaidų, atitinkamų pajamų ir pelno pagal šią 

sutarčių su VMSA dalį gavimas.  

41. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos 

apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimą ir palikti galioti Vilniaus 

apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas, o dėl atmestos ieškinio 

reikalavimų dalies – grąžinti civilinę bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinį skundą grindžia 

šiais teisiniais argumentais: 

41.1. Apeliacinės instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo nelaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 2013 m. rugpjūčio 1 d. priimtos atskirosios nutarties turinčia prejudicinę galią 

nagrinėjamai bylai ir tai galimai lėmė neteisingo skundžiamo sprendimo priėmimą: 

41.1.1.  CPK 299 straipsnio lingvistinė analizė parodo, kad atskirąja nutartimi teismas vertina ne galimą, o 

nustatytą teisės pažeidimą; atskiroji nutartis yra grindžiama teismo padarytomis išvadomis dėl tokio pažeidimo. 

Nagrinėjamu atveju atskirąja nutartimi buvo nustatytas teisės pažeidimas, o ne galimas viešojo intereso pažeidimas; 

nustatyto teisės pažeidimo pagrindu teisėsaugos institucijos turėjo atlikti ikiteisminį tyrimą, kuris detalizuotų padarytų 

pažeidimo turinį; nagrinėjamu atveju atliktas ikiteisminis tyrimas patvirtino atskirosios nutarties išvadas, kad dėl ydingo 

atsiskaitymo už šilumos energiją VMSA permokėjo, o atsakovė gavo papildomą pelną už šilumos energijos 

perpardavimą (pažeidimo esmė). Civilinę bylą nagrinėję teismai turėjo tik įvertinti, ar padarytas pažeidimas lėmė 

nurodomų VMSA nuostolių atsiradimą; 

41.1.2. prie atskirojoje nutartyje pateiktų išvadų buvo prieita nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-415/2013 iš 

esmės, t. y. atskiroji nutartis yra tiesiogiai susijusi su šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis. Nors Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas ir nekonstatavo 2010 m. Sutarties nuostatų neteisėtumo, tačiau, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 

atskirąja nutartimi pateikė išvadas apie padarytą teisės pažeidimą šios Sutarties vykdymo procese, t. y. galimai 

nepagrįstą atsakovės pelno gavimą iš tarpininkavimo, perkant šilumos energiją švietimo įstaigoms ir VMSA sumokant 

už šilumos energiją ne pagal faktinius apskaitos prietaisų rodmenis; 

41.1.3. analizuojant tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, tiek atskirosios 

nutarties turinį, darytina išvada, kad VMSA iš atsakovės pirko ne tik paslaugas, bet ir šilumos energiją kaip prekę;  

41.1.4. atskiroji nutartis atitinka kasacinio teismo praktikoje suformuluotas pagrindines taisykles, kuriomis 

remiantis teismo sprendimas pripažįstamas turinčiu prejudicinę galią: buvo priimta byloje, kurioje dalyvavo tie patys 

asmenys; abiejų bylų įrodinėjimo dalykas buvo 2010 m. Sutarties teisėtumas (vienoje byloje buvo vertinamas sutarties 

sudarymo teisėtumas per se (pats savaime), o kitoje – sutarties vykdymo teisėtumas ir dėl netinkamo sutarčių vykdymo 

atsiradę nuostoliai); atskiroji nutartis buvo nagrinėjamos civilinės bylos inicijavimo pagrindas, t. y. nagrinėjamoje 

byloje ieškiniu buvo detalizuojamas atskirojoje nutartyje identifikuotas teisės pažeidimas; 

41.1.5. apeliacinės instancijos teismas arba turėjo pripažinti, kad nei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. nutartis dėl ginčo esmės, nei atskiroji nutartis neturi prejudicinės galios nagrinėjamai bylai, arba 

pripažinti, kad abi nutartys tokią galią turi. Priešinga situacija būtų nesuderinama su Konstitucijos 109 straipsnio 

nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, taip pat konstituciniais teisinės valstybės, 

teisingumo, tinkamo teisinio proceso, teisinio aiškumo, tikrumo, teisės viešumo imperatyvais. 

41.2. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193–6.195 straipsniai): 

41.2.1. prejudicinę galią nagrinėjamai civilinei bylai turinčia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, buvo pripažinta, kad pagal konkurso dokumentus 

ir Sutarties nuostatas perkančioji organizacija pirko du sudėtinius objektus – prekę (šilumos energiją) ir paslaugas 
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(pastatų, šildymo sistemų priežiūrą ir kt.), šie abu objektai nebuvo išskaidyti ir bendrai pavadinti paslaugomis. 

Nagrinėjamoje civilinėje byloje Lietuvos apeliacinio teismo atliktas ginčo Sutarčių objekto vertinimas, konstatuojant, 

kad Sutarčių objektą sudarė tik paslaugos, yra nesąžiningas ir prieštaraujantis Sutarties šalių valiai – tiek VMSA, tiek 

atsakovei buvo aišku, kad, be pastatų šilumos sistemų priežiūros, yra įsigyjama ir šilumos energija šiems pastatams, 

atsakovei veikiant kaip tarpininkei; 

41.2.2. pagal ginčo Sutartyse nurodytas formules atsiskaitymas (išlaidų dalis) už šilumos energiją bei kitų 

paslaugų teikimą buvo atskirtas. Pavyzdžiui, 2002 m. Sutarties formulę sudarė X dalis (eksploatacijos, remonto ir pan. 

išlaidos), Y dalis (šildymo išlaidos), Z dalis (karšto vandens paruošimo išlaidos) ir šių dalių suma buvo mokama 

atsakovei (Sutarties 15 punktas). Pagal 2010 m. Sutarties 15 punktą atsakovei mokėtiną sumą sudarė pastatų priežiūros 

kainos ir išlaidų pastatų šilumos energijai suma; 

41.2.3. VMSA mokėjimai pagal Sutartis (Z ir Y dalys pagal 2002 m. Sutartį ir pastatų šilumos energijos dalis 

pagal 2010 m. Sutartį) buvo tiksliniai ir skirti konkrečiai „prekei“, t. y. šilumos energijai ir karštam vandeniui įsigyti. 

Jokių kitų paslaugų teikimas pagal Sutartis iš šių sumų nebuvo apmokamas; 

41.2.4. pirmosios instancijos teismo sprendime buvo pagrįstai nurodyta, kad VMSA žala kilo dėl sutarčių 

vykdymo principus pažeidžiančio Sutarčių vykdymo, o ne dėl Sutarčių nuostatų neteisėtumo. Tuo tarpu apeliacinės 

instancijos teismas nepagrįstai ieškinį nagrinėjo, atsižvelgdamas tik į tai, ar Sutarties nuostatos apėmė pareigą 

atsiskaityti už šilumos energiją pagal faktinius apskaitos prietaisų rodmenis. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos 

teismas nepagrįstai susiaurino ieškinio faktinį pagrindą iki Sutartyse įtvirtintų formuluočių taikymo teisėtumo, nors 

pačių Sutarčių nuostatų teisėtumas ieškiniu apskritai nebuvo kvestionuojamas; 

41.2.5. sutarčių vykdymui taikomos ne tik pačių sutarčių nuostatos, bet ir visa tai, ką lemia sutarčių esmė arba 

įstatymai (pvz., ŠŪĮ, sutarčių vykdymo bendrieji principai ir pan.). Todėl, sprendžiant dėl Sutarčių vykdymo 

pažeidimų, Sutartys negali būti aiškinamos tik pažodžiui ir atsietai nuo įstatymo jų vykdymui keliamų reikalavimų, 

kurie nebuvo tiesiogiai perkelti į Sutartis. 

41.3. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies (redakcijos, 

galiojusios nuo 2008 m. sausio 1 d.) nuostatas: 

41.3.1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai susiaurindamas 

jos taikymą tik formaliam šilumos energijos kaip prekės įsigijimui, nevertindamas, kad šilumos energijos kaip prekės 

įsigijimas gali būti sudėtinė viešųjų pirkimų būdu perkamų paslaugų dalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, pripažino, kad 2010 m. Sutartimi VMSA pirko iš 

atsakovės prekę (šilumos energiją) ir paslaugas (pastatų, šildymo sistemų priežiūrą ir kt.) ir šie abu objektai nebuvo 

išskaidyti ir bendrai pavadinti paslaugomis. Todėl, priešingai nei nurodė apeliacinės instancijos teismas, ginčo Sutarčių 

objektas nėra platesnis nei ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies taikymo apimtis.  

41.3.2. Nors ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusi iki 2008 m. sausio 1 d., įtvirtino galimybę sutartimis 

nustatyti kitokį atsiskaitymo už šilumos energiją būdą, tačiau apeliacinės instancijos teismas turėjo vertinti, ar iki 

teisinio reglamentavimo pasikeitimo 2002 m. Sutartyje nustatytas atsiskaitymo būdas atitiko vartotojų apsaugos 

standartus. Kadangi ŠŪĮ nuostatos, susijusios su šilumos energijos tiekimu, per se yra skirtos vartotojų apsaugai 

užtikrinti, atsižvelgiant į tai, kad šilumos energijos tiekimas yra valstybės reguliuojama sritis (ŠŪĮ 1 straipsnio 2 dalies 

3 punktas), o VMSA Sutarčių prasme yra šilumos vartotoja, todėl atsiskaitymas už šilumos energiją (karštą vandenį) 

turėjo atitikti bent minimalius šilumos vartotojo teisių ir interesų apsaugos standartus. 

41.3.3. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas sutarčių vykdymo situaciją nuo 2008 m. sausio 1 d., kai 

įsigaliojo ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas, nustatęs šilumos vartotojams galimybę atsiskaityti su šilumos tiekėju 

už sunaudotą šilumą tik pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų 

rodmenis, netinkamai įvertino šalių sutartinių teisinių santykių dalyko ir objekto apibrėžimą, dėl to neteisingai išsprendė 

ginčą dėl šios dalies. Aplinkybė, kad šilumos energija buvo perkama kaip prekė, yra nustatyta Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, ir turi prejudicinio fakto galią 

nagrinėjamoje byloje. 

41.4. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai susiaurino ieškinio faktinį pagrindą, nors tokios teisės jis 

neturėjo. Ieškinyje tiek jo dalykas, tiek pagrindas buvo aiškiai apibrėžti: šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo ne pačių 

Sutarčių nuostatų, bet imperatyvių sutarčių vykdymo principų pažeidimas, lėmęs neracionalų VMSA lėšų panaudojimą: 

41.4.1. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir 

visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokios nuostatos buvo pažeistos 

(įstatymo ar sutarties), šalių atsakomybė laikytina sutartine; 

41.4.2. sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, 

arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 

dalys); 

41.4.3. kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl netinkamų sutarties vykdymo atvejų, nėra apsiribojama vien 

imperatyvių teisės normų pažeidimu; netinkamas sutarties vykdymas pasireiškia tiek bendradarbiavimo, tiek atidaus ir 

rūpestingo elgesio principų pažeidimu; bendrieji sutarčių (prievolių) vykdymo principai (CK 6.4, 6.38, 6.200, 6.263 

straipsniai) taip pat yra imperatyvaus pobūdžio, o šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti 

imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo; 

41.4.4. apeliacinės instancijos teismas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų, kad atsakovės neteisėtais 

veiksmais pripažįstamas netinkamas sutarčių vykdymas: teikimas kitai sutarties šaliai (faktiniam šilumos energijos bei 

karšto vandens vartotojai) sumokėti už de facto UAB „Vilniaus energija“ suteiktą šilumos energiją bei karštą vandenį 
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sąskaitų, kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota ne atsižvelgiant į faktinį šilumos energijos bei karšto vandens 

suvartojimą atitinkamuose savivaldybės objektuose pagal apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat duomenų apie faktiškai 

suvartotos šilumos energijos kiekį (apimtį) sąskaitose neatskleidimas, tokio apmokėjimo priėmimas ir dėl to, realiai 

nepatiriant su šilumos energijos ir karšto vandens tiekimu susijusių išlaidų (arba bent jau nepateiktus teismui priešingas 

išvadas leidžiančių daryti įrodymų), atitinkamų pajamų ir pelno pagal šią sutarčių su savivaldybės administracija dalį 

gavimas, nors teisė ir galimybė gauti pelną iš šių sutarčių egzistuoja pagal kitą jų dalį (teikiant savivaldybės 

administracijai atitinkamas su šilumos ūkio objektais susijusias jų priežiūros paslaugas), nepaisant to, kad tokio pelno 

gavimas iš principo neleistinas; 

41.4.5. apeliacinės instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, 

pagrindžiančių faktiškai patirtas kokias nors kitas išlaidas, susijusias su šilumos ūkio eksploatavimu, remontu, 

renovavimu, gerinimu, kurios nebuvo padengtos atlygiu už priežiūros paslaugas. 

41.5. Sprendžiant dėl atsakovės veiksmų neteisėtumo, taikytinos VSTVNDĮ nuostatos. Vien tai, kad ginčo 

objektas buvo savivaldybės biudžeto lėšos, lemia šio įstatymo taikymą ir aiškinimą taip, kad būtų apgintas viešasis 

interesas. Šio įstatymo imperatyvų nepaisymas buvo ieškinio faktinis pagrindas, kurio apeliacinės instancijos teismas 

apskritai neįvertino. Kasacinio teismo praktikoje yra vienareikšmiškai nurodoma, kad valstybės ir savivaldybių turtas, 

kaip viešosios nuosavybės teisės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus, o 

teisės normos, reglamentuojančios valstybės ir savivaldybių turto perleidimą, turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad 

būtų apgintas viešasis interesas.  

41.6. Lietuvos apeliacinis teismas, konstatavęs, kad atsakovė jokių Sutarčių vykdymo imperatyvų nepažeidė, 

ginčo sprendime trumpai pasisakė ir dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų.  Apeliacinės instancijos teismas, 

konstatuodamas, kad ieškovai neįrodė žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, pažeidė įrodinėjimo taisykles. 

Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nuostolių dydį pagrindžiantys skaičiavimai yra neadekvatūs, yra grindžiama 

klaidinga prielaida, kad VMSA pirko ne šilumos energiją kaip prekę, o visą paslaugų paketą (todėl neva nelogiška 

atimti iš paslaugų kainos prekių kainą). Tai, kad VMSA iš atsakovės pirko šilumos energiją kaip prekę, patvirtina 

prejudicinis faktas, nustatytas kitoje civilinėje byloje. Byloje nėra jokių įrodymų, kad mokėjimai pagal Sutartis (Z ir Y 

dalys pagal 2002 m. Sutartį ir pastatų šilumos energijos dalis pagal 2010 m. Sutartį) apėmė ir kokių nors papildomų 

paslaugų apmokėjimą. Atsakovė iš šilumos energijos pirkimo negalėjo tikėtis gauti jokio papildomo pelno, tad ir teikti 

kokias nors papildomas paslaugas, nesusijusias su šilumos energijos (karšto vandens) pirkimu iš tiekėjo.  

42. Atsakovė Europos bendrovė „City Service SE“ atsiliepimu į kasacinius skundus prašo: 1) skundus 

atmesti, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimą palikti 

nepakeistą; 2) kilus abejonių, pasinaudoti CPK 3 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teise ir kreiptis į Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą atsiliepime į kasacinį skundą nurodytais klausimais; 3) 

kilus abejonių, pasinaudoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) Protokolo 

Nr. 16 ir CPK 3 straipsnio 6 dalyje nustatyta teise ir kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (toliau – EŽTT) su 

prašymu pateikti konsultacinę išvadą atsiliepime į kasacinį skundą nurodytais klausimais. Savo nesutikimą su 

kasaciniais skundais grindžia šiais teisiniais argumentais: 

42.1. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas atitinka ES ir nacionalinį viešųjų pirkimų reglamentavimą 

bei Konvencijos reikalavimus dėl pagrindinių teisių apsaugos. 

42.2. Ieškovų pozicija yra nesuderinama su nacionaliniu ir ES viešųjų pirkimų reglamentavimu bei neatitinka 

kasacinio teismo praktikos: 

42.2.1. VPĮ imperatyviosios normos tiekėją ir perkančiąją organizaciją saisto ir po sutarties sudarymo; 

42.2.2. atsakovė neginčija, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso 

apsauga. Viešasis interesas apima ne tik valstybės institucijų interesų užtikrinimą, bet ir tiekėjų teisėtų interesų apsaugą, 

atsižvelgiant į egzistuojantį visuomenės interesą užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi. Atitinkamai viešojo 

intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus; 

42.2.3. tiek ES viešųjų pirkimų teisėje, tiek ją įgyvendinančioje nacionalinėje teisėje įtvirtintas draudimas dėl 

viešojo pirkimo būdu sudarytų sutarties sąlygų keitimo. Sudarę viešojo pirkimo sutartį perkančioji organizacija ir 

subjektas, kuriam skirta sutartis, negali abipusiu susitarimu atlikti esminio viešojo pirkimo sutarties pakeitimo; 

42.2.4. net teigiant, kad teisėtose Sutartyse įtvirtinta kaina yra netinkama, būtent VMSA (perkančioji 

organizacija) ir turi prisiimti iš to kylančius neigiamus padarinius, kadangi tinkamas pirkimo dokumentų parengimas, 

aiškių, tikslių ir konkrečių reikalavimų (įskaitant ir viešojo pirkimo sutarties, kuri yra sudedamoji pirkimo dokumentų 

dalis, sąlygas) formulavimas yra perkančiosios organizacijos pareiga; 

42.2.5. naujausioje kasacinio teismo praktikoje pripažinta, kad visi neaiškumai, susiję su sutarčių sąlygų 

vertinimu sprendžiant ginčus dėl viešųjų pirkimų būdu sudarytų sutarčių vykdymo, turi būti sprendžiami apsaugant 

teisėtus tiekėjų lūkesčius ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 

3K-3-178-469/2021). 

42.3. Ieškovų pozicija yra nesuderinama su Konvencijoje įtvirtintais pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos 

reikalavimais: 

42.3.1. tenkinus ieškinį, būtų pažeista Konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsnyje įtvirtinta atsakovės teisė į 

nuosavybės apsaugą. Tenkinus ieškinį, atsakovė netektų 20 mln. Eur siekiančių pajamų, nors jas gavo tinkamai 

įvykdžiusi teisėtai sudarytas sutartis; 
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42.3.2. ieškiniu yra siekiama atsakovę „nubausti“ 20 mln. Eur bauda, nors ji nepažeidė jokių (nei įtvirtintų 

įstatymuose, nei sutartyse) teisės nuostatų. Tokiu būdu ieškinio tenkinimas nagrinėjimu atveju taip pat pažeistų 

Konvencijos 7 straipsnyje įtvirtintą principą „nėra bausmės be įstatymo“; 

42.3.3. ieškovų pozicija ir siekis prisiteisti iš atsakovės 20 mln. Eur yra absoliučiai nesuderinami su nuoseklia 

EŽTT praktika, kurioje pabrėžiama, kad valstybės institucijų padarytos klaidos negali būti taisomos privačių asmenų 

sąskaita. 

42.4. Teismas nepažeidė CPK 299 straipsnio, nes teisingai ir pagrįstai vertino, kad Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskirąja nutartimi tik informavo Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą apie jam 

kilusius įtarimus dėl galimo viešojo intereso pažeidimo: 

42.4.1. CPK 299 straipsnis negali būti aiškinamas remiantis išimtinai lingvistiniu metodu. Remiantis loginiu ir 

sisteminiu teisės aiškinimo metodais darytina išvada, kad atskirosiomis nutartimis, priimamomis remiantis CPK 299 

straipsniu, teismai teisingumo nevykdo ir jokių teisės pažeidimų nekonstatuoja; 

42.4.2. atskirosios nutartys dėl bet kokių įtariamų pažeidimų gali būti priimamos bylą nagrinėjant bet kurioje, 

įskaitant kasacinę, instancijoje (CPK 332 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis), bet kurioje proceso stadijoje ir yra 

neskundžiamos, nes tai CPK tiesiogiai nenurodyta ir tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 

straipsnis); 

42.4.3. atskiroji nutartis pagal savo tikslą nėra skirta bylos šalims, o pagal prasmę (neturi konstatuojamosios 

reikšmės) nesukuria teisinių padarinių proceso dalyviams; 

42.4.4. atskirąja nutartimi, priimta atskirai nuo baigiamojo teismo akto, teismams nėra suteikti įgaliojimai 

konstatuoti teisės pažeidimus ir spręsti dėl pagrindų taikyti civilinę, baudžiamąją ar administracinę atsakomybę. 

Priešingas aiškinimas reikštų ne tik pamatinės teisės į teisingą teismą paneigimą, bet ir kišimąsi į specializuotų teismų 

kompetenciją bei valdžių padalijimo principo pažeidimą, leidžiant teismui dominuoti specializuotų teismų ir kitų 

valdžios institucijų atžvilgiu. 

42.5. Teismas nepažeidė CPK 182 straipsnio 2 punkto, nes teisingai ir pagrįstai vertino, kad Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskiroji nutartis neturi prejudicinės galios nagrinėjamai bylai ir 

baigiamojo akto vientisumo nepažeidė: 

42.5.1. atskirosiomis nutartimis, priimamomis remiantis CPK 299 straipsniu, prejudiciniai faktai apskritai 

negali būti nustatyti. Remiantis nuoseklia kasacinio teismo praktika, prejudiciniais faktais laikytinos tik kitoje byloje 

įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės. Atskirosios nutartys, kurias teismai priima remdamiesi CPK 299 

straipsniu, nėra teisės taikymo aktai, kuriais vykdomas teisingumas ir užbaigiamos bylos. Šiais procedūrinio-

informacinio pobūdžio aktais institucijos ir (ar) pareigūnai yra informuojami apie teismui kilusius įtarimus dėl įstatymų 

ar kitų teisės normų pažeidimo; 

42.5.2. teismas, vertindamas 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskirąją nutartį, negalėjo pažeisti baigiamojo akto 

vientisumo principo, nes atskirosios nutartys, kurios gali būti priimtos bet kurioje proceso stadijoje ir bet kurios 

instancijos teisme, nebūtinai kartu su baigiamuoju aktu, nėra baigiamojo akto dalis; 

42.5.3. teismas be pagrindo nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. baigiamąja nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas nustatė prejudicinius faktus. Įvertinus nuoseklią kasacinio praktiką dėl įsiteisėjusio sprendimo materialiųjų ir 

procesinių teisinių padarinių, labiau tikėtina, kad kasacinis teismas vis dėlto turėjo omenyje ne prejudicinę galią, o 

galutinio teismo sprendimo galią (lot. res judicata) ir (arba) teismo sprendimo privalomumą: (i) šalys kasaciniame 

teisme negali kelti fakto klausimų; atitinkamai kasacinis teismas pasisako tik teisės, bet ne fakto klausimais; (ii) VPT 

ieškinys dėl 2010 m. Sutarties buvo atmestas dėl praleisto ieškinio senaties termino, todėl dėl ieškinio materialinio 

teisinio reikalavimo pagrįstumo teismas pasisakyti neprivalėjo, o tai teismui padarant tik tarp kitko, tokios teismų 

baigiamųjų sprendimų dalys negali būti laikomos privalomomis; (iii) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 

rugpjūčio 1 d. baigiamojoje nutartyje dalis dėl pirkimo objekto apimties yra teisinio pobūdžio argumentai ta apimtimi, 

kiek 2010 m. Sutarties objektas įvertintas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų požiūriu. Tuo tarpu teismo 

išvados negali būti vertinamos tuo aspektu, dėl kokio objekto šalys susitarė pačioje sutartyje, nes sutarties turinio 

nustatymas jau yra fakto klausimas. Atkreiptinas dėmesys, kad tai net nebuvo kasacijos dalykas nei pagal CPK, nei 

pagal kasacinio skundo argumentus. 

42.6. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu nebuvo pažeistos ŠŪĮ 12 straipsnio nuostatos, galiojusios 

Sutarčių sudarymo ir vykdymo metu, įtvirtinusios, kad šilumos vartotojai su šilumos energijos tiekėju atsiskaito pagal 

šilumos apskaitos prietaisų rodmenis: 

42.6.1. kasaciniuose skunduose išdėstyta pozicija dėl ŠŪĮ 12 straipsnio nuostatos pažeidimo yra nepagrįsta dėl 

to, kad ji reikštų, jog kaina už Sutartyse nurodytas paslaugas turėtų būti skaičiuojama ne pagal Sutarčių sąlygas. 

Sutarčių teisėtumas buvo patvirtintas dviejose bylose galutiniais ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais, patikrinus šių 

Sutarčių atitiktį imperatyvioms įstatymų nuostatoms (įskaitant ir ŠŪĮ) ir netgi priteisus skolą UAB „Vilniaus energija“ 

naudai pagal šias Sutartis iš VMSA; 

42.6.2. atsakovei ŠŪĮ 12 straipsnio nuostatos, galiojusios Sutarčių sudarymo ir vykdymo metu, netaikomos, 

kadangi atsakovė niekada neveikė kaip šilumos tiekėja pagal šį įstatymą: ji niekada neturėjo šilumos tiekimo licencijos, 

nevaldė šilumos perdavimo tinklo ir jo neeksploatavo. Tai, kad atsakovė nepatenka į ŠŪĮ reguliuojamų subjektų ir 

objektų sąrašą, patvirtino ir VKEKK 2009 m. rugpjūčio 7 d.: 

(i) jei atsakovė būtų laikoma šilumos ir karšto vandens tiekėja, ji apskritai nebūtų galėjusi vykdyti šildymo 

sistemos priežiūros, nes 2010 m. Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigaliojusioje ŠŪĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatoje 

buvo įtvirtinta, kad šilumos tiekėjui draudžiama vykdyti pastato šildymo ir elektros įrengimų techninę priežiūrą; 



 

23 

(ii) išvadas dėl atsakovės statuso pagrindžia ir Sutarčių nuostatos, kuriomis įtvirtinta, kad centralizuotas 

šilumos tiekėjas yra ne atsakovė, bet UAB „Vilniaus energija“ (2002 m. Sutarties 11 punktas, 2010 m. Sutarties 9.5.1 

punktas); 

(iii) jei Sutartys būtų laikomos energijos pirkimo–pardavimo sutartimis, kuriomis, be kita ko, atskirai kaip 

prekė parduodama šilumos energija (su kuo atsakovė kategoriškai nesutinka), tokiu atveju jos būtų laikomos 

viešosiomis sutartimis remiantis CK 6.383 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Atsakovė ir VMSA sudarė ne energijos 

pirkimo–pardavimo sutartis, o tik paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias atsakovė atliko darbus ir veiksmus, skirtus tam 

tikram šilumos energijos poreikiui palaikyti esant tam tikroms klimato sąlygoms. 

42.6.3. 2002 m. Sutarties sudarymo metu ŠŪĮ neegzistavo. Šis įstatymas pirmą kartą buvo priimtas ir įsigaliojo 

2003 m. liepos 1 d. Net ir priėmus ŠŪĮ, jo nuostatos 2002 m. Sutarčiai nebuvo aktualios, nes CK 6.157 straipsnio 2 

dalyje nustatyta, kad net imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties 

sąlygoms, o šiuo atveju ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostata nebuvo imperatyvi. 

42.6.4. ŠŪĮ 12 straipsnio nuostatos nebuvo pažeistos, nes ginčo Sutarčių objektas buvo platesnis nei tik 

šilumos energijos pirkimas, o Sutarčių objekto mišrumas nereiškia šio objekto dalumo: 

(i) 2002 m. tiek Vilniaus, tiek ir kitų Lietuvos miestų pastatai, kuriuose buvo įsikūrusios, be kita ko, 

valstybinės institucijos ir ugdymo įstaigos, buvo iš esmės vis dar sovietinio palikimo, nesandarūs ir neefektyvūs, 

neadministruojami šilumos energijos prasme. Šildymo sezono metu tokiems pastatams šildyti šilumos energija buvo 

naudojama neefektyviai ir, nepaisant jos kiekio, tokiuose pastatuose buvo šalta, juose retai kada buvo užtikrinama 

higienos normas atitinkanti vidaus temperatūra. Taigi, buvo logiškas ir suprantamas VMSA sprendimas gauti tokią 

paslaugą ir sudaryti tokią sutartį, pagal kurią ją vykdantis subjektas už jo pasiūlyme nurodytą sumą užtikrintų, kad 

šildymo sezono metu tokia vidaus temperatūra nenukristų žemiau higienos normas atitinkančios temperatūros. Tokiu 

atveju VMSA galėtų suplanuoti ir savo metines tiek pastatų eksploatavimo, tiek ir jų temperatūros režimo palaikymo 

išlaidas bei užtikrinti, kad higienos normos tokiuose pastatuose bus išlaikytos, visas papildomas rizikas perkeldama 

tokių paslaugų teikėjui. Taigi, atsakovė, viešajame konkurse pasiūliusi savo tokios paslaugos atlikimo kainą, privalėjo 

visomis įmanomomis jai priemonėmis ir veiksmais ne tik atlikti remonto ir eksploatacijos darbus, bet ir šilumos 

energijos naudojimą padaryti tokį efektyvų bei užtikrinti nurodytą temperatūros režimą, kad šilumos energijos 

suvartojimas nebūtų viršijamas tiek, kuomet tokia sutartis jai taptų nuostolinga. Vadinasi, atsakovė privalėjo investuoti į 

pastatų šilumos ūkio sistemą bei pasitelkdama savo praktinę patirtį (angl. know how) įvykdyti visapusiškas papildomas 

šilumos energijos efektyvinimo priemones, kadangi būtent atsakovė prisiėmė visas galimas rizikas dėl galimo didesnio 

šilumos energijos poreikio; 

(ii) tai, kad Sutarčių objektas nebuvo „šiluma ir jos tiekimas“ kaip prekė, patvirtina ir Sutarčių objekto 

analizė. Susitarimas dėl šilumos energijos yra apibrėžtas ne šilumos energijos ar karšto vandens kiekiu (kWh) ir kokiu 

nors konkrečiu dydžiu bei kaina už jį, tačiau visai kitais parametrais. Atitinkamai ir Sutarčių kaina yra nustatyta ne už 

šilumos energijos kiekį per kokį nors suvartotą vienetą (ant kurios pelnas negalimas), tačiau už tam tikro temperatūros 

režimo palaikymą šildymo sezono metu, kurį užtikrinti įsipareigojo atsakovė. Priešingu atveju VMSA nebūtų protinga 

įsigyti tik šilumos energiją kaip prekę, kadangi tokia sutartimi ji niekada efektyviai ir taupiai nepasiektų rezultato ir 

tikslo užtikrinti higienos normas atitinkančią temperatūrą ugdymo įstaigose. Tokiu atveju atsiskaitymas vyktų pagal 

skaitiklių rodmenis, o darbus pagal tokią sutartį vykdantis subjektas neturėtų visiškai jokio intereso šilumos ūkį 

efektyvinti (ir to nereikia painioti su įrangos remontu, avarijų likvidavimu, vamzdžio suvirinimu ar sklendžių keitimu 

pagal kitą Sutarčių dalį), kad šilumos energijos suvartojimo kiekis būtų kuo mažesnis; 

(iii) 2010 m. Sutarties 9 punkte aiškiai nustatyta, kad atsakovė įsipareigojo „<...> atlikti veiksmus ir darbus, 

skirtus užtikrinti Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodytas Užsakovo metines išlaidas pastatu šiluminei energijai prie tam 

tikru, šioje Sutartyje bei Konkurso sąlygose apibrėžtų, klimatinių ir centralizuotos šilumos kainos kriterijų“; 

(iv) teismas, visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus ir Sutarčių sąlygas, savo sprendime teisingai ir 

teisėtai konstatavo, kad VMSA pagal ginčo Sutartis įsigijo ne perparduotą šilumos energiją, o kompleksines ir 

nedalomas paslaugas, skirtas sulygtai VMSA objektų patalpų temperatūrai esant tam tikroms klimato sąlygoms 

užtikrinti, kurių kaina apskaičiuojama remiantis laipsniadieniais. Kitaip tariant, atsakovė prisiėmė visą šilumos 

energijos kiekio riziką – riziką mokėti savo sąskaita daugiau, nei sutarta Sutartimi, pavyzdžiui, ir tada, kai pagal 

skaitiklių rodmenis apskaičiuota suma viršytų sumą, perskaičiuotą pagal faktinius klimato duomenis; 

(v) iš 2002 m. Sutarties nuostatų matyti, kad į atsiskaitymo už pagal Sutartį skaičiavimo formules, be kita 

ko, įėjo vidaus ir lauko temperatūros rodikliai („T1“ ir „T2“), šilumos energijos normos pokytis, išorės temperatūrai 

pakitus 1 °C („k“). Šių rodiklių įtraukimas į Sutarties formules pagrindžia, jog atsakovė pagal šią sutartį, kaip ir pagal 

2010 m. Sutartį, turėjo atlikti darbus, skirtus užtikrinti metinėms išlaidoms pastatų šilumos energijai esant tam tikriems, 

šioje Sutartyje bei konkurso sąlygose apibrėžtiems, klimatiniams ir centralizuotos šilumos kainos kriterijams, kurie 

buvo įtraukti į kainos formules. Tai reiškia, kad VMSA 2002 m. Sutartimi taip pat siekė įsigyti ir faktiškai įsigijo 

šildymo išlaidų metinės kainos užtikrinimą esant tam tikroms klimato sąlygoms; 

(vi) tiek pagal 2002 m. Sutartį, tiek pagal 2010 m. Sutartį į VMSA įsigytas paslaugas įėjo, be kita ko, 

atsakovės veiksmai ir darbai, skirti atsakovės pasiūlyme nurodytoms perkančiosios organizacijos metinėms išlaidoms 

pastatų šilumos energijai užtikrinti. Taigi atsakovė ėmėsi visų technologiškai pagrįstų veiksmų ir atliko bei investavo į 

pastatų šilumos sistemų priežiūros darbus taip, kad būtų maksimaliai efektyviai naudojama šilumos energija pastatuose 

ir pasiekiamas ilgalaikis sutaupymas pastatų šildymui. Tai sudarė galimybes mažinti energetinių išteklių sunaudojimą 

bei VMSA jų įsigijimo išlaidas. Taigi, sąskaitos VMSA už šilumos energiją ir jos palaikymą neapsiribojo vien tik 

šilumos tiekėjo sąskaitos perrašymu su pelno marža; 
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(vii) pati VMSA 2001 m. vasario 15 d. Viešųjų pirkimų tarnybai yra nurodžiusi, kad 2010 m. Sutarties 

„pirkimo objektas apima dvi tiesiogiai tarpusavyje susijusias ir neatskiriamas paslaugas, kurių tikslas yra sumažinti, 

optimizuoti ir tiksliai suplanuoti perkančiosios organizacijos išlaidas <...> šiluminei energijai bei pastatų priežiūrai“ bei 

„<...> perkamos paslaugos, kaip minėta, yra tarpusavyje susijusios, todėl galima pagrįstai teigti, kad tai nėra atskiros 

sudėtinės pirkimo dalys, bet viena paslauga, kurios tikslas užtikrinti dalyvio pasiūlyme nurodytas perkančiosios 

organizacijos metines išlaidas pastatų šiluminei energijai bei pastatų priežiūrai prie tam tikrų šiose sąlygose apibrėžtų 

klimatinių ir centralizuotos šilumos kainos kriterijų“; 

(viii) Lietuvos teisės aktuose nėra jokio imperatyvo, kuris draustų šilumos vartotojui sudaryti sutartis ar pirkti 

paslaugas, pagal kurias šilumos tiekimas būtų tik sudėtinė ir netgi nedaloma paslaugų dalis. 

42.7. Teismas tinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, o kasaciniuose skunduose nurodyti teisiniai 

argumentai, kad VMSA mokėjimai pagal Sutartis (2002 m. Sutarties „Z“ ir „Y“ dalis bei 2010 m. Sutarties „metinės 

išlaidas pastatų šiluminei energijai“) buvo tik šilumos energijai ir karštam vandeniui kaip prekei įsigyti, yra nepagrįsti ir 

atmestini: 

42.7.1. sutarties šalių subjektyviais ketinimais nustatant sutarties turinį galima vadovautis, tik jeigu abi šalys 

sutaria dėl sutarties teksto prasmės. Teismas įvertino Sutarčių nuostatas ir jose įtvirtintas formules, pagal kurias yra 

apskaičiuojama kaina už VMSA įsigytas ir atsakovės atliktas paslaugas. Teismas nenustatė, kad Sutartyse būtų 

nuostatų, kuriomis vadovaudamosi šalys būtų susitarusios atsiskaityti pagal šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) 

perskaičiuoti kainą pagal formulę taip, kad galutinai ji perkančiajai organizacijai būtų nustatyti pagal apskaitos prietaisų 

rodmenis; 

42.7.2. teismas vertino ir Sutarčių nuostatų tarpusavio ryšį, atkreipęs dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, 2010 m. 

Sutartis labai tiksliai įtvirtina skirtingus atsakovės atsiskaitymo su šilumos tiekėju ir VMSA režimus. Tai reiškia, kad 

šalys, sudarydamos Sutartį, aiškiai siekė ir suprato, kad atsiskaitymas tarp atsakovės ir VMSA nebus vykdomas pagal 

apskaitos prietaisų rodmenis; 

42.7.3. teismas atitinkamai įvertino ir 2010 m. Sutarties viešojo pirkimo konkurso sąlygas, pagal kurias buvo 

aiškiai nustatyta, kad „pirkimo objektas apima dvi tiesiogiai tarpusavyje susijusias ir neatskiriamas paslaugas, kurių 

tikslas yra sumažinti, optimizuoti ir tiksliai suplanuoti perkančiosios organizacijos išlaidas Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) bei mokyklų pastatų šiluminei energijai (šildymui, karšto vandens gamybai ir 

karšto vandens temperatūros palaikymui) bei pastatų priežiūrai“; 

42.7.4. teismas įvertino Sutarčių nuostatas ir jų vykdymo prasme. Sprendime teismas aiškiai nurodė vertinantis 

ir tiriantis, ar Sutarčių vykdymo metu galiojo kokios nors imperatyvios įstatymo normos, iš kurių galėtų kilti atsakovės 

pareiga apmokestinti VMSA už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį pagal skaitiklių rodmenis; 

42.7.5. kasaciniuose skunduose nurodytus argumentus dėl kainos šilumos energijai ir karštam vandeniui kaip 

prekei nustatymo 2002 m. Sutartyje paneigia tiek skaičiavimui naudojamos formulės Z ir Y dalių dedamosios, tiek 2010 

m. Sutarties konkurso sąlygos, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta, kad metinės išlaidos pastatų šilumos 

energijai reiškia veiksmus ir darbus, skirtus užtikrinti dalyvio pasiūlyme nurodytoms išlaidoms šilumos energijai esant 

tam tikriems klimatiniams ir centralizuotos šilumos kainos kriterijams; 

42.7.6. ginčo Sutarčių šalių elgesys po Sutarčių sudarymo ir po jų įvykdymo neabejotinai atitinka teismo 

sprendime padarytas išvadas dėl ginčo Sutartyse įtvirtinto kompleksinio ir nedalomo objekto, Sutarčių esmės ir tikslo 

bei tinkamo atsakovės Sutarčių vykdymo. Pabrėžtina, kad VMSA jokių pretenzijų dėl Sutarčių vykdymo atsakovei nėra 

pateikusi, be to, yra priėmusi visas atsakovės teiktas paslaugas bei išrašytas sąskaitas pagal ginčo Sutartis. Po 2002 m. 

Sutarties tinkamo įvykdymo VMSA ir toliau siekė ir sudarė iš esmės identišką pagal paslaugas ir atsiskaitymo režimą 

2010 m. Sutartį, o tai neabejotinai patvirtina, kad VMSA laikėsi pozicijos, jog Sutarčių objektas ir vykdymas yra toks, 

koks ir turėjo būti, t. y. ji po 2002 m. Sutarties įvykdymo gavo rezultatą, kokio tikėjosi, ir tai atitiko jos valią. Maža to, 

VMSA ne tik nereiškė jokių pretenzijų dėl Sutarčių vykdymo daugiau nei 15 metų, bet ir laikėsi pozicijos, kad Sutarčių 

nuostatos yra teisingos, neprieštaraujančios teisei ir teisėtos, tiek 2010 m. Sutarties byloje, tiek ir teikdama savo jau 

minėtus paaiškinimus VPT. 

42.8. Teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos sutarties vykdymo klausimais: 

42.8.1. Sutarties vykdymas yra jos šalių bendradarbiavimo procesas, kuris turi vykti sąžiningumo ir geros 

valios sąlygomis (CK 6.158, 6.200 straipsniai). Sąžiningumo principas yra fundamentalus sutarčių teisės principas, 

kuriuo turi būti vadovaujamasi visuose sutartinių santykių etapuose. Vienas sąžiningumo principo sutartiniuose 

santykiuose aspektų yra draudimas vienai šaliai elgtis taip, kad būtų pažeisti kitos šalies teisėti lūkesčiai, kuriuos sukėlė 

pirmosios šalies atlikti veiksmai, su sąlyga, kad antroji šalis turėjo protingą pagrindą teisėtiems lūkesčiams 

susiformuoti. Bandomas įrodyti VMSA Sutarčių vykdymo pažeidimas neabejotinai pažeidžia, be kita ko, ir atsakovės 

teisėtus lūkesčius, egzistavusius dalyvavimo viešuosiuose konkursuose, Sutarčių sudarymo ir jų vykdymo metu, kad 

Sutarčių kaina buvo skaičiuojama pagal pačios VMSA parengtas kainos formules. Atsakovė ginčo Sutartis vykdė 

sąžiningai, laikydamasi visų sutarčių sąlygų, vykdymo principų ir jų negalėjo vykdyti niekaip kitaip, kaip buvo 

nustatyta Sutartyse. 

42.8.2. Teismas, sprendimu nustatęs, kad ginčo Sutarčių objektas yra nedalomas, kompleksiškas ir daug 

platesnis nei tik „šiluma ir karšto vandens tiekimas“, neturėjo jokio pagrindo spręsti, ar sutartys buvo vykdomos 

pažeidžiant kokius nors jų vykdymo principus. Todėl nėra reikšmingi kasacinių skundų argumentai dėl atsiskaitymo už 

šilumą pagal skaitiklių rodmenis, Sutarties vykdymo ekonomiškiausiu VMSA būdu ar argumentai dėl racionalaus lėšų 

naudojimo. 
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42.8.3. VSTVNDĮ nuostatomis įtvirtinami valstybės ir savivaldybių institucijų, o ne privataus subjekto 

įgaliojimai (VSTVNDĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal Sutartis patikėjimo teise joks turtas atsakovei niekada nebuvo 

perduotas. Taigi šio įstatymo nuostatų taikymas galėtų reikšti ne kieno nors kito, bet būtent VMSA atsakomybę. 

Perkančiųjų organizacijų klaidų rizika ir pasekmės jokiais atvejais negali būti perkeltos tiekėjams, dalyvavusiems 

konkursuose. 

42.8.4. 2010 m. Sutarties teisėtas vykdymas yra patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 16 d. 

nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-124-186/2017, kuria teismas priteisė VMSA skolą pagal Sutartis atsakovės 

reikalavimų naujajai perėmėjai UAB „Vilniaus energija“. Tai reiškia, kad Sutarčių tinkamas vykdymas buvo 

patvirtintas tiek teismo įsiteisėjusiu sprendimu, tiek ir veiksmais VMSA, kuri 15 metų nuo 2002 m. Sutarties sudarymo 

nereiškė jokių pretenzijų dėl galimo kokio nors netinkamo Sutarčių vykdymo. Atsakovės Sutarčių vykdymo tinkamumą 

patvirtina ir aplinkybės, jog VMSA priėmė atsakovės teiktas paslaugas, abiem šalims pasirašant suteiktų paslaugų aktus 

ir sąskaitas faktūras. 

42.9. Teismas tinkamai ir teisingai taikė ir aiškino įrodinėjimą reglamentuojančias taisykles: 

42.9.1. Teismas, nusprendęs, kad neegzistuoja būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga – atsakovės neteisėti 

veiksmai, net neprivalėjo pasisakyti dėl kitų atsakovės įrodinėtų civilinės atsakomybės sąlygų, įskaitant tariamą žalą. 

42.9.2. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose bylos nagrinėjimo metu buvo išsamiai ir plačiai pagrindusi 

paslaugų apimtį pagal Sutartis ir savo atliktus veiksmus, įrodančius, kad VMSA be Sutarčių jokiais būdais nebūtų 

pasiekusi jokių šilumos energijos ir karšto vandens sutaupymų ir efektyvinimo, o išlaidos už šilumą ir karštą vandenį 

būtų buvusios žymiai didesnės nei atsakovės nurodytose ir VMSA išrašytose sąskaitose: 

(i) faktą, kad ginčo Sutartys (su iš esmės tapačiomis kainodaros taisyklėmis) buvo VMSA naudingos (o ne 

žalingos) ir leido jai sutaupyti, pripažino dar pati VMSA; 

(ii) išvadą, kad Sutartys leido VMSA sutaupyti ir atnešė ekonominę naudą, pagrindžia ir byloje esanti 

Savivaldybės kontrolieriaus 2005 m. gruodžio 20 d. ataskaita; 

(iii) atsakovė investavo į VMSA šilumos ūkio objektus tokiu būdu ir taikė tokias specialias aktyvias bei 

pasyvias priemones, kad šilumos energijos ir karšto vandens būtų sunaudojama kuo mažiau ir efektyviau, būtent tai ir 

reiškė VMSA išlaidų šioje srityje sumažėjimą. Atsakovė atliko pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos 

šiluminės galios koregavimus reguliuojant įrenginius, diegiant ir investuojant į pagerinimus ir papildomas priemones, 

leidžiančias mažinti šilumos energijos vartojimą. Kitais žodžiais tariant, atsakovė sukūrė vientisą šilumos energijos ir 

karšto vandens tiekimo sistemą VMSA objektuose, imdamasi tiek pasyvių, tiek aktyvių priemonių, pasitelkdama savo 

vadybą, praktinę patirtį, motyvacines priemones energijai taupyti, automatiniam reguliavimui įvesti, ir reikšmingai 

mažino karšto vandens ir šilumos energijos vartojimą. Atsakovė, vykdydama Sutartis ir investuodama į šilumos 

energijos taupymo priemones, 2002–2012 m. laikotarpiu patyrė bendrai net 84 662 815 (su PVM) Eur išlaidų; 

(iv) VMSA neginčijo, kad per visą Sutarčių galiojimo laikotarpį jai neteko daryti papildomų investicijų į 

pastatų šilumos ir karšto vandens inžinerines sistemas bei jų komponentus, taip pat ji, kaip minėta, nepatyrė šalto 

vandens ir kanalizacijos inžinerinių sistemų eksploatavimo išlaidų. 

42.9.3. CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad žalos dydžio 

įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, t. y. žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad jos patyrė. Nustatęs, 

kad atsakovė jokių neteisėtų veiksmų neatliko, teismas neturėjo jokios pareigos nei veikti aktyviai ir už ieškovus rinkti 

kokius nors papildomus įrodymus, kurie galėtų tokias jo išvadas paneigti, pažeisdamas pirmiau minėtas rungimosi 

principo ribas ir ieškovų statusą, nei apskritai pasisakyti dėl tariamos žalos egzistavimo. 

43. Ieškovė VMSA atsiliepimu į Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, kasacinį 

skundą nurodo, jog, atsižvelgdama į tai, kad jų kasaciniuose skunduose nurodyti argumentai dėl apeliacinės instancijos 

teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo iš esmės sutampa, ji palaiko Generalinės prokuratūros prokuroro, 

ginančio viešąjį interesą, argumentus ir dėl jų papildomai nepasisako. Kadangi abiem kasaciniais skundais prašoma 

panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. spalio 8 d. sprendimą, tačiau keliami skirtingi reikalavimai dėl Vilniaus 

apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. sprendimo galiojimo ir bylos baigties, ieškovė VMSA nurodo, kad Generalinės 

prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, reikalavimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. 

sprendimo pakeitimo vertina kaip alternatyvų savo reiškiamam reikalavimui. Todėl VMSA reikalavimo netenkinimo 

atveju prašo tenkinti Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareikštą reikalavimą. 

44. Generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atsiliepimu į ieškovės VMSA kasacinį 

skundą nurodo, jog, atsižvelgdamas į tai, kad jų kasaciniuose skunduose nurodyti argumentai dėl apeliacinės instancijos 

teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo iš esmės sutampa, jis palaiko ieškovės VMSA argumentus ir dėl jų 

papildomai nepasisako. Kadangi abiem kasaciniais skundais prašoma panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. 

spalio 8 d. sprendimą, tačiau keliami skirtingi reikalavimai dėl sprendimo galiojimo ir bylos baigties, Generalinės 

prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, nurodo, kad ieškovės VMSA reikalavimą dėl sprendimo pakeitimo 

vertina kaip alternatyvų savo kasaciniame skunde reiškiamam reikalavimui, todėl jo netenkinimo atveju palaiko 

ieškovės VMSA kasacinio skundo reikalavimą.  

 

Teisėjų kolegija  

 

k o n s t a t u o j a :  

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 
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Dėl kasacinės bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka 

 

45. CPK 356 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad kasacinė byla nagrinėjama rašytinio 

proceso tvarka. Įstatymu taip pat nustatyta teisė kasaciniam teismui nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso 

tvarka, kai tai yra būtina (CPK 356 straipsnio 2 dalis); ji gali būti įgyvendinama tiek kasacinio teismo, tiek šalių 

iniciatyva. 

46. Šalis gali kasaciniam teismui pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau 

šis prašymas teismui nėra privalomas. Taigi įstatymu kasaciniam teismui suteikta diskrecija nuspręsti dėl bylos 

nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Dėl to šalys, teikdamos prašymą nagrinėti kasacinę bylą žodinio proceso tvarka, 

turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, o kasacinis teismas turi 

nuspręsti, ar nurodyti argumentai yra reikšmingi ir ar jie pagrindžia poreikį nagrinėti kasacinę bylą žodinio proceso 

tvarka. 

47. Atsakovė kasaciniam teismui pateiktu prašymu prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, 

argumentuodama tuo, kad byloje sprendžiamas kompleksinis ir didelę reikšmę tiek tolesnei teismų praktikai, tiek ir 

bendrai viešųjų pirkimų rinkai ir sistemai galintis turėti teisinis klausimas – ar gali būti reikalaujama atlyginti tariamus 

nuostolius dėl neva neracionalaus viešųjų lėšų panaudojimo, vykdant viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis; byloje 

keliama plataus masto sisteminė ŠŪĮ nuostatų taikymo ir aiškinimo laiko, subjektų ir turinio aspektais problema; byloje 

keliami klausimai dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. atskirosios nutarties, priimtos civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-415/2013, įtakos nagrinėjamai civilinei bylai, turinčiai viešąjį elementą.  

48. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovės pateiktą prašymą būtinumo skirti žodinį bylos nagrinėjimą 

egzistavimo aspektu, atsižvelgdama į tai, kad šalių teisė būti išklausytoms buvo įgyvendinta tiek bylą nagrinėjant 

žodinio proceso tvarka pirmosios instancijos teisme, tiek joms teikiant procesinius dokumentus apeliacinės instancijos ir 

kasaciniam teismams, konstatuoja, kad būtinumo skirti žodinį bylos nagrinėjimą nenustatyta. Dėl to nurodytas 

atsakovės prašymas netenkintinas, byla pagal CPK 356 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją taisyklę kasaciniame 

teisme nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. 

 

Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 

(toliau – ir 2013 m. Nutartis) ir tos pačios dienos atskirosios nutarties (toliau – ir 2013 m. Atskiroji nutartis) reikšmės 

nagrinėjamai bylai (CPK 299 straipsnis, 182 straipsnio 2 dalis) 

49. CPK 182 straipsnio 2 punkte įtvirtinta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo 

sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo 

sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).  

50. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo, yra 

suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu 

nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu 

procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir 

nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai 

jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose 

bylose (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-84-421/2019 

39 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Tik nustačius visas nurodytas sąlygas, yra pagrindas kitoje 

civilinėje (administracinėje) byloje nustatytas aplinkybes pripažinti prejudiciniais faktais. Teismas, siekdamas 

nagrinėjamoje byloje vadovautis kitoje byloje nustatytais prejudiciniais faktais, įrodymų vertinimo procese turi 

analizuoti, koks yra prejudicinio fakto turinys ir kokia jo reikšmė nagrinėjamoje byloje pareikštam reikalavimui, jo 

tinkamam išsprendimui (tenkinimui ar atmetimui). 

51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Nutartyje buvo sprendžiamas ginčas pagal ieškovės Viešųjų 

pirkimų tarnybos ieškiniu atsakovėms VMSA ir UAB „City Service“ pareikštus reikalavimus, inter alia, dėl 2010 m. 

lapkričio 26 d. sudarytos pirkimo sutarties Nr. A72–1008 (toliau – ir 2010 m. Sutartis) pripažinimo negaliojančia. 

Nurodytoje nutartyje kasacinis teismas nurodė nemažai aplinkybių, kurios laikytinos prejudicinėmis nagrinėjamoje 

byloje: 1) pagal 2010 m. Sutarties nuostatas perkančioji organizacija pirko du sudėtinius objektus – prekę (šilumos 

energiją) ir paslaugas (pastatų, šildymo sistemų priežiūrą ir kt.), šie abu objektai nebuvo išskaidyti ir bendrai pavadinti 

paslaugomis; 2) pagal 2010 m. Sutartį pagrįstas tiekėjo pelnas – atlygintinų priežiūros paslaugų dalis; tiekėjas, tinkamai 

(kai pasiekiami šilumos energijos sutaupymai) vykdydamas šilumos prietaisų ir sistemos priežiūrą, už šias paslaugas 

gauna Konkurso procedūrose pasiūlytą ir šalių sulygtą kainą, todėl už tai neturėtų papildomai tikėtis kito atlygio; 3) 

perkančioji organizacija su tiekėju dėl šilumos energijos pirkimo iš trečiojo asmens (UAB „Vilniaus energija“) susitarė, 

jog tai bus atliekama ne tiesiogiai, o tarpininkaujant tiekėjui (atsakovei); pagal 2010 m. Sutartį perkančioji organizacija 

su UAB „Vilniaus energija“ iš esmės atsiskaito per tarpininką – AB „City Service“; 4) šilumos energijos 

perskaičiavimo rezultatas pagal Konkurso 15.2 punktą iš esmės reiškia realias išlaidas atitinkamu laikotarpiu suvartotai 

energijai; 5) pagal 2010 m. Sutartį perkančioji organizacija su tiekėju už šilumos energiją atsiskaito pagal faktinius 

duomenis, nes pagal 2010 m. Sutartyje įtvirtintą tvarką tiekėjo pasiūlyme nurodyta fiksuota normatyvinė šios prekės 

kaina turi būti perskaičiuojama. Kartu kasacinis teismas nurodė, kad: 1) toks pirkimo objekto kvalifikavimas (vietoj 

prekės – kaip paslaugos) yra netinkamas, tačiau vien tai neleidžia konstatuoti VPĮ įtvirtinto skaidrumo principo 

pažeidimo, nes sprendžiant dėl pirkimo sąlygos pobūdžio svarbu ne tai, kaip perkančioji organizacija ją įvardija, bet 
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pačios sąlygos turinys; 2) savivaldybei ar jos administruojamoms įstaigoms nėra poreikio perpirkinėti iš tiekėjo elektros 

energiją kaip prekę įgaliotos valstybės institucijos nustatytomis kainomis ir jam mokėti fiksuotą kasmėnesinę įmoką, 

kurią vėliau šalys perskaičiuotų pagal tam tikrus faktinius duomenis; 3) Konkurso sąlygos, sudarančios sąlygas 

tiekėjams konkuruoti dėl šilumos energijos kainų, jas pateikti skirtingas, nepaisant to, kad iš esmės konkurencija dėl to 

negalima, sudaro prielaidas iškraipyti konkurenciją, kai laimėtoją gali lemti ne priežiūros paslaugų, o šilumos energijos, 

dėl kurios apimties ir išlaidų šalys nesirungia, kaina. 

52. Būtent Konkurso sąlygų aiškinimo prielaida, kad šilumos energijos perskaičiavimo rezultatas pagal 

Konkurso 15.2 punktą iš esmės ir reiškia realias išlaidas atitinkamu laikotarpiu suvartotai energijai, sudarė pagrindą 

kasaciniam teismui 2013 m. Nutartimi atmesti Viešųjų pirkimų tarnybos reikalavimą dėl Konkurso sąlygų (o kartu ir 

2010 m. Sutarties) pripažinimo prieštaraujančiomis VPĮ įtvirtintiems skaidrumo, sąžiningos konkurencijos ir 

racionalaus lėšų panaudojimo principams. Kartu pažymėtina, kad minėtoje kasacinio teismo 2013 m. Nutartyje 

Konkurso (o kartu ir 2010 m. Sutarties) atitiktis pirmiau nurodytoms imperatyvioms VPĮ nuostatoms buvo konstatuota 

tik su sąlyga, kad 2010 m. Sutartis bus aiškinama ir vykdoma taip, kaip nurodyta nutartyje. 

53. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad kasacinio teismo 2013 m. 

Nutartis, kuria priimtas galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013, ir joje pateikti išaiškinimai 

gali turėti tam tikrą aktualumą ir reikšmę, sprendžiant dėl 2010 m. Sutarties vykdymo tinkamumo nagrinėjamoje byloje. 

54. Kartu pažymėtina, kad skundžiamame apeliacinės instancijos teismo sprendime, įvardijant 

prejudicinius faktus, nustatytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Nutartyje, nurodyta tik tai, kad pastarojoje 

nutartyje: 1) nustatyta, kad 2010 m. Sutartis ir joje nurodyti sandoriai yra teisėti ir galiojantys; 2) konstatuota, kad, 

sprendžiant dėl Konkurso ir 2010 m. Sutarties sąlygų teisėtumo pagal sisteminį jų aiškinimą ir šalių pateiktą poziciją, 

darytina išvada, jog VMSA veiksmų teisėtumas konstatuotinas dėl sutarties nuostatų aiškinimo, pagal kurį perkančioji 

organizacija su tiekėju už šilumos energiją atsiskaito pagal faktinius duomenis, nes pagal sutartyje įtvirtintą tvarką 

tiekėjo pasiūlyme nurodyta fiksuota normatyvinė šios prekės kaina turi būti perskaičiuojama. Šiuo aspektu teisėjų 

kolegija atkreipia dėmesį, kad kasacinio teismo 2013 m. Nutartyje nurodyta gerokai daugiau faktų dėl 2010 m. Sutarties 

turinio (žr. šios nutarties 51 punktą), kurie laikytini prejudiciniais nagrinėjamoje byloje sprendžiant dėl 2010 m. 

Sutarties vykdymo tinkamumo. 

55. Priimant 2013 m. Nutartį buvo priimta ir Atskiroji nutartis, kurioje kasacinis teismas konstatavo, kad 

tikslinga įvertinti, ar 2010 m. Sutarties šalys, vykdydamos šią sutartį, faktiškai atsiskaito už suvartotą šilumos energiją 

perskaičiuodamos faktinio suvartojimo apimtis, nes priešingu atveju (t. y. atsiskaičius su perkančiąja organizacija pagal 

normatyvinius dydžius) tiekėjui būtų sudaryta galimybė nepagrįstai gauti pelno. 2013 m. Atskirojoje nutartyje, be kita 

ko, buvo nurodyta, kad: 1) atsižvelgiant į tai, jog pagal 2010 m. Sutartį VMSA šilumos energiją netiesiogiai perka iš 

valstybės reguliuojamo monopolininko, o tiekėja AB „City Service“ gauna atlygį už šilumos energijos sistemos 

priežiūrą, todėl ji neturėtų papildomai gauti pelno, susidarančio dėl skirtumo tarp kainų už realiai suvartotą šilumos 

energiją ir kainos, nustatytos 2010 m. Sutartyje; 2) skaičiuojamas pokytis pagal 2010 m. Sutartį nuo normatyvinio 

šilumos suvartojimo lygio turėtų reikšti realias išlaidas. 

56. Kasaciniuose skunduose ieškovai teigia, kad nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas 

nepagrįstai nepripažino kasacinio teismo 2013 m. Atskirosios nutarties prejudicine ir ja nesivadovavo, o tai lėmė išvadų 

dėl ginčo esmės nepagrįstumą (vertinimą, kad VMSA nepirko šilumos energijos kaip prekės, ginčo sutarčių vykdymo 

teisėtumo ir atitikties imperatyviems sutarčių vykdymo principams neįvertinimą, Ekspertizės akto išvadų atmetimą ir 

pan.). Teisėjų kolegija šiuos kasacinio skundo argumentus pripažįsta iš dalies teisiškai pagrįstais ta apimtimi, kiek jie 

susiję su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Atskirosios nutarties reikšme aiškinant 2010 m. Sutartį. 

57. Nors atskiroji nutartis (CPK 299 straipsnis) nėra teismo baigiamasis aktas, tačiau tais atvejais, kai ji 

priimama kartu su teismo baigiamuoju aktu (sprendimu, nutartimi), joje nurodytomis aplinkybėmis ir išaiškinimais gali 

būti remiamasi aiškinant baigiamojo akto (sprendimo, nutarties) turinį. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje 

byloje, aiškinant 2010 m. Sutarties turinį ir sprendžiant dėl jos vykdymo teisėtumo, 2013 m. Atskirojoje nutartyje 

nurodytos aplinkybės ir išvados turi būti sistemiškai vertinamos kartu su 2013 m. Nutartyje teismo atliktos 2010 m. 

Sutarties turinio analizės rezultatais, juolab kad 2013 m. Atskiroji nutartis buvo ir nagrinėjamoje byloje pareikštų 

reikalavimų inicijavimo pagrindas.  

58. Nagrinėjamu aspektu apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 

m. Atskiroji nutartis vertintina kaip tam tikras orientyras, joje pateikti išaiškinimai yra gerbiami ir į juos yra 

atsižvelgiama tiek, kiek jie gali prisidėti prie pagrįsto ir teisingo procesinio sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo. 

Vis dėlto skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo analizė sudaro pagrindą konstatuoti, kad aiškindamas 

2010 m. Sutarties turinį apeliacinės instancijos teismas kasacinio teismo 2013 m. Atskirojoje nutartyje nurodytų 

aplinkybių ir išvadų nevertino ir jomis nesivadovavo. Tai prisidėjo prie to, kad apeliacinės instancijos teismas 

nagrinėjamoje byloje priimtu skundžiamu sprendimu 2010 m. Sutarties turinį aiškino iš esmės kitaip, nei tai buvo 

padaryta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Nutartyje (žr. šios nutarties 62–67 punktus). 

59. Spręsdamas dėl kitos – 2002 m. Sutarties – turinio apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad 2002 

m. VMSA ir atsakovės sudaryta viešojo pirkimo sutartis, jos teisėtumas ar bet kokie kiti su šia viešojo pirkimo sutartimi 

susiję klausimai civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013 nagrinėjami nebuvo, todėl ir išaiškinimai, kurie buvo pateikti 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Nutartyje, sprendžiant dėl 2002 m. Sutarties įgyvendinimo, šioje byloje nėra 

aktualūs.  

60. Teisėjų kolegija šią apeliacinės instancijos teismo išvadą pripažįsta iš esmės pagrįsta: 1) 2013 m. byloje 

nebuvo ginčo dėl 2002 m. Sutarties, todėl tiek kasacinio teismo 2013 m. Nutartyje, tiek 2013 m. Atskirojoje nutartyje 
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pasisakyta išimtinai dėl 2010 m. Sutarties turinio; 2) 2013 m. byloje nebuvo sprendžiama dėl 2002 m. Sutarties turinio 

ir santykio su imperatyviomis VPĮ normomis; 3) 2002 m. ir 2010 m. Sutarčių sąlygos nėra identiškos, jos apima kitokį 

kainos apskaičiavimo mechanizmą. 2002 m. Sutartyje nėra nuostatų, analogiškų 2010 m. Sutarties 15.2 punktui, kurios 

sudarė esminę prielaidą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013 m. Nutartyje nepripažinti Konkurso sąlygų (o tuo 

pagrindu – ir 2010 m. Sutarties) neteisėtomis VPĮ įtvirtintų skaidrumo, sąžiningos konkurencijos ir racionalaus lėšų 

panaudojimo principų prasme; 4) VPĮ teisinis reguliavimas, galiojęs sudarant 2002 m. ir 2010 m. sutartis, iš esmės 

skyrėsi (be kita ko, dėl to, kad 2002 m. Lietuva nebuvo ES narė, jai nebuvo taikomas ES teisinis reguliavimas). 

Pavyzdžiui, sudarant 2002 m. Sutartį galiojusioje VPĮ redakcijoje nebuvo įtvirtinti skaidrumo, sąžiningos konkurencijos 

ir racionalaus lėšų panaudojimo principai, kurie sudarant 2010 m. Sutartį jau buvo įtvirtinti VPĮ ir kuriais grindžiama 

2013 m. Nutartis. 

 

Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių (CK 6.193–6.195 straipsniai)  

61. Kasaciniame skunde ieškovė VMSA nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė 

sutarčių aiškinimo taisykles: 1) neatsižvelgė į tai, kad kasacinio teismo 2013 m. Nutartyje nustatyti prejudiciniai faktai 

patvirtina, jog VMSA Sutartimis pirko šilumos energiją kaip prekę; 2) neatsižvelgė į Sutarčių šalių valią, kad, be 

pastatų šilumos sistemų priežiūros, yra įsigyjama ir šilumos energija šiems pastatams per atsakovę, kaip tarpininkę; 3) 

neatsižvelgė į tai, kad pagal ginčo Sutartyse nurodytas formules atsiskaitymas (išlaidų dalis) už šilumos energiją bei 

kitų paslaugų teikimą buvo atskirtas. Ieškovės nuomone, netinkamas Sutarčių aiškinimas lėmė tai, kad apeliacinės 

instancijos teismas: 1) nepagrįstai konstatavo, jog VMSA pagal ginčo sutartis pirko tik paslaugas, bet ne šilumos 

energiją kaip prekę; 2) ieškinį nagrinėjo tik ginčo Sutartyse nustatytų formulių teisėtumo kontekste, nevertindamas 

ieškinio pagrindo – 2013 m. Atskirąja nutartimi nustatyto teisės pažeidimo Sutarčių vykdymo procese, kuris sudarė 

prielaidas atsakovei gauti pelną už šilumos energijos perpardavimą ir lėmė nuostolių ieškovei VMSA atsiradimą. 

62. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmiau nurodyti kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo sutarčių 

aiškinimo taisyklių taikymo, aiškinant 2010 m. Sutartį, yra visiškai pagrįsti.  

63. Pirma, apeliacinės instancijos teismo išvada, kad 2010 m. Sutartimi atsakovė su VMSA tarėsi ne dėl 

šilumos energijos kaip prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl sutartyse apibrėžtų paslaugų, susijusių su šilumos energijos 

tiekimu, prieštarauja pirmiau šioje nutartyje nurodytiems prejudiciniams faktams, nustatytiems kasacinio teismo 2013 

m. Nutartyje, aiškinant 2010 m. Sutarties turinį, remiantis kuriais pagal 2010 m. Sutartį VMSA iš atsakovės pirko ne tik 

paslaugas (pastatų, šildymo sistemų priežiūra ir kt.), bet šilumos energiją kaip prekę, kad šie abu objektai nebuvo 

išskaidyti ir bendrai pavadinti paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atžvilgiu kasacinis teismas 2013 m. 

Nutartyje pažymėjo, jog toks pirkimo objekto kvalifikavimas (vietoj prekės – kaip paslaugos) yra netinkamas ir kad, 

sprendžiant dėl pirkimo sąlygos pobūdžio, svarbu ne tai, kaip perkančioji organizacija ją įvardija, bet sąlygos turinys. 

64. Antra, šios nutarties 51 punkte nurodyti prejudiciniai faktai, vertinami sistemiškai su kasacinio teismo 

2013 m. Atskirojoje nutartyje nurodytomis aplinkybėmis ir joje pateiktais išaiškinimais, sudaro pagrindą konstatuoti, 

kad atsakovė, vykdydama 2010 m. Sutartį, už patiektą šilumos energiją įgijo teisę į ne didesnio dydžio atlyginimą nei 

patirtos realios išlaidos jai, kaip tarpininkei, atsiskaitant su šilumos tiekėja UAB „Vilniaus energija“. Tai reiškia, kad 

atsakovė, perparduodama prekę (šilumos energiją) ir kartu teikdama šilumos prietaisų ir sistemos priežiūros 

paslaugas, galėjo gauti atlygį tik už suteiktas paslaugas, t. y. negalėjo papildomai uždirbti iš šilumos perpardavimo. 

Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškinys būtent ir yra grindžiamas nukrypimu nuo pirmiau nurodytų 

2010 m. Sutarties sąlygų ją vykdant. 

65. Trečia, apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad 2010 m. Sutartimi buvo įsigytos 

paslaugos, susijusios su šilumos energijos tiekimu, nenurodė, kokias konkrečiai papildomas paslaugas, išskyrus šilumos 

prietaisų ir sistemos priežiūrą, apima sutartis, nei kokias iš šių paslaugų atsakovė yra suteikusi, nei kokių išlaidų 

atsakovė patyrė, teikdama šias paslaugas. Priešingai, šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 

nagrinėjamoje byloje nustatė, jog per laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2013 m. sausio 2 d. AB „City service“ 

pateikė savivaldybei apmokėti iš viso 21 881 738,24 Lt sumos sąskaitas tokioms šilumos ir karšto vandens sistemų 

eksploatacijos išlaidoms plačiąja prasme padengti. Byloje nėra kitų duomenų ir įrodymų, kad, be minėtos sumos, kuri 

buvo nurodyta savivaldybės administracijai pateiktose sąskaitose, AB „City service“ būtų faktiškai patyrusi dar kokių 

nors kitų išlaidų, susijusių su šilumos ūkio eksploatavimu, remontu, renovavimu, gerinimu ir pan., ir jas dengusi savo 

sąskaita ar reikalavusi iš savivaldybės jas apmokėti. Apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nepaneigė. 

Atsakovės atsiliepime į kasacinį skundą nurodomi argumentai šios aplinkybės taip pat nepaneigia.  

66. Ketvirta, priešingai nei atsiliepime į kasacinius skundus teigia atsakovė, Lietuvos apeliacinio teismo 

2017 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-124-186/2017, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje 

byloje, nes: 1) nurodytoje byloje dalyvavo kitos šalys (ieškovė – UAB „Vilniaus energija“, atsakovė – VMSA); 2) dalis 

reikalavimų buvo kildinami iš sutarčių, kurios sudarytos derinant jau susidariusių skolų apmokėjimą, t. y. sudarius 

tarpusavio atsiskaitymų susitarimus. Nurodytoje byloje apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovė VMSA 

neginčijo šių sutarčių ir susitarimų, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. 

67. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ta apimtimi, kuria 

apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas 2010 m. Sutarties turinį, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2013 m. Nutartyje nustatytais prejudiciniais faktais, buvo pažeistos sutarčių aiškinimo taisyklės. Šis pažeidimas nulėmė, 

kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog VMSA pagal 2010 m. Sutartį pirko tik paslaugas, bet ne 

šilumos energiją kaip prekę. Šis pažeidimas taip pat nulėmė tai, kad apeliacinės instancijos teismas neįvertino ieškinio 

pagrindo – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Atskirojoje nutartyje nurodyto galimo teisės pažeidimo sutarčių 
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vykdymo procese, o tai savo ruožtu lėmė teismo išvados dėl vienos iš atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų – 

neteisėtų veiksmų – nepagrįstumą.   

68. Tuo tarpu vertinant skundžiamame apeliacinės instancijos teismo sprendime pateiktą 2002 m. Sutarties 

turinio aiškinimo atitiktį sutarčių aiškinimo taisyklėms, darytinos iš dalies kitokios išvados nei 2010 m. Sutarties atveju. 

69. Aiškindamas 2002 m. Sutartį, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad: 1) atsakovė su VMSA 

tarėsi ne dėl šilumos energijos kaip prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl sutartyse apibrėžtų paslaugų, susijusių su 

šilumos energijos tiekimu; 2) kaina už šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą yra apskaičiuojama pagal aiškiai 

apibrėžtą formulę, o ne pagal faktinį suvartojimą, nustatomą pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis; 

3) sutartyje nėra nuostatų, pagal kurias šalys būtų susitarusios perskaičiuoti pagal formulę apskaičiuotus mokėjimus 

taip, kad galutinai jie perkančiajai organizacijai būtų nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis.  

70. Viena vertus, teisiškai pagrįstais pripažintini kasacinio skundo argumentai, kad ir 2002 m. Sutarties 

atveju buvo perkamos tiek paslaugos (šilumos ūkio priežiūros, eksploatacijos, pasiruošimo žiemai, avarijų likvidavimo 

ir remonto), tiek prekė – šilumos energija. Pažymėtina, kad būtent taip sutarties objektas buvo apibrėžtas pačioje 2002 

m. Sutartyje (8 punktas), o vien tai, kad sutarties kaina apibrėžta formule, į kurią įtrauktos tiek prekės, tiek paslaugos 

kainos elementai, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Todėl apeliacinės instancijos teismo išvada, kad 2002 m. 

Sutartimi atsakovė su VMSA tarėsi ne dėl šilumos energijos kaip prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl sutartyse apibrėžtų 

paslaugų, susijusių su šilumos energijos tiekimu, laikytina nepagrįsta. 

71. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos aplinkybės ir kasacinio skundo argumentai 

nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pagal 2002 m. Sutartį atsakovė už patiektą šilumos energiją įgijo teisę į ne didesnio 

dydžio atlyginimą nei realios išlaidos, kurias atsakovė patyrė kaip tarpininkė, atsiskaitydama su šilumos tiekėja UAB 

„Vilniaus energija“. 

72. Pirma, minėta, kad vertindamas 2002 m. Sutarties turinį apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog 

kaina už šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą yra apskaičiuojama pagal aiškiai apibrėžtą formulę, o ne pagal 

faktinį suvartojimą, sutartyje nėra nuostatų, pagal kurias šalys būtų susitarusios perskaičiuoti pagal formulę 

apskaičiuotus mokėjimus taip, kad jie perkančiajai organizacijai galutinai būtų nustatyti pagal apskaitos prietaisų 

rodmenis. Pirmiau nurodytų aplinkybių nepaneigia ir  kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės (šalių valia, kad, be 

pastatų šilumos sistemų priežiūros, yra įsigyjama ir šilumos energija, atsakovei veikiant kaip tarpininkei tarp VMSA ir 

šilumos energijos tiekėjo; tai, kad pagal ginčo sutartyse nurodytas formules atsiskaitymas (išlaidų dalis) už šilumos 

energiją bei kitų paslaugų teikimą buvo atskirtas). 

73. Antra, minėta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. Nutartyje nustatyti faktai dėl 2010 m. 

Sutarties turinio nelaikytini prejudiciniais nagrinėjamoje byloje aiškinant 2002 m. Sutarties turinį, kadangi: 1) civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-415/2013 kasacinis teismas nesprendė dėl 2002 m. Sutarties turinio ir jos santykio su imperatyviomis 

VPĮ normomis; 2) 2002 m. ir 2010 m. Sutarčių sąlygos nėra identiškos, jos apima kitokį kainos apskaičiavimo 

mechanizmą, kuris buvo esminė aplinkybė, leidusi kasaciniam teismui 2013 m. Nutartyje išaiškinti 2010 m. Sutarties 

turinį taip, kad šis neprieštarautų imperatyvioms VPĮ normoms.   

74. Šiuo aspektu pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės nebuvo vertinamas 2002 m. Sutarties 

turinio santykis su jos sudarymo metu galiojusiomis VPĮ normomis (kurios, kaip nurodyta šios nutarties 61 punkte, 

skyrėsi nuo 2010 m. Sutarties sudarymo metu galiojusių VPĮ normų), t. y. nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos 

teismai nevertino: 1) ar 2002 m. Sutarties sudarymo metu galiojusių VPĮ normų pagrindu galima daryti išvadą apie 

galiojantį draudimą sudaryti sutartis, pagal kurias šilumos energijos tiekimo tarpininkas įgytų teisę į didesnio dydžio 

atlyginimą nei jo patirtos realios išlaidos, atsiskaitant su šilumos tiekėju; 2) jei toks draudimas egzistavo – ar 2002 m. 

Sutarties nuostatos dėl kainos apskaičiavimo mechanizmo yra tokios pat lanksčios, kaip ir 2010 m. Sutarties nuostatos, 

t. y. ar 2002 m. Sutarties turinį iš esmės įmanoma išaiškinti taip, kad nebūtų paneigtas pirmiau nurodytas draudimas. 

Nors nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ir nurodė, kad dėl iš esmės identiškų savo esme ir prasme šalių 

susitarimo dėl atsiskaitymo metodikos nuostatų 2002 m. Sutarčiai taikytini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. 

Nutarties išaiškinimai (pirmosios instancijos teismo sprendimo 10 punktas), tačiau visiškai nepagrindė, kokios 

konkrečiai abiejų sutarčių nuostatos suponuoja jų identiškumą. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje nustatytų 

aplinkybių visuma nesudaro teisinio pagrindo spręsti, jog 2002 m. Sutarties turinys aptariama prasme galėtų būti 

aiškinamas analogiškai kasacinio teismo 2013 m. Nutartyje išaiškintam 2010 m. Sutarties turiniui, ir nepagrindžia 

sutarčių aiškinimo taisyklių pažeidimo apeliacinės instancijos teismui aiškinant 2002 m. Sutarties turinį (išskyrus 

išaiškinimus dėl šios sutarties objekto). 

 

Dėl Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo 

75. 2003 m. gegužės 20 d. buvo priimtas ŠŪĮ, jis įsigaliojo 2003 m. liepos 1 d. ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalyje 

(redakcija, galiojusi nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2008 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su 

šilumos tiekėju už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos 

prietaisų rodmenis, jeigu sutartimis nenustatyta kitaip. Ši ŠŪĮ nuostata buvo pakeista, pašalinant iš jos galimybę 

sutartimis nustatyti kitokį atsiskaitymo režimą, ir 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo jos redakcija, pagal kurią šilumos 

vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų 

atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Ši įstatymo nuostata galioja iki šiol. 

76. Atkreiptinas dėmesys, kad aptariamą nuostatą įtraukti į įstatymą pasiūlė Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 676, o svarstant šį pasiūlymą 2007 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos 

Seime, pagrindinio Ekonomikos komiteto išvadoje nutarta jam pritarti, nurodant, kad pasiūlyta redakcija tiksliau 
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reglamentuoja Komisijos, šilumos tiekėjų ir buitinių šilumos vartotojų santykius (žr. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.305646?jfwid=159qee8rqy).  

77. Remiantis ŠŪĮ 2 straipsniu, šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis 

šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis (46 punktas). Šilumos vartotojas (vartotojas) – juridinis ar fizinis 

asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir 

karšto vandens sistemų (52 punktas). Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį 

savo buities reikmėms (9 punktas). 

78. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė, vykdydama 2002 m. 

Sutartį laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki jos pasibaigimo ir 2010 m. Sutartį, jokių neteisėtų veiksmų ŠŪĮ 12 

straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) prasme neatliko, nes ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies 

formuluotė suponuoja, kad joje nustatytas atsiskaitymo režimas yra taikomas tuo atveju, kai vartotojas perka šilumos 

energiją kaip prekę, tuo tarpu 2002 m. ir 2010 m. Sutartimis atsakovė su VMSA tarėsi ne dėl šilumos energijos kaip 

prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl Sutartyse apibrėžtų paslaugų, susijusių su šilumos energijos tiekimu. Teisėjų 

kolegija konstatuoja, kad pastarasis apeliacinės instancijos teismo argumentas teisiškai nepagrįstas, nes jis prieštarauja 

šioje nutartyje pirmiau nurodytam sutarčių objekto kvalifikavimui kaip sudėtinio (dėl prekių ir paslaugų įsigijimo).  

79. Kita vertus, pripažinimas, kad pirmiau nurodytas apeliacinės instancijos teismo argumentas yra teisiškai 

nepagrįstas, savaime nedaro nepagrįstos šio teismo išvados dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies 

prasme nebuvimo.  

80. Pirma, ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) yra skirta šilumos 

vartotojo atsiskaitymams su šilumos tiekėju reguliuoti. Tuo tarpu iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių matyti, 

kad tiek pagal 2002 m. Sutartį, tiek pagal 2010 m. Sutartį ieškovė VMSA šilumos energiją kaip prekę iš šilumos 

tiekėjos UAB „Vilniaus energija“ įsigijo ne tiesiogiai, o per tarpininkę – atsakovę. Šiuo požiūriu atsakovės atsiliepimo į 

kasacinį skundą argumentai, kad ji nelaikytina šilumos tiekėja ŠŪĮ prasme, laikytini teisiškai pagrįstais. 

81. Antra, ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) norma negali būti 

aiškinama kaip savaime draudžianti ne buitiniams šilumos vartotojams sudaryti šilumos tiekimo sutartis su šilumos 

tiekėju ne tiesiogiai, o per tarpininką, o sudarius tokias sutartis – kaip įtvirtinanti, kad tokiais atvejais už patiektą 

šilumos energiją tarpininkui negali būti nustatytas didesnis atlyginimas, nei jo atsiskaitant su šilumos tiekėju patirtos 

realios išlaidos. Pirmiau nurodyti draudimai gali išplaukti iš kituose įstatymuose (pvz., VPĮ) įtvirtintų imperatyviųjų 

normų, tačiau kiekvienu atveju turi būti nustatyta, kad jie taikytini konkretiems subjektams. 

82. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje 

susiklosčiusiems ieškovės VMSA ir atsakovės sutartiniams santykiams ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostata netaikytina. 

Tai sudaro pagrindą spręsti, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pagrįstai (nors ir netinkamai motyvuodamas) 

nagrinėjamoje byloje ja nesivadovavo. Dėl tos pačios priežasties iš esmės pagrįsta (nors ir netinkamai motyvuota) 

pripažintina ir apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovė, vykdydama 2002 m. Sutartį laikotarpiu nuo jos 

įsigaliojimo iki 2008 m. sausio 1 d., jokių neteisėtų veiksmų ŠŪĮ 12 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojanti nuo 2008 

m. sausio 1 d.) prasme neatliko, nes iki 2008 m. sausio 1 d. galiojusios ŠŪĮ redakcijos 12 straipsnio 1 dalies nuostatos 

leido susitarti dėl kitokio atsiskaitymo režimo, o 2002 m. Sutartimi toks susitarimas tarp šalių buvo sudarytas.  

 

Dėl atsakovės veiksmų (ne)teisėtumo 

83. Šioje nutartyje konstatavus, kad ieškovės VMSA ir atsakovės sutartiniams santykiams ŠŪĮ 

12 straipsnio 1 dalies nuostata netaikytina, darytina išvada, kad atsakovė imperatyvių ŠŪĮ nuostatų nepažeidė.  

84. Byloje nustatytos aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, kad vykdydama 2002 m. Sutartį 

atsakovė pažeidė kituose įstatymuose įtvirtintas imperatyviąsias nuostatas. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios 

instancijos teismas, konstatuodamas atsakovės veiksmų neteisėtumą, be kita ko, rėmėsi Valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme įtvirtintomis nuostatomis dėl racionalaus tokio turto naudojimo ir 

valdymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis teismo motyvas yra nepagrįstas. Pirma, teismas nenurodė, nuo kada nurodytos 

nuostatos taikytinos 2002 m. Sutarties vykdymui (pažymėtina, kad sudarant 2002 m. Sutartį galiojusioje įstatymo 

redakcijoje racionalaus turto naudojimo ir valdymo principas net nebuvo įtvirtintas). Antra, teismas nepagrindė, kodėl 

šių principų pagrindu galima spręsti dėl atsakovės, kuri nėra viešojo sektoriaus subjektas, veiksmų neteisėtumo jai 

vykdant su savivaldybe sudarytą ir nenuginčytą sutartį. Trečia, aptariamu aspektu nėra pagrindo remtis 2013 m. 

Nutartyje pateiktais išaiškinimais, nes, kaip nurodyta pirmiau, joje kasacinis teismas pasisakė išimtinai dėl 2010 m. 

Sutarties atitikties jos sudarymo metu galiojusioje VPĮ redakcijoje įtvirtintiems principams.   

85. Šioje nutartyje nenustačius materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimo apeliacinės instancijos 

teismui aiškinant 2002 m. Sutarties turinį, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo nurodyti atsakovės 

veiksmai vykdant 2002 m. Sutartį (teikimas kitai sutarties šaliai – faktiniam šilumos energijos bei karšto vandens 

vartotojui – apmokėti už de facto UAB „Vilniaus energija“ suteiktą šilumos energiją bei karštą vandenį sąskaitų, 

kuriose tokios prekės kaina apskaičiuota ne atsižvelgiant į faktinį šilumos energijos bei karšto vandens suvartojimą 

atitinkamuose savivaldybės objektuose pagal apskaitos prietaisų rodmenis; duomenų apie faktiškai suvartotos šilumos 

energijos kiekius (apimtis) sąskaitose neatskleidimas; tokio apmokėjimo akceptavimas ir dėl to, realiai nepatiriant su 

šilumos energijos ir karšto vandens tiekimu susijusių išlaidų (arba bent jau nepateiktus teismui priešingas išvadas 

leidžiančių daryti įrodymų), atitinkamų pajamų ir pelno dėl šios dalies gavimas) nesudaro pagrindo jų pripažinti 

neteisėtais ir CK 6.4, 6.38, 6.200 ir (ar) 6.263 straipsnių prasme.  
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86. Tuo tarpu šioje nutartyje konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino 2010 m. 

Sutartį ir kad pagal šią sutartį atsakovė už patiektą šilumos energiją įgijo teisę į ne didesnio dydžio atlyginimą nei 

patirtos realios išlaidos jai, kaip tarpininkei, atsiskaitant su šilumos tiekėja UAB „Vilniaus energija“, šios nutarties 85 

punkte nurodyti atsakovės veiksmai, kuriuos ji atliko vykdydama 2010 m. Sutartį, laikytini prieštaraujančiais 2010 m. 

Sutarties sąlygoms, todėl neteisėtais CK 6.38 ir 6.200 įtvirtintų prievolių ir sutarčių vykdymo principų prasme (CK 

6.242 straipsnio 1 dalis).  

 

Dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų 

87. Konstatavus atsakovės veiksmų neteisėtumą vykdant 2010 m. Sutartį, spręstina dėl kitų civilinės 

atsakomybės sąlygų. 

88. Nagrinėjamoje byloje ieškovai žala laikė ekspertų apskaičiuotą aritmetinį skirtumą tarp sumos, 

apskaičiuotos pagal abiejose – t. y. 2002 m. ir 2010 m. – Sutartyse įtvirtintas formules už pastatų patalpų šildymą ir 

karšto vandens paruošimą, ir sumos, kurią apskaičiavo UAB „Vilniaus energija“ pagal faktinius apskaitos prietaisų 

rodmenis abiejų sutarčių vykdymo metu. Tokiu metodu apskaičiuotą žalą, sudarančią 20 591 637 Eur, ieškovai 

įrodinėjo FNTT specialisto ir Lietuvos teismo ekspertizės centro išvadomis. 

89. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad žala, kaip civilinės 

atsakomybės sąlyga (CK 6.249 straipsnis), šioje byloje nebuvo įrodyta, nes: 1) Lietuvos teismo ekspertizės centro 

išvadoje daroma išlyga, jog šis skirtumas buvo nustatytas tik su sąlyga, kad pagal formulę apskaičiuota šildymo ir 

karšto vandens išlaidų suma neapima papildomų paslaugų; 2) konstatavus, kad atsakovė neturėjo pareigos apmokestinti 

ieškovę VMSA pagal atsiskaitomųjų prietaisų rodmenis, nes šalys sulygo, inter alia, ne dėl šilumos energijos kaip 

prekės pirkimo ir pardavimo, o dėl paslaugų, susijusių su šilumos energijos tiekimu, teikimo, ši aplinkybė lemia du 

reikšmingus aspektus, vertinant nagrinėjamą ekspertizės išvadą dėl galimybės taikyti civilinę atsakomybę atsakovei: 

pirma, minėta aplinkybė pašalina išvadoje nustatytą sąlygą, o tai reiškia, kad nagrinėjamo skirtumo tikslumas tampa 

kvestionuotinas, nes iš kainos už paslaugas buvo atimta kaina už prekes, o tai nėra adekvatu; antra, iš pirmojo aspekto 

išplaukia, kad šiame kontekste nagrinėjamas skirtumas yra netikslus ir neadekvatus dydis, kuris niekaip neįrodo 

atsakovės ieškovei VMSA padarytos žalos. 

90. Šioje nutartyje konstatavus, kad pagal 2010 m. Sutartį ieškovė VMSA, be kita ko, pirko šilumos 

energiją kaip prekę ir kad atsakovė už patiektą šilumos energiją įgijo teisę į ne didesnio dydžio atlyginimą nei patirtos 

realios išlaidos jai, kaip tarpininkei, atsiskaitant su šilumos tiekėja UAB „Vilniaus energija“, pirmiau nurodytos 

apeliacinės instancijos išvados 2010 m. Sutarties atžvilgiu laikytinos nepagrįstomis. 

91. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės suteikia pagrindą 

daryti išvadą dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų 2010 m. Sutarties vykdymo prasme egzistavimo. Šias sąlygas 

nustatė pirmosios instancijos teismas, o apeliacinės instancijos teismas skundžiamame sprendime jų atskirai nepaneigė. 

 

Dėl bylos procesinės baigties 

92. Šioje nutartyje konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismas skundžiamame sprendime netinkamai 

aiškino 2010 m. Sutarties turinį ir dėl to nepagrįstai nusprendė dėl civilinės atsakomybės sąlygų neegzistavimo, 

skundžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas naikintinas.   

93. Kartu pažymėtina, kad šioje nutartyje konstatavus atsakovės veiksmų neteisėtumą jai vykdant 2010 m. 

Sutartį, siekiant apskaičiuoti dėl to atsiradusią žalą, būtina nustatyti faktinę aplinkybę – 2010 m. Sutarties vykdymo 

laikotarpiu susidariusį skirtumą tarp ieškovės VMSA pagal 2010 m. Sutartį už šilumos energiją mokėtinos sumos ir 

realiai sumokėtos sumos. Tam savo ruožtu būtina nustatyti kitą faktinę aplinkybę – nuo kada iki kada buvo vykdoma 

2010 m. Sutartis. Pažymėtina, kad šių aplinkybių nei pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškinį dėl nuostolių, 

susidariusių per visą 2002 ir 2010 m. Sutarčių vykdymo laikotarpį, atlyginimo, nei apeliacinės instancijos teismas, 

atmetęs ieškinį, nenustatė. 

94. Pirmiau nurodytų aplinkybių nustatymas yra fakto klausimas, o kasacinis teismas faktų nenustato. Be 

to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje esantys duomenys apie 2010 m. Sutarties įsigaliojimo ir 

vykdymo laikotarpį yra prieštaringi: remiantis 2010 m. Sutarties 30 punktu, sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo (t. y. 

nuo 2010 m. liepos 22 d.); remiantis Sutarties 10.1 punktu, paslaugas konkrečiuose pastatuose (objektuose) paslaugų 

teikėjas pradeda teikti nuo kiekvieno atskiro objekto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; pratęsiant 2002 m. 

Sutartį nurodyta, kad ji galioja „iki 2010/11 m. šildymo sezono pabaigos“. Aptariamos ir kitos aplinkybės turėtų būti 

įvertintos bylą nagrinėjant iš naujo apeliacinės instancijos teisme, sprendžiant dėl 2010 m. Sutarties vykdymo 

laikotarpiu ieškovės VMSA patirtų nuostolių dydžio. 

95. Be to, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, turi būti įvertinti apeliacinių skundų argumentai 

dėl mišrios kaltės (2010 m. Sutarties pažeidimo prasme) (CK 6.259 straipsnio 1 dalis), šių argumentų apeliacinės 

instancijos teismas, atmesdamas visus pareikštus reikalavimus, apskritai nenagrinėjo. 

96.  Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimas 

naikintinas, byla perduodama apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas). 

 

Dėl atsakovės prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą 

97. Atsakovė atsiliepime į ieškovų kasacinius skundus, inter alia, nurodo, kad ieškovų reikalavimas ir jo 

tenkinimas yra nesuderinamas su viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime įtvirtintais ribojimais keisti viešojo pirkimo 

sutartis, todėl šiuo pagrindu turėtų būti atmetamas. Vis dėlto jei kasacinis teismas laikytųsi kitokios pozicijos, atsakovė 
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prašo kasacinio teismo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas), kad šis 

priimtų prejudicinį sprendimą dėl Europos Sąjungos viešojo pirkimo sutarčių keitimo teisinio reguliavimo aiškinimo ir 

taikymo. 

98. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl atsakovės iškeltų Europos Sąjungos teisės normų aiškinimo ir 

taikymo klausimų nėra poreikio kreiptis į Teisingumo Teismą, kad šis pateiktų išaiškinimą. Nacionalinė VPĮ nuostatų 

aiškinimo praktika, kuri, inter alia, yra pagrįsta Europos Sąjungos teise ir jos aiškinimu, yra pakankamai aiški ir 

nuosekliai taikoma, kad šalių ginčą būtų galima išnagrinėti be papildomo specialios institucijos sprendimo.  

99. Dėl atsakovės argumentų, susijusių su draudimu keisti 2010 m. Sutartį, pažymėtina, kad ieškovų 

reikalavimas yra ne dėl šio sandorio turinio vienašalio ar dvišalio keitimo. Nors iš tiesų, jei ieškovų reikalavimai būtų iš 

dalies ar visiškai patenkinti, atsakovės ekonominė nauda iš 2010 m. Sutarties sumažėtų, tačiau tai per se nereiškia, kad 

tai reikštų šios viešojo pirkimo sutarties pakeitimą. Tokiai išvadai padaryti reikia įvertinti tiek viešojo pirkimo konkurso 

nuostatas, tiek Sutarties sąlygas, jų aiškinimą ir taikymą konkrečiu atveju. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 

šioje civilinėje byloje šalių ginčui dėl 2010 m. Sutarties vykdymo išspręsti prejudicinę galią turi Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2013 m. Nutartyje nustatytos aplinkybės dėl šios Sutarties turinio.  

100. Pažymėtina, kad atsakovė kelia abejones dėl ES teisės aiškinimo ir taikymo, iš esmės neatsižvelgdama į 

kasacinio teismo 2013 m. Nutartį dėl 2010 m. Sutarties aiškinimo, t. y. neva ieškovai pareiškė ieškinį dėl teisėtai 

organizuoto konkurso būdu sudarytos ir tinkamai įvykdytos viešojo pirkimo sutarties pakeitimo. Nesutiktina su 

atsakovės argumentais, kad ieškovų reikalavimas atsakovei, atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. Sutartis jau įvykdyta, 

iškreipia šalių sutartinių santykių pusiausvyrą, nes iš naujo kvestionuojamos tinkamai įvykdytos ir jau teismų įvertintos 

viešojo pirkimo sutarties nuostatos. Nagrinėjamu atveju atsakovės teisėtas lūkestis dėl ekonominės naudos pagal 2010 

m. Sutartį išsaugojimo pripažįstamas, atsižvelgiant į 2010 m. Sutarties nuostatų aiškinimą, pateiktą 2013 m. Nutartyje. 

101. Pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjai turi teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo procedūrų ir sutarties 

vykdymo teisėtumo bei perkančiosios organizacijos sutartinių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. Šie lūkesčiai teismo 

ginami tiek, kiek jų neriboja VPĮ ar kitas teisės aktas. Net ir nustačius VPĮ nuostatų pažeidimą, tiekėjo teisės ginamos 

tokia apimtimi, kiek VPĮ tiekėjui jų suteikia, t. y. vertinama, kokias teises tiekėjas įgytų, jei perkančioji organizacija 

laikytųsi įstatymo nustatytos tvarkos. Tiekėjai (kaip ir perkančiosios organizacijos) – profesionalūs viešųjų pirkimų 

teisinių santykių subjektai. Dėl to nors atsakomybė už VPĮ vykdymą tenka perkančiajai organizacijai, tiekėjai, žinodami 

ar turėdami žinoti apie atitinkamą VPĮ reguliavimą, už VPĮ laikymąsi taip pat turi prisiimti dalį atsakomybės, juolab 

kad jų teisės, kylančios iš šio įstatymo, atitinka perkančiųjų organizacijų pareigas. Atsižvelgiant į tai, nepriklausomai 

nuo viešojo pirkimo sutarties nuostatų ir faktinių šalių santykių, tiekėjo teisėti, teismo ginami lūkesčiai dėl 

perkančiosios organizacijos prievolių įvykdymo negali išeiti už VPĮ reguliavimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2011 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). 

102. Nesutiktina su atsakovės pateiktu kasacinio teismo praktikos dėl klaidų priskirtinumo perkančiosioms 

organizacijoms aiškinimu. Nors iš tiesų paprastai pripažįstama, kad netinkamo pirkimo dokumentų sąlygų ir viešojo 

pirkimo sutarties nuostatų parengimo neigiami padariniai pirmiausia tenka perkančiosioms organizacijoms, tačiau kartu 

atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo išaiškinimus, pagal kuriuos tiekėjai nėra atleidžiami nuo sąžiningo sutarčių 

vykdymo ir bendradarbiavimo su perkančiosiomis organizacijomis, kurių klaidos tiekėjams nesukuria teisės dėl to gauti 

naudos (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-85-

969/2021 46–48 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).  

103. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į atsakovės pozicijos prieštaringumą vienu metu teigiant, kad tiek 

viešojo pirkimo sąlygos, tiek 2010 m. Sutarties nuostatos yra teisėtos ir aiškios, o 2010 m. Sutartis tinkamai įvykdyta, 

tačiau kartu pažymint, jog visos galimos klaidos taikytinos tik perkančiosios organizacijos nenaudai. Nagrinėjamu 

atveju šalių ginčas yra susijęs ne su perkančiosios organizacijos klaidos padarinių tinkamu paskirstymu, o su 2010 m. 

Sutarties vykdymo teisėtumu, kaip jo turinį išaiškino kasacinis teismas 2013 m. Nutartyje. Atsižvelgiant į tai, 

nagrinėjamoje byloje teisiškai nėra reikšminga vertinti, ar atsakovė ir (ar) kiti ūkio subjektai viešojo pirkimo sąlygas dėl 

kainodaros suprato taip, kaip dabar jas aiškina ieškovai.  

 

Dėl atsakovės prašymo kreiptis į EŽTT  

104. Teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstą atsakovės atsiliepime nurodytą prašymą kreiptis į 

EŽTT dėl konsultacinės išvados pagal Konvencijos Protokolą Nr. 16 pateikimo. 

105. Pirma, kaip nurodyta šioje nutartyje, nagrinėjamu atveju šalių ginčas yra susijęs ne su perkančiosios 

organizacijos klaidos taisymu ar jos padarinių tinkamu paskirstymu, o su 2010 m. Sutarties vykdymo teisėtumu, kaip jo 

turinį išaiškino kasacinis teismas 2013 m. Nutartyje ir 2013 m. Atskirojoje nutartyje. 

106. Antra, šioje nutartyje atsakovės veiksmų neteisėtumas vykdant 2010 m. Sutartį konstatuotas ne dėl VPĮ, 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo principų ar viešojo intereso pažeidimo, o 

dėl to, kad atsakovė, vykdydama sutartį, nesilaikė jos nuostatų ir taip padarė žalos ieškovei VMSA. Reikalavimas dėl 

žalos atlyginimo yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas, nukreiptas į dėl neteisėtų veiksmų vykdant sutartį 

atsiradusios žalos atlyginimą.  

107. Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad civilinė byla Nr. 3K-3-415/2013, kurią kasacine tvarka išnagrinėjo 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 metais, buvo pradėta dar 2011 m. gruodžio 15 d. Tai reiškia, kad atsakovė, dar 

vykdydama 2010 m. Sutartį, žinojo apie ginčą, vykstantį dėl jos sąlygų. Todėl atmestini atsakovės argumentai dėl 

viešojo pirkimo sutarties kvestionavimo po jos įvykdymo kaip politinės galios ar kovos išraiškos perkančiojoje 

organizacijoje pasikeitus valdžiai. 
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Dėl kitų kasacinių skundų argumentų 

108. Kiti kasacinių skundų argumentai vertintini kaip neformuluojantys kasacijos pagrindų, neturintys įtakos 

skundžiamos nutarties teisėtumui ir vienodos teismų praktikos formavimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. 

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų 

109. Kasaciniam teismui nusprendus panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą iš 

naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti 

apeliacinės instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93, 96 straipsniai). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi, 

 

n u t a r i a : 

 

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. spalio 8 d. sprendimą 

ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. 

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.  

 

Teisėjai     Artūras Driukas 

Gediminas Sagatys  

      Sigita Rudėnaitė 
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IS-922/647-I-4 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 
 

 

ĮSAKYMAS 

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 

 

2021 m.  spalio 29 d. Nr. D1-636 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą 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“  

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu 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“: 

1.1.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. Viešojo administravimo subjektai ir kiti asmenys, kai tai numato teisės aktai, Reglamente 

nurodytas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statybos užbaigimo, statybos sustabdymo, 

savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimo procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inžinerinės 

infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS 

„Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt) (toliau – IS „Infostatyba“) [8.36].“ 

1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Asmenys turi teisę naudodamiesi IS „Infostatyba“ gauti su Reglamente nustatytomis statybą 

leidžiančių dokumentų, leidimų atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus išdavimo ir statybos 

užbaigimo procedūromis susijusias paslaugas. Jei nėra galimybės naudotis IS „Infostatyba“, 

prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti statinio (jo dalies) konservavimo 

darbus, statybos užbaigimo aktus (t. y. - Reglamento  nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo 

komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis 

statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas 

(modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės 

sistemos pertvarkytos (visame pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar 

atsijungiant nuo šilumos perdavimo tinklų) pagal statinio projekto sprendinius (toliau – aktas)), 

deklaracijas apie statybos užbaigimą gali būti teikiami tiesiogiai paslaugas teikiantiems viešojo 

administravimo subjektams (išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis), pridedant elektroninę 

laikmeną su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais. Kai statytojo teises įgyvendina 

ne vienas, o keli statytojai (toliau Reglamente vadinami statytoju), jie prašymus ir kitus dokumentus 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6ff5f4038b611ec992fe4cdfceb5666
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teikia ir pasirašo kartu, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis ar kai statytojų vardu veikia 

įgaliotas asmuo.“ 

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 8.22 papunktį. 

1.4. Pakeičiu 8.32 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.32. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos 

techninio reglamento 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo.“ 

1.5. Papildau 8.46 papunkčiu: 

„8.46. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.“ 

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 10.2 papunktį. 

1.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują 

ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos 

Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, 

taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), 

pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar 

kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio 

kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės 

administracijai tiesiogiai ar Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka nuotoliniu būdu pateikiamas 

prašymas. Kreipiantis tiesiogiai pateikiami į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) įrašyti 

dokumentai: 

11.1. prašymas (Reglamento 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu 

parašu (arba pateikiamas į laikmeną neįrašomas fiziniu parašu pasirašytas prašymas); 

11.2. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie 

yra statinio projekto sudėtyje); 

11.3. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui; 

11.4. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos 

pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys  (toliau – 

statinio projektas), pasirašytos (patvirtintos) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio 

projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir 

suformuotos laikantis šių reikalavimų: 

11.4.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną 

įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų 

pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių); 

11.4.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos 

dvi ar kelios rinkmenos: 

11.4.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų 

elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir 

grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius; 

11.4.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, 

suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“; 

11.4.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto 

brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų 

įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių 

dokumentų; 

11.4.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 

200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų 

formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais 

patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos 

rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų 

formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png; 
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11.4.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be 

draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.“ 

1.8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:  

„12. Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, prisijungus 

per www.planuojustatau.lt, užpildomi (kai prašymą teikia keli asmenys, duomenis suveda vienas iš 

jų, o galutinai užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo 

pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) atitinkami 

prašymo laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal 

Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Pridedamas statinio projektas turi būti pasirašytas 

(patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio 

projekto dalių vadovų) kvalifikuotais elektroniniais parašais.“   

1.9. Pakeičiu 13.9 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„13.9. ar nėra aplinkybių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo 

siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl 

kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie 

požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai 

prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose, vietovių fotografijose („Street View“), Lietuvos 

erdvinės informacijos portale, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, 

TPS „Vartai“ ar iš gautų skundų), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą 

leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti.“ 

1.10. Papildau 13.10 papunkčiu: 

„13.10. ar surašytas privalomasis nurodymas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 81 straipsnio 6 dalies 2 punktą, – iki privalomojo 

nurodymo įvykdymo; jei taip, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad 

jis dėl šios priežasties nepriimtas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo per 

IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui;“ 

1.11. Papildau 13.11 papunkčiu: 

„13.11. ar pateikti visų prašyme nurodytų statinių vektoriniai duomenys. Jei ne, prašymas IS 

„Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai, kad jis dėl šios priežasties nepriimtas, ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo per IS „Infostatyba“ pranešama 

prašymą teikusiam asmeniui; 

1.12. Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8, 13.10, 13.11 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir 

nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės 

tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą; ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus 

subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Statybos įstatymo 271 

straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 

straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, užtikrindamas, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 

9 ar 10 dalyje nurodytiems subjektams statinio projektai teikiami pagal Statybos įstatymo 271 

straipsnyje nurodytą kompetenciją. Aplinkos apsaugos agentūrai statinių projektai teikiami tikrinti 

tik nustačius, kad planuojama statinio (-ių) statyba arba statinyje (-uose) planuojama ūkinė veikla 

įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] 1 ar 2 

priedo Planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašus;“. 

1.13. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl 

kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros 

atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos įgaliotas 

valstybės tarnautojas, jei yra Reglamento 13.9 papunktyje nurodytų aplinkybių, informuoja 

Inspekciją ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra sustabdoma Reglamento 14.1 

papunktyje nustatyta tvarka.“ 

1.14. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:  
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„15. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ 

kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio 

projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS 

„Infostatyba“, kas konkrečiai tikrins šį statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos 

įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus. Praėjus pusei statinio projektui tikrinti 

skirto termino, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti statinio projektą tai atlikti 

paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui). Pasibaigus patikrinimo terminui, IS 

„Infostatyba“ paskirtam specialistui, ir jo vadovui (padalinio vadovui) išsiunčia pranešimą apie 

automatiniu būdu suformuotą pritarimą konkrečiam statybos projektui (jei toks buvo suformuotas).“ 

1.15. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:  

„24. Kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] 

nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio 

subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti išduoti statybą leidžiantį 

dokumentą priėmimo dienos IS „Infostatyba“ paviešina sprendimą atsisakyti išduoti statybą 

leidžiantį dokumentą ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje 

www.planuojustatau.lt.“ 

1.16. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip: 

„25. Kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] 

nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar 

poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas 

pareigūnas atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba 

sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems subjektams per 2 darbo 

dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ir visuomenės informavimo apie statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje 

nurodytus duomenis (dokumentus), ar sprendimo atsisakyti jį išduoti paviešinimo interneto 

svetainėje www.planuojustatau.lt išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiama Statybos 

įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti duomenys (dokumentai) ir Reglamento 24 punkte 

nurodyta informacija.“ 

1.17. Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„32.2. jei 32.1 papunktyje nurodyti reikalavimai įvykdyti, pareigūnas IS „Infostatyba“ priima 

prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia subjektus, jų 

įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie ne vėliau kaip per 20 dienų privalo pagal Statybos įstatymo 

271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 23 

straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;“. 

1.18. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip: 

„39. Statytojas, statantis naują, rekonstruojantis ar griaunantis ypatingąjį ir neypatingąjį statinį, 

atnaujinantis (modernizuojantis) pastatą, informaciją apie numatomą statybos pradžią, rangovo, 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki 

statybos pradžios, o informaciją apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, 

statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos pagal Inspekcijos viršininko 

patvirtintą formą paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje www. planuojustatau.lt (kai 

pranešimą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš jų, o galutinai užpildytą pranešimą 

pateikia visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS 

„Infostatyba“ funkcionalumą) arba tiesiogiai praneša raštu (pranešimą pasirašo visi statytojai arba 

jų įgaliotas asmuo) Inspekcijai (tiesiogiai raštu pateiktą informaciją ir dokumentus Inspekcijos 

pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia IS „Infostatyba“), nurodydamas statybos 

pradžios datą ir: “. 

1.19. Papildau 39.7 papunkčiu: 
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„39.7. statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių duomenis: vardą, pavardę, el. 

pašto adresą ir telefono numerį, juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimą, juridinio asmens ar jo 

padalinio kodą, juridinio asmens ar jo padalinio el. pašto adresą ir telefono numerį, statybvietėje 

planuojamą didžiausią darbuotojų ir dirbančių rangovų skaičių, statybvietėje atliekamų darbų 

sąrašą, planuojamą statybos darbų pradžią ir trukmę.“ 

1.20. Papildau 391punktu: 

„391. Reglamento 39 punkte nustatyta tvarka IS „Infostatyba“ paskelbus informaciją apie 

numatomą statybos pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą: 

391.1. rangovams, pagrindinių statybos sričių vadovams, turintiems prieigą prie TPS „Vartai“, 

išsiunčiami automatiniai pranešimai apie jų pasamdymą ar paskyrimą ir poreikį per 5 darbo dienas 

nuo statytojo pranešimo pateikimo jiems patvirtinti šiuos faktus; 

391.2. rangovams, pagrindinių statybos sričių vadovams neturint prieigų prie TPS „Vartai“, 

statytojas turi pats informuoti rangovą, pagrindinių statybos sričių vadovus apie poreikį patvirtinti 

jų pasamdymą ar paskyrimą per TPS „Vartai“; 

391.3. jeigu rangovai, pagrindinių statybos sričių vadovai jų paskyrimą ar pasamdymą 

patvirtina arba paneigia pasirašytu raštu Inspekcijai ir ją informuoja, kad neturi techninių galimybių 

naudotis TPS „Vartai“, jų paskyrimo ar pasamdymo patvirtinimo arba paneigimo faktą per 5 darbo 

dienas nuo statytojo pranešimo pateikimo IS „Infostatyba“ pažymi įgaliotas Inspekcijos pareigūnas;  

391.4. jeigu per 5 darbo dienas nuo informacijos apie numatomą statybos pradžią, rangovo, 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą pateikimo rangovai, pagrindinių statybos sričių 

vadovai IS „Infostatyba“ nepatvirtina jų pasamdymo ar paskyrimo (visi asmenys arba tik kai kurie 

iš jų) arba šie asmenys IS „Infostatyba“ paneigia jų pasamdymo ar paskyrimo faktą (visi asmenys 

arba tik kai kurie iš jų), arba įgaliotas Inspekcijos pareigūnas Reglamento 391.3 papunktyje 

nurodyta tvarka nepatvirtino jų paskyrimo ar pasamdymo, pranešimas IS „Infostatyba“ automatiškai 

atmetamas ir apie tai  IS „Infostatyba“ informuojamas statytojas; 

391.5. jeigu rangovai, pagrindinių statybos sričių vadovai (visi asmenys) patvirtina jų 

pasamdymo, paskyrimo faktą arba įgaliotas Inspekcijos pareigūnas Reglamento 391.3 papunktyje 

nurodyta tvarka patvirtina jų paskyrimo ar pasamdymo faktą, pranešimas apie numatomą statybos 

pradžią, rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą užregistruojamas IS „Infostatyba“ ir 

laikomas galiojančiu, apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas statytojas.  

391.6. kai pranešimas pateiktas per www.planuojustatau.lt, informacija apie jo registraciją ar 

atmetimą pateikiama per IS „Infostatyba“. Kai pranešimas pateiktas raštu tiesiogiai, apie jo 

registraciją ar atmetimą asmuo informuojamas Inspekcijos raštu per 2 darbo dienas nuo jo atmetimo 

ar registravimo.“ 

1.21. Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą.  

1.22. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip: 

„49. Statybą leidžiantį dokumentą išdavęs asmuo arba Inspekcija statybą leidžiantį dokumentą 

(jo versiją) IS „Infostatyba“ nedelsdamas pažymi negaliojančiu Statybos įstatymo [8.3] 27 

straipsnio 23 dalies nustatytais atvejais.“ 

1.23. Papildau 521 punktu: 

„521. Jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą pasikeičia statytojas (-ai) ar jų dalis (galiojant 

išduotam statybą leidžiančiam dokumentui): 

521.1. statybą leidžiantį dokumentą išdavusiam subjektui teikiamas laisvos formos prašymas 

atnaujinti informaciją apie statytoją statybą leidžiančiame dokumente: 

521.1.1. statytojas (kai prašymą teikia keli asmenys, kurie tęs statybos darbus, prašymus ir kitus 

dokumentus teikia ir pasirašo kartu ar statytojų vardu veikiantis įgaliotas asmuo) statybą leidžiantį 

dokumentą išduodančiam subjektui tiesiogiai (taip pateikto prašymo duomenis prašymą gavusio 

subjekto įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda IS „Infostatyba“ ir prašymą 

užregistruoja šioje sistemoje) ar per IS „Infostatyba“ (sistemoje prašymo duomenis suveda vienas 
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asmuo, o pateikia visi besikreipiantys asmenys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais pagal 

IS „Infostatyba“ funkcionalumą) pateikia prašymą atnaujinti duomenis apie statytoją. Tinkamai 

suvedus prašymo duomenis IS „Infostatyba“, prašymas automatiškai užregistruojamas; 

521.1.2. jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“, statytojas (prašymą 

teikia visi statytojai, kurie tęs statybos darbus) su prašymu atnaujinti informaciją apie statytoją 

pateikia ne per IS „Infostatyba“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka 

jo patvirtintą kopiją; 

521.2. teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir 

daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo vardu Nekilnojamojo turto registre; 

521.3. gavus šio asmens prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, IS „Infostatyba“ 

Reglamento 521.1.1 papunktyje nustatyta tvarka užregistruotas prašymas (kai statybą leidžiantis 

dokumentas išduotas naudojantis šia informacine sistema) arba tiesiogiai Reglamento 521.1.2 

papunktyje nustatyta tvarka pateiktas prašymas (kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per 

IS „Infostatyba“) perduodamas nagrinėti  statybą leidžiantį dokumentą išdavusio subjekto įgaliotam 

valstybės tarnautojui , kuris: 

521.3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos patikrinęs 

Nekilnojamojo turto registro duomenis, įvertina, ar asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, atitinka 

statytojui Statybos įstatymo 3 straipsnyje keliamus reikalavimus, ar galioja statybą leidžiantis 

dokumentas, kurio versiją prašoma išduoti, ar Nekilnojamojo turto registre neįregistruota juridinių 

faktų, kurie ribotų teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją; 

521.3.2. nustatęs, kad asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas, neatitinka statytojui keliamų 

reikalavimų, statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti negalioja, ar 

Nekilnojamojo turto registre įregistruota juridinių faktų, kurie riboja teisę statybą leidžiančiame 

dokumente atnaujinti informaciją apie statytoją, prašymą atmeta ir apie tai per IS „Infostatyba“ (kai 

prašymas pateiktas per ją) arba raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymo 

pateikėją; 

521.3.3. nustatęs, kad asmuo atitinka statytojui keliamus reikalavimus, statybą leidžiantis 

dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti galioja, Nekilnojamojo turto registre neįregistruota 

juridinių faktų, kurie riboja teisę statybą leidžiančiame dokumente atnaujinti informaciją apie 

statytoją, parengia naują per IS „Infostatyba“ išduoto statybą leidžiančio dokumento versiją arba 

įkelia skenuotą statybą leidžiantį dokumentą (kai jis išduotas ne per šią sistemą) ir suveda IS 

„Infostatyba“ duomenis apie pasikeitusį statytoją (nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, 

asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. paštas, tel. Nr.), pasirašo elektroniniu 

parašu ir registruoja IS „Infostatyba“. Išduota statybą leidžiančio dokumento versija nepanaikina 

statybą leidžiančio dokumento galiojimo, tik pakeičia jo dalį apie atnaujintus statytojo duomenis. 

Jeigu statybą leidžiantis dokumentas, kurio duomenis prašoma atnaujinti, išduotas ne per IS 

„Infostatyba“ ir šioje sistemoje nėra techninės galimybės pateikti prašymo ir atnaujinti statybą 

leidžiančio dokumento duomenis, asmuo su prašymu kreipiasi tiesiogiai į statybą leidžiantį 

dokumentą išduodantį subjektą, kuris atnaujintą statybą leidžiantį dokumentą registruoja savo 

dokumentų valdymo informacinėje sistemoje. Atsiradus techninei galimybei, atnaujinto statybą 

leidžiančio dokumento duomenys turi būti nedelsiant suvedami į IS „Infostatyba“. “  

1.24. Papildau 522 punktu: 

„522 Statytoju netampama, jei statinio statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) ar jų dalis pasikeitė, kai 

perleidžiamas butas ar kita patalpa (jų dalis) nebaigtame statyti pastate ir (ar) šiam pastatui 

aptarnauti skirto inžinerinio statinio dalis, nebent perleidėjas ir įgijėjas yra raštu susitarę kitaip.“ 

1.25. Papildau 551 punktu: 

„551. Jei statybą leidžiančio dokumento ir (ar) jo versijos, registruotų IS „Infostatyba“, 

teisėtumas yra ginčijamas teisme, duomenys atitinkamų subjektų įgaliotų asmenų apie bylas turi 

būti suvedami į IS „Infostatyba“: 

5511. jei byloje ieškovas yra Inspekcija, ji IS „Infostatyba“ prie statybą leidžiančio dokumento 

(jo versijos)  nedelsiant įrašo pastabas apie iškeltą bylą, laikinąsias apsaugos ar reikalavimo 

užtikrinimo priemones, bylos eigą ir baigtį; 
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5512. jei byloje ieškovas yra ne Inspekcija, statybą leidžiantį dokumentą išdavęs subjektas, 

kurio dokumentas ginčijamas, IS „Infostatyba“ prie statybą leidžiančio dokumento (jo versijos) 

įrašo pastabas apie iškeltą bylą, laikinąsias apsaugos ar reikalavimo užtikrinimo priemones, bylos 

eigą ir baigtį; 

5513. bylai pasibaigus ir statybą leidžiantį dokumentą ar jo versiją panaikinus, jį išdavęs 

subjektas arba Inspekcija atlieka Reglamento 49 punkte nurodytus veiksmus.“ 

1.26. Pakeičiu 60.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„60.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www. planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus 

prašyme nurodytus privalomus laukus (kai prašymą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš 

jų, o užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą 

kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą)  ir įkeliant su prašymu 

privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte;“. 

1.27. Pakeičiu 61.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„61.6. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo 

turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS 

„Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti 

nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS 

„Infostatyba“ automatiškai atmetamas. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti 

neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus.“ 

1.28. Papildau 61.13 papunkčiu: 

„61.13. per IS „Infostatyba“ Bendrojo naudojimo žemėlapių naršyklėje (toliau – BNŽN) 

pažymi visus prašyme nurodytus užbaigti statyti statinius.“ 

1.29. Pakeičiu 62.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„62.1.1. žemės sklypą (teritoriją), kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise arba 

valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos 

įstatyme [8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis;“. 

62.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); žemės sklypo ir (ar) statinio 

paveldėjimo atveju, jeigu statybos darbai nebuvo tęsiami, statybą leidžiantis dokumentas gali būti 

išduotas buvusio statytojo vardu. Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas gali būti 

pasibaigęs, jei statybos darbai buvo atlikti per statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminą;“.  

1.30.  Papildau 62.7 papunkčiu: 

„62.7. ar IS „Infostatyba“ naudojama BNŽN, t. y. bendro naudojimo komponentas, skirtas 

teikti bazinį ir bendrą funkcionalumą, leidžiantį naudoti žemėlapių naršyklę valstybinėse 

informacinėse sistemose ir jų el. paslaugose pažymėti visi prašyme nurodyti užbaigti statyti 

statiniai.“ 

1.31.  Papildau 661 punktu: 

„66¹. Padalinio pareigūno sprendimu komisijos sudėtis gali būti keičiama, t. y. į suformuotą 

komisiją gali būti įtrauktas naujas narys (institucija) ar iš komisijos pašalintas narys (institucija).“ 

1.32. Papildau 74.3 papunkčiu: 

„74.3. pakeitus komisijos (institucijos) narių sudėtį, suformuoto akto turinys atnaujinimas, jį 

komisijos nariai turi iš naujo pasirašyti kvalifikuotais el. parašais.“ 

1.33. Papildau 76 punktą ir jį išdėstau taip: 

„76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktą (el. 

dokumentą) prašymo pateikėjas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba (jei prašymas pateiktas 

nuotoliniu būdu), aktas prašymo pateikėjo prašymu gali būti išsiunčiamas jam el. paštu arba 

išduodamas padalinyje (įrašomas į prašymo pateikėjo el. laikmeną). Aktas surašomas visų statytojų 

vardu.“ 

1.34. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„92. Statytojas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnyje ir Reglamento 11 priede nustatytais 

atvejais surašo deklaraciją ir Inspekcijai pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją (kai ją privaloma 

tvirtinti Inspekcijoje). Deklaracija surašoma visų statytojų vardu. Šio prašymo ir deklaracijos 

rekvizitus tvirtina Inspekcijos viršininkas. Prašymas patvirtinti deklaraciją gali būti pateikiamas: 

92.1.  nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašymeo ir deklaracijos 

formose nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus 

(kai prašymą teikia keli statytojai, vienas iš jų užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi prašymą ir 

deklaraciją teikiantys asmenys ar jų įgaliotas asmuo juos pasirašo kvalifikuotais elektroniniais 

parašais); 

92.2. tiesiogiai Inspekcijai, pridedant prašymą (teikiamą visų statytojų) ir visus pagal 

Reglamento 93 punktą privalomus pateikti dokumentus elektroninėje; šiuo būdu prašymas 

patvirtinti deklaraciją pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS 

„Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar kitų priežasčių).“ 

1.35. Pakeičiu 93.4 papunktį ir jį išdėstau taip:   

„93.4. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo 

turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS 

„Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti 

nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS 

„Infostatyba“ automatiškai atmetamas.“ 

1.36. Papildau 93.21 papunkčiu: 

„93.21. BNŽN pažymėtus visus prašyme nurodytus užbaigti statyti statinius.“ 

1.37. Pripažįstu netekusiu galios 93.8 papunktį. 

1.38. Pakeičiu 94.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„94.1.1. žemės sklypą (teritoriją), kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo 

ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus Statybos įstatyme 

[8.3] ir Reglamento 4 priede nustatytas išimtis – tokiu atveju patikrinama, ar gauti Reglamento 50 

punkte nurodyti sutikimai (susitarimai);“. 

1.39. Papildau 94.6 papunkčiu: 

„94.6. ar BNŽN pažymėti visi prašyme nurodyti užbaigti statyti statiniai;“. 

1.40. Pakeičiu 101 punktą: 

„101. Šiame skirsnyje nurodytos procedūros dėl deklaracijos tvirtinimo neatliekamos kai: 

101.1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] 94, 100 

punktuose nustatyta tvarka atlikta statinio (jo dalies) ekspertizė, statytojas turi bendrosios statinio  

ekspertizės aktą, įrodantį, kad statybos darbai atitinka statinio projektą ir kitų teisės aktų 

reikalavimus, ir atliekamos Reglamento 102.1 papunktyje nustatytos procedūros dėl jos 

registravimo; 

101.2. statytojas surašo deklaraciją apie statybos užbaigimą ir atliekamos Reglamento 102.2 

papunktyje nustatytos procedūros dėl jos registravimo.“ 

1.41. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip: 

„102. Kai statytojas Reglamento 101 punkte nurodytu atveju surašo deklaraciją apie statybos 

užbaigimą (surašoma visų statytojų vardu), kurios, vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 28 

straipsnio 2 ar 3 dalimi, neprivaloma tvirtinti Inspekcijoje, prieš pateikiant ją Nekilnojamojo turto 

kadastro tvarkytojui atliekami šie veiksmai: 

102.1. kai STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31] nustatyta 

tvarka statybai užbaigti atlikta bendroji statinio ekspertizė, statytojas arba jo įgaliotas asmuo 

nuotoliniu būdu IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo atitinkamus prašymo registruoti 

deklaraciją, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė ir deklaracijos formose nurodytus privalomus 

laukus (deklaracija teikiama visų statytojų vardu) ir nurodytose vietose įkelia bendrosios statinio 

ekspertizės akto kopiją, kitus dokumentus, kuriuos reikia pateikti su deklaracija, nurodytus 



 

42 

Reglamento 93.2–93.18 papunkčiuose (kai prašymą teikia keli statytojai, vienas iš jų užpildo 

duomenis IS „Infostatyba“, o visi prašymą ir deklaraciją teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo 

juos pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais). Deklaracija IS „Infostatyba“ registruojama,  kai 

statytojo ar jo įgalioto asmens IS „Infostatyba“ nurodyto bendrąją statinio ekspertizę atlikusio 

ekspertizės rangovo įgaliotas asmuo patvirtina, kad IS „Infostatyba“ pateiktą bendrąją statinio 

ekspertizę atliko statytojo arba jo įgalioto asmens nurodytas ekspertizės rangovas. Ekspertizės 

rangovas IS „Infostatyba“ pagal jos funkcionalumą privalo patvirtinti arba paneigti informaciją, kad 

atliko ekspertizę per 7 darbo dienas. Ekspertizės rangovui per 7 darbo dienas nepatvirtinus arba 

nepaneigus informacijos, kad jis atliko bendrąją statinio ekspertizę, deklaracija IS „Infostatyba“ 

neregistruojama ir automatiškai pažymima kaip „atmesta“; 

102.2. kai Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 4 dalimi nustatyta tvarka surašoma deklaracija 

apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama ir kuriai neparengtas bendrosios statinio ekspertizės 

aktas, statytojas (deklaracija teikiama visų statytojų vardu) ar jo įgaliotas asmuo nuotoliniu būdu 

per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo atitinkamus prašymo registruoti deklaraciją ir 

deklaracijos formose privalomus laukus ir įkelia šiame papunktyje nurodytus dokumentus. Kai 

prašymą užregistruoti deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų užpildo duomenis IS 

„Infostatyba“, o visi prašymą ir deklaraciją teikiantys asmenys juos pasirašo kvalifikuotais 

elektroniniais parašais). Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija 

užregistruojama automatiškai. Su deklaracija pateikiami šie dokumentai: 

102.2.1. valstybinės žemės  patikėtinio sutikimas (kai privaloma); 

102.2.2. žemės sklypo, statinio (-ių) bendrasavininko (-ų) sutikimai (kai privaloma); 

102.2.3. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (kai 

privaloma).“ 

1.42. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip: 

„105. Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [8.8]. 

Kai aktas ir deklaracija yra užregistruojami IS „Infostatyba“, asmens prašymas įregistruoti 

nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto 

registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, valstybės 

įmonei Registrų centrui pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nustatyta 

tvarka.“ 

1.43. Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip: 

„109. Gavus statytojo (jeigu statytojų yra daugiau kaip vienas, prašymą pateikia jie visi arba 

įgaliotas asmuo) laisvos formos prašymą raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, 

Inspekcijos viršininko įgaliotas pareigūnas: 

109.1. akto galiojimą ar deklaracijos patvirtinimą ir įregistravimą Statybos įstatymo [8.3] 28 

straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytais atvejais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas panaikina 

Inspekcijos įgaliotas pareigūnas; 

109.2. Reglamento 102 punkte nurodytas deklaracijas, kurias Statybos įstatymo 28 straipsnio 

7 dalies pagrindu panaikino statytojas, IS „Infostatyba“ pažymi negaliojančiomis Inspekcijos 

įgaliotas pareigūnas, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį 

įregistruotos ne tik statytojo vardu.“ 

1.44. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip: 

„110.  Iki statinio (-ių) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre nustačius, kad aktas 

pasirašytas ar deklaracija patvirtinta ir įregistruota nesilaikant statybos užbaigimo procedūrų 

reikalavimų, akto galiojimą ar deklaracijos patvirtinimą ir įregistravimą ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas panaikina Inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas; apie tai ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną raštu ir el. paštu informuojamas statytojas ir VĮ Registrų centras. Jei po akto išdavimo 

ar deklaracijos patvirtinimo Inspekcijoje paaiškėja, kad juose yra skaičiavimo, spausdinimo, 

faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninio pobūdžio klaidų, arba gavus statytojo (arba jo teisių 

perėmėjų (kai jų daugiau kaip vienas – prašymą turi pasirašyti visi asmenys arba jų įgaliotas asmuo) 

motyvuotą prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) Inspekcijos įgaliotas 

pareigūnas, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, Inspekcijos viršininko įsakymu „Dėl dokumentų 
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registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nustatyta tvarka parengia 

naują deklaracijos ar akto versiją. Nauja akto versija pateikiama komisijos nariams pasirašyti. Gavę 

naują akto versiją, komisijos nariai per 5 darbo dienas per IS „Infostatyba“ pasirašo aktą ir tai 

pažymi IS „Infostatyba“.“ 

1.45. Papildau 1164 punktu: 

„1164. Už deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako deklaracijos teikėjas.“   

1.46. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip: 

„123. Privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų originalas (elektroninis dokumentas) 

arba nuorašas (su metaduomenimis) įteikiamas statybos dalyviui elektroniniu paštu arba registruota 

pašto siunta (pasirinktinai) tokia tvarka: 

123.1. elektroniniu paštu – kai asmuo elektroninio pašto adresą nurodė valstybės informacinėse 

sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar 

prievolėms įvykdyti, arba pateikė Inspekcijai kaip kontaktinį duomenį. Privalomojo nurodymo 

nevykdyti statybos darbų įteikimo diena laikoma po šio nurodymo išsiuntimo elektroniniu paštu 

dienos einanti darbo diena;  

123.2.  siunčiant registruota pašto siunta (jei kontaktiniai duomenys (jie gali būti gaunami iš 

viešų registrų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, pateikti pačių asmenų) žinomi) statytojo (fizinio asmens) gyvenamosios, darbo, 

mokymosi ar įkalinimo vietos arba juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių 

buveinės adresais ir įteikiant:  

123.2.1. kai statytojas yra fizinis asmuo – jo gyvenamojoje vietoje statytojui arba kuriam nors 

iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, darbo vietoje darbovietės administracijai, 

mokymosi arba įkalinimo įstaigos administracijai;  

123.2.2. kai statytojas yra juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padaliniai – 

buveinėje juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių vadovui ar jo įgaliotam 

asmeniui, kai kontaktiniai duomenys žinomi.“ 

1.47. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip: 

„124. Kai Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka privalomojo nurodymo nevykdyti statybos 

darbų įteikti nepavyksta (siuntėjui grįžta elektroninis ar registruotas laiškas) ar informacijos apie 

statytojo kontaktinius duomenis, Reglamento 123 punkte nustatyta tvarka gauti nepavyksta, 

vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.planuojustatau.lt (skelbimas 

viešinamas 6 mėnesius) paskelbiamas pranešimas apie: 

124.1. privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą, kuriame nurodomi šie 

duomenys: asmens, kuriam įteikiamas privalomasis nurodymas, vardo, pavardės pirmosios raidės ar 

juridinio asmens pavadinimas, privalomojo nurodymo pavadinimas, data ir numeris, statinio, dėl 

kurio teikiamas privalomasis nurodymas arba kuriame yra patalpa, dėl kurios teikiamas 

privalomasis nurodymas, adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris ir statinio unikalus numeris, 

patalpos, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas, unikalus numeris, privalomojo nurodymo 

esmė, turinys, teisinis pagrindas, įvykdymo terminas, apskundimo tvarka ir neįvykdymo teisinės 

pasekmės;  

124.2. numatomą statybos patikrinimą, nurodant šio patikrinimo datą, laiką, atsižvelgiant į 

galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas 

dalyvauti statytojas ar jo įgaliotas atstovas, taip pat nurodant pareigūno, kuris atliks statybos 

patikrinimą, kontaktinius duomenis.“ 

1.48. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip: 

„125.  Reglamento 122 punkte ar 123 punkte nustatyta tvarka įteiktas privalomasis nurodymas 

nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie dokumentai taip pat laikomi 

įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 124 punkte nustatyta tvarka 

vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.planuojustatau.lt buvo paskelbtas 

pranešimas apie privalomojo nurodymo surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.“ 
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1.49. Pakeičiu 130.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„130.2.  esant galimybei, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo savavališkos 

statybos nustatymo dienos naudojantis IS „Infostatyba“ surašyti savavališkos statybos aktą 

(neatsižvelgiant, kiek yra statytojų, surašomas vienas savavališkos statybos aktas) ir privalomąjį 

nurodymą nevykdyti statybos darbų, iki bus pašalinti savavališkos statybos padariniai. Privalomasis 

nurodymas nevykdyti statybos darbų nesurašomas, jeigu yra galiojantis privalomasis nurodymas 

nevykdyti to paties statinio ar jo dalies statybos darbų, kurių savavališka statyba yra nustatyta. 

Savavališkos statybos aktas (el. dokumentas) ir privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų 

(el. dokumentas) užregistruojami IS „Infostatyba“.“ 

1.50. Pakeičiu 134 punktą ir jį išdėstau taip: 

„134. Kai Reglamento 123 ir 132 punktuose nustatyta tvarka nepavyksta įteikti savavališkos 

statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų (siuntėjui grįžta elektroninis ar 

registruotas laiškas) ar informacijos apie asmens, kuriam teikiami dokumentai, kontaktinius 

duomenis, Reglamento 123 punkte nepavyksta, vietinėje ar respublikinėje spaudoje ir interneto 

svetainėje www.planuojustatau.lt (skelbimas viešinamas 6 mėnesius) paskelbiamas pranešimas 

apie: 

134.1. savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą, 

kuriame nurodomi šie duomenys: asmens, kuriam surašytas savavališkos statybos aktas ir 

įteikiamas privalomasis nurodymas, vardo, pavardės pirmosios raidės ar juridinio asmens 

pavadinimas, savavališkos statybos akto data ir numeris, privalomojo nurodymo pavadinimas, data 

ir numeris, statinio, dėl kurio surašytas savavališkos statybos aktas ir teikiamas privalomasis 

nurodymas arba kuriame yra patalpa, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas ir teikiamas 

privalomasis nurodymas, adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris ir statinio unikalus numeris, 

patalpos, dėl kurios teikiamas privalomasis nurodymas, unikalus numeris, savavališkos statybos 

akte nustatyti pažeidimai, privalomojo nurodymo esmė, turinys, teisinis pagrindas, įvykdymo 

terminas, apskundimo tvarka ir neįvykdymo teisinės pasekmės; 

134.2. numatomą statybos patikrinimą (nurodoma šio patikrinimo data, laikas, atsižvelgiant į 

galimą pranešimo paskelbimo spaudoje datą, taip pat pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, 

kontaktiniai duomenys) ir apie tai, kad šiame statybos patikrinime kviečiamas dalyvauti statytojas 

arba statinio ar žemės sklypo naudotojas ar jų įgaliotas atstovas.“  

1.51. Pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip: 

„135.  Reglamento 123 ar 132 punkte nustatyta tvarka įteiktas savavališkos statybos aktas, 

privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų ir kvietimas laikomi įteiktais tinkamai. Šie 

dokumentai taip pat laikomi įteiktais tinkamai, jei praėjo 5 darbo dienos po to, kai Reglamento 134 

punkte nustatyta tvarka vietinėje ar respublikinėje spaudoje, interneto svetainėje 

www.planuojustatau.lt buvo paskelbtas pranešimas apie savavališkos statybos akto ir privalomojo 

nurodymo nevykdyti statybos darbų surašymą ir apie numatomą statybos patikrinimą.“ 

1.52. Pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip: 

„140. Nurodymas statytojui arba statinio ar žemės sklypo naudotojui turi būti įteiktas tinkamai. 

Nurodymas (kuriame informuojama ir apie pakartotinio patikrinimo datą (jeigu ji žinoma nurodymo 

surašymo metu) asmeniui, kuriam jis buvo surašytas, įteikiamas: 

140.1. jeigu asmuo, kuriam surašytas nurodymas, yra TPS „Vartai“ naudotojas, jam nurodymas 

automatiškai teikiamas per TPS „Vartai“. Jeigu asmuo susipažįsta su jam per TPS „Vartai“ 

teikiamu nurodymu, nurodymas laikomas įteiktu TPS „Vartai“ užfiksuotu laiku. Jeigu asmuo per 3 

dienas nuo nurodymo jam pateikimo per TPS „Vartai“ nesusipažįsta su jam teikiamu nurodymu, 

apie tai automatiškai informuojamas nurodymą surašęs Inspekcijos pareigūnas, jis šį dokumentą 

privalo įteikti Reglamento 135 punkte nurodytais būdais ir duomenis apie įteikimo faktą ir būdą ne 

vėliau kaip per 2 darbo dienas suvesti į IS „Infostatyba“;  

140.2. jeigu asmuo, kuriam surašytas nurodymas, nesinaudoja IS „Infostatyba“, nurodymas 

įteikiamas Reglamento 135 punkte nurodyta tvarka.“ 

1.53. Pakeičiu 145 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 
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„145. Kai asmuo per nustatytą nurodymo įvykdymo terminą, raštu pateikia Inspekcijai 

tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“ informaciją apie nurodymo įvykdymą, Inspekcijos įgaliotas 

pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos patikrina statinio 

statybą ir surašo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktą. Jei patikrinus statybą nustatoma, kad 

nurodymas:“ 

1.54. Pakeičiu 152.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„152.2. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras – dėl statinio projekto (projekto dalies) 

vykdymo priežiūros vadovo, statybos (specialiųjų statybos darbų) vadovo, statybos techninės 

priežiūros (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros) vadovo, architekto, einančio statinio 

projekto vadovo pareigas, įvykdytų pažeidimų;“. 

1.55. Papildau 1551 punktu: 

„1551. privalomieji nurodymai nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir 

privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius kiekvienam asmeniui surašomi 

atskirai. 

1.56. Pakeičiu 1 priedą: 

1.56.1.  pakeičiu pastraipą „Duomenys apie prašymo pateikėją“  ir ją išdėstau taip:  

„Duomenys apie prašymo pateikėją (-us): 
Kontaktinė informacija 
El. paštas _______________________ Tel. __________________.“ 

1.56.2.  pakeičiu pastraipą „Duomenys apie statytoją“ ir ją išdėstau taip:  

„Duomenys apie statytoją (-us):“ 

1.56.3.  papildau nauja pastraipa po pastraipa „Duomenys apie statinio projekto vadovą“: 

„Duomenys apie statinio projekto bendraautorius 
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių 

pavadinimas, kodas 
_____________________________________________________________________________________.“ 
1.57. Pakeičiu 2 priedą: 

1.57.1.  pakeičiu pastraipą „Duomenys apie statytoją“ ir ją išdėstau taip: 

„Duomenys apie statytoją (-us):“ 

1.57.2. papildau nauja pastraipa po pastraipa „Duomenys apie statinio projekto vadovą“: 

„Duomenys apie statinio projekto bendraautorius 
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių, 

pavadinimas, kodas 
_____________________________________________________________________________________.“ 

 

1.58. Pakeičiu 3 priedą: 

1.58.1. pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, 

kurortuose, Kuršių nerijoje – statant nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant 

susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio 

tranšėjas, vėjo elektrines);“.  

1.58.2. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, 

Kuršių nerijoje – rekonstruojant nesudėtingąjį statinį;“. 

1.59. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedą. 

1.60. Pakeičiu 6 priedą: 

1.60.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Jei statinio projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas [8.46] arba 

numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių – tų statinių savininkų, 

o, esant atitinkamam savininko įgaliojimui, – tų statinių valdytojų ar naudotojų.“ 

1.60.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„5. Jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje [8.46] ar šioje zonoje parengtas 

geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo projektas arba griovimo aprašas – Lietuvos transporto 

saugos administracijos.“  

1.61. Pakeičiu 9 priedą: 

1.61.1. Papildau 2.13 papunkčiu: 

„2.13. statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams [8.32], atitiktį 

statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems statinių prieinamumo reikalavimus.“ 

1.61.2. Papildau 3.5 papunkčiu: 

„3.5. ar atitinka statinio projekto sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir 

tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami 

savivaldybės tarybos saugomais paskelbtuose kultūros paveldo objektuose, saugomais paskelbtuose 

kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius 

regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus, valstybės saugomus 

kultūros paveldo objektus, paminklus).“ 

1.61.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5.  Saugomos teritorijos direkcijos atstovas tikrina statinių, suprojektuotų valstybinių 

parkų, valstybinių draustinių teritorijose, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato teritorijose 

atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems saugomos teritorijos teritorijų 

planavimo dokumentų, apsaugos reglamento, kitų veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimus.“ 

1.61.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas tikrina, ar atitinka statinio 

projekto sprendiniai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojančius teisės 

aktus, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami valstybės saugomais paskelbtuose objektuose, 

jų teritorijose ir apsaugos zonose, regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros 

paveldo objektuose ir jų teritorijose, valstybės saugomomis paskelbtose kultūros paveldo vietovėse 

ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros 

paveldo objektus), regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovėse ir 

jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros 

paveldo objektus), kultūriniuose rezervatuose ir draustiniuose, kompleksiniuose (kraštovaizdžio) 

draustiniuose, istoriniuose nacionaliniuose, istoriniuose regioniniuose parkuose esančiuose 

statiniuose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros paveldo 

objektus).“ 

1.61.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 

„8. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovas tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems 

statinyje numatytų darbo vietų įrengimo reikalavimus. 

Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas nenumatytas arba darbo vietos iki statybos 

užbaigimo procedūrų pradžios neįrengtos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.“ 

1.61.6. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą. 

1.61.7. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą. 

1.61.8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15.  Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovas tikrina šių 

statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems energetikos įrenginių įrengimą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus: 

15.1.  elektrinių (didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios) ir katilinių; 

15.2.  110 kV ir didesnės įtampos perdavimo tinklų ir jų priklausinių; 

15.3.  gamtinių dujų sistemų; 

15.4.  gamtinių dujų saugyklų; 

15.5.  suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų; 

15.6.  magistralinių naftotiekių, produktotiekių; 
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15.7.  naftos perdirbimo įrenginių; 

15.8.  naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų; 

15.9.  šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių (didesnio kaip 100 mm sąlyginio skersmens).“ 

1.61.9. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip: 

„16. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai 

tinklai ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar 

naudotojų atstovai tikrina statinių atitiktį statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems 

prisijungimo sąlygose nustatytus prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų 

reikalavimus. Susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų atstovai tikrina statinių 

atitiktį statinio projekto sprendiniams kelių juostose ar kelių apsaugos zonose.“ 

1.61.10. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atstovas tikrina statinių atitiktį 

statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių 

sąlygose nustatytus reikalavimus arba kai statinio projekte suprojektuoti statiniai, inžineriniai tinklai ar 

kitos susisiekimo komunikacijos patenka į šio kelio statinį, kelio juostą ar kelio apsaugos zoną.“ 

1.62. Papildau 18 punktu: 

„18. Susisiekimo ministro įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos, valstybės įmonės, 

atsakingos už geležinkelių transporto eismo ir eismo keliuose saugą, tikrina statinių atitiktį projekto 

sprendiniams, kuriuose suprojektuota geležinkelių, valstybinės reikšmės kelių infrastruktūra. 

Tikrinama atitinkamai pagal geležinkelių transporto saugai svarbius kriterijus ir saugaus eismo 

automobilių keliais reikalavimus susisiekimo ministro įgaliotų valstybės institucijų ar įstaigų, 

valstybės įmonių nustatyta tvarka.“ 

1.63.  Pakeičiu 11 priedą: 

1.63.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašius deklaraciją, ją patvirtinus ir 

įregistravus Inspekcijoje užbaigiama neypatingųjų inžinerinių statinių ir šių paskirčių neypatingųjų 

pastatų [8.28] arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba (naujo 

statinio statyba, statinio rekonstravimas):“. 

1.63.2. Pakeičiu 1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:  

„1.12. gamybos, pramonės (tik gamybinių laboratorijų, kūrybinių dirbtuvių (skirtų savo ar savo 

šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami 

potencialiai pavojingi įrenginiai).“ 

2 . N u s t a t a u , kad: 

2.1.  šio įsakymo 1.11, 1.28, 1.30, 1.36, 1.39 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.; 

2.2. jei statytojas pasikeitė iki 2021 m. spalio 31 d. šio įsakymo nuostatos įsigaliosiančios nuo 

šio įsakymo įsigaliojimo dėl informacijos apie pasikeitusį statytoją, statybą leidžiančiame 

dokumente atnaujinimo netaikomos. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas 
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IS-922/647-I-5 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

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 

 

2021 m. spalio 29 d. Nr. D1-637 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 

D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. Į g a l i o j u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūrą tvirtinti pastatams atnaujinti (modernizuoti) skirtus tipinius statinių projektus.“ 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:  

1.2.1. Pakeičiu 5.162 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„5.162. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą;“. 

1.2.2. Papildau 5.163 papunkčiu: 

„5.163. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);“. 

1.2.3. Pakeičiu 5.28 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„5.28. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos 

techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo;“. 

1.2.4. Pakeičiu 7.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus 

statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nurodytais atvejais 

(išskyrus, kai numatoma statyti naujus, rekonstruoti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties 

pastatus ir (ar) jų priklausinius, nenurodytus šio reglamento 4 priede, jeigu teritorijų planavimo 

dokumentuose ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyti šiai teritorijai taikomi leidžiami pastatų 

aukštis, užstatymo tankis (arba didžiausias pastatais užstatytas plotas) ir (ar) užstatymo 

intensyvumas), numatomo projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių 

sprendinių idėją.  Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato statytojas 

atsižvelgdamas į reglamento 13 priedo nuostatas;“. 

1.2.5. Pakeičiu 29.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„29.4. sklypo planas (parengtas vadovaujantis faktiškai aktualiu topografiniu planu, kuris 

supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – faktiškai aktualiu kadastrinių 

matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija, sutartiniais 

ženklais, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais, atstumais tarp statinių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5d647ff038bb11ec992fe4cdfceb5666
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ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio 

konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų;“. 

1.2.6. Pakeičiu 33.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„33.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

(neprivalomi įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms  tvirtinti ant pastato fasado 

ar šlaitinio stogo);“. 

1.2.7. Pakeičiu 33.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„33.4. pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda [5.39])  

įvairios įrangos, inžinerinės sistemos ar konstrukcijos, kurios tvirtinamos ant pastato fasado ar 

šlaitinio stogo, atveju pastato sienos ar stogo šlaito, ant kurio tvirtinama, brėžinys M1:100–M1:200 

(kai keičiama pastato išvaizda [5.39].“ 

1.2.8. Pakeičiu 35.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„35.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis [5.23], patalpos 

(patalpų) adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami 

atskirose pastato dalyse; statinio kategorija, adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių 

atliekų rūšis tvarkymo būdai (neprivaloma įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar 

konstrukcijoms  tvirtinti ant pastato fasado ar šlaitinio stogo), neapdorotų statybinių atliekų 

panaudojimo būdai (neprivalomi įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms  

tvirtinti ant pastato fasado ar šlaitinio stogo);“. 

1.2.9. Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„35.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

(neprivalomi įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms tvirtinti ant pastato fasado 

ar šlaitinio stogo);“. 

1.2.10. Pakeičiu 35.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„35.5. pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda [5.39])  

įvairios įrangos, inžinerinės sistemos ar konstrukcijos, kurios tvirtinamos ant pastato fasado ar 

šlaitinio stogo, atveju pastato sienos ar stogo šlaito, ant kurio tvirtinama, brėžinys M1:100–M1:200 

(kai keičiama pastato išvaizda [5.39].“ 

1.2.11. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip: 

„43. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 

11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti 

atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma [5.1], pakeistas projektas patvirtintas, 

pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas [5.39].“ 

1.2.12. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip: 

„52.  Projekto tvirtinimas [5.1] – statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant 

statybą leidžiantį dokumentą, projektas turi būti statytojo patvirtintas, kai yra projekto ekspertizės 

aktas, jei jis privalomas pagal Statybos įstatymo [5.1] 34 straipsnio nuostatas, kuriame nurodyta, 

kad projektą galima tvirtinti. Kitais atvejais statytojas projektą su jame pateiktais bendraisiais 

statinio rodikliais tvirtina žyma „tvirtinu“ ir parašu ant antraštinio lapo ir šių rodiklių lentelės.“  

1.2.13. Papildau 521 punktu: 

„521. Stambaus projekto investicijų sutartyje nurodytais atvejais [5.162] statinio projekto 

bendrąją, architektūrinę, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo dalis statytojas tvirtina, 

iki gauna statybą leidžiantį dokumentą, – įformina savo pritarimą parengtoms statinio projekto 

dalims tvarkomuoju dokumentu, kai yra šių projekto dalių ekspertizės aktas (jei statinio projekto 

ekspertizė privaloma pagal Statybos įstatymo [5.1] 34 straipsnio nuostatas). Kitos statinio projekto 

dalys, kurias pagal teisės aktus privaloma parengti, privalo būti parengtos, įskaitant bendrosios 

projekto ekspertizės atlikimą (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal Statybos įstatymą 

[5.1]), ir statytojo patvirtintos – įformintos savo pritarimą parengtoms statinio  projekto dalims 

tvarkomuoju dokumentu, ne vėliau kaip iki statybos darbų pagal jas pradžios.“ 

1.2.14. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip: 

„57. Kai reglamento 9.2 papunktyje nurodytu atveju darbo projektą rengia kitas 

projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) statinio techninio projekto vadovas ir 
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darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio techninio projekto architektūrinės 

dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo 

projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), 

projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta 

tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) rangovas gali vykdyti statybos 

darbus.“ 

1.2.15. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip: 

„58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

(toliau – agentūra) pastatui atnaujinti (modernizuoti) skirtam tipiniam statinio projektui tvirtinti 

teikiami dokumentai: prašymas (kai tvirtinamas ne agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio 

projektas), pagal privalomąsias ekspertizės pastabas pataisytas tipinis statinio projektas, tipinio 

statinio projekto ekspertizės aktas, kompiuterinė laikmena su tipinio statinio projekto (pasirašyto 

elektroniniu parašu) įrašu. Agentūra tipinį statinio projektą turi patikrinti ir nustatyti, ar:“. 

1.2.16. Pakeičiu 60 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„60. Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) 

savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, 

kai numato rengti statinio projektą: reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo 

dalies; Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje 

nurodytais atvejais, kai projektiniai pasiūlymai nerengiami) nustatytais atvejais. Šis reikalavimas  

taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą 

leidžiantis dokumentas) projektinius  pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo 

projektinius pasiūlymus. Reglamento 7.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai projektiniai pasiūlymai 

nerengiami, apie planuojamą statybą statytojas informuoja visuomenę per 5 darbo dienas nuo 

techninės užduoties pasirašymo dienos – įrengia reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus 

atitinkantį stendą. Stende pateikiama reglamento 61.1, 61.3, 61.5 papunkčiuose nurodyta 

informacija ir statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai.“  

1.2.17. Pakeičiu 60 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti  projektiniai  pasiūlymai, projektinių 

pasiūlymų vaizdinė informacija, 61 punkte  nurodyti  duomenys apie statinius ar jų dalis, 

dokumentai,  pagrindžiantys, kad projektiniai pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo [5.1] 14 

straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose  nurodytais  asmenimis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti 

prašymą (jeigu prašymą  teikia įgaliotas asmuo). Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus 

dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos  Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) 

www.planuojustatyti.lt,  užpildomi atitinkami  laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi  

dokumentai juos formuojant pagal  [5.39] nurodytus reikalavimus, skelbimo apie ketinimą įrengti 

inžinerinę infrastruktūrą numerį, kai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo [5.14] 

nustatytais atvejais privaloma Ryšių reguliavimo tarnybai teikti informaciją apie numatomą 

elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbų pradžią. Kompiuterinėje laikmenoje  docx, odt, 

xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos 

parengusių asmenų elektroniniais parašais.“ 

1.2.18. Pakeičiu 61 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„61. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus 

privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“; savivaldybės 

interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus 

ir pranešimą. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo 

dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti 

objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame 

punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti 

objekto žemės sklypo ir kaimyninių [5.22] žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių 



 

51 

gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar 

Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne 

mažiau kaip 0,5 kv. m), kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir 

išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie 

statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje (statybos sklypo ar teritorijos dalyje, 

besiribojančioje su statybos sklypo adrese nurodyta gatve), kad būtų  užtikrintas projektinių 

pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos 

poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo 

dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties 

keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio (prie 

pagrindinio įėjimo į pastatą ar skelbimų lentoje pastato viduje, ar pan.) ir laikoma ne mažiau kaip 

10 darbo dienų nuo pateikimo.“ 

1.2.19. Pakeičiu 61.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„61.7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai 

projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo 

susirinkimo metu vadovaujantis reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo 

pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų);“. 

1.2.20. Pakeičiu 66 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„Kai prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams pateiktas per IS „Infostatyba“ arba 

tiesiogiai pateiktas prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams paskelbiamas IS „Infostatyba“, 

šios informacinės sistemos viešinamoje skiltyje paskelbtoje ataskaitoje ir jos prieduose fizinio 

asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

gimimo data, gimimo vieta), vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu [5.163], 

nenurodomi. IS „Infostatyba“ viešinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardės 

pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas. Ataskaita ir jos priedai su asmens duomenimis 

skelbiami IS „Infostatyba“ neviešinamoje skiltyje. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti 

asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“. 

Nurodyti duomenys (dokumentų) baigiami skelbti IS „Infostatyba“ po 1 metų nuo statinio statybos 

užbaigimo.“ 

1.2.21. Pakeičiu 67 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„67. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo 

architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 66 punkte  nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo 

dienos: įvertinęs, kaip atsižvelgta į gautus pasiūlymus ir motyvus, dėl kurių į pasiūlymus 

neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams 

pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės 

interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems 

pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės  interneto svetainės 

pirmajame puslapyje.“  

1.2.22. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip: 

„68. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio  savivaldybės 

vyriausiojo architekto funkcijas, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu.“ 

1.2.23. Pakeičiu 681 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui 

pageidaujant (išskyrus numatomus naujai statyti arba rekonstruoti ypatinguosius statinius arba 

rekonstruoti neypatinguosius statinius ar nesudėtinguosius statinius į ypatinguosius ir 

neypatinguosius statinius), naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti 

organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos 

(toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo 

susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.“ 

1.2.24. Papildau 69.5 papunkčiu: 
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„69.5. statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (pagal STR 

2.03.01:2019 [5.28] 1 priedą) ir kurių statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas, projektų. 

Atliekant šių projektų (projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir 

susisiekimo dalių) ekspertizę, tikrinama, ar projekto (projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo dalių) sprendiniai atitinka statinių pritaikymo 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13].“ 

1.2.25. Papildau 691 punktu: 

„691. Stambaus projekto investicijų sutartyje nustatytais atvejais [5.162] statinio projekto, 

nurodyto reglamento 69 punkte, projekto dalių ekspertizė atliekama ir įforminama ekspertizės aktu, 

kuris galioja iki bendrosios ekspertizės akto pasirašymo dienos  (nuo projekto dalių ekspertizės akto 

pasirašymo dienos), bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo 

dalių iki statybos leidimo išdavimo. Parengus kitas statinio projekto dalis, kurias pagal teisės aktus 

privaloma parengti, bendroji projekto ekspertizė privalo būti atlikta ir įforminta bendrosios 

projekto  ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo bendrosios projekto ekspertizės 

akto pasirašymo dienos), ne vėliau kaip iki statybos darbų pagal jas pradžios.“ 

1.2.26. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip: 

„94. Bendrosios statinio ekspertizės sudėtis, kai ji atliekama statytojo iniciatyva, Statybos 

įstatymo [5.1] 28 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais: 

94.1. patikrinimas, ar statytojas: 

94.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais [5.7], išskyrus teisės aktų [5.1], kai 

rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) [5.39], nustatytas išimtis; 

94.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); žemės sklypo ir (ar) statinio 

paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo 

vardu. Statybą leidžiančio dokumento  galiojimo terminas gali būti pasibaigęs; 

94.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų 

nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo ir remonto (keičiant naudojimo paskirtį ar jos 

nekeičiant) atvejais; 

94.2. patikrinimas, ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą pakeitus projekto 

sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti); 

94.3. patikrinimas, ar pastatytas statinys atitinka esminius statinio projekto  sprendinius, 

kuriais nustatoma: 

94.3.1. statinio naudojimo paskirtis  ir tipas; 

94.3.2. statinio vieta sklype; 

94.3.3. statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas; 

94.3.4. statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.); 

94.3.5. įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir 

(ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai; 

94.4. patikrinimas, ar statinys atitinka statinio projekto sprendinius, susijusius su trečiųjų 

asmenų interesų apsauga; 

94.5. patikrinimas, ar nepažeisti teisės aktų reikalavimai dėl statinių išdėstymo sklype (pagal 

kadastro duomenų bylą) ir atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų (jei projekto rengti 

neprivaloma); 

94.6. patikrinimas, ar statinys atitinka projekto (paskutinės projekto ar jo dokumentų laidos) 

sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams 

statinių reikalavimams; 

94.7. patikrinimas, ar dėl pastatyto (-ų) statinio (-ių) nėra surašytas savavališkos statybos 

aktas; 

94.8. patikrinimas, ar įvykdytos STR 1.05.01:2017 [5.39] 6 priede nurodytų subjektų 

rašytinių 

pritarimų statinio projektui sąlygos (jei tokių buvo); 
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94.9. patikrinimas, ar, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, gauti Statybos 

įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų subjektų rašytiniai sutikimai (jei 

jie privalomi) ir įvykdytos juose nurodytos sąlygos (jei tokių buvo); 

94.10. patikrinimas, ar pateikta rangovo garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto arba kredito 

įstaigos garantijos, kopija atitinka toliau išvardytus reikalavimus, ar pateikta draudimo bendrovės 

išduoto laidavimo draudimo rašto apmokėjimą įrodanti dokumento kopija. Draudimo 

bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai taikomi reikalavimai: 

94.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi 

būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; 

94.10.2. laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 

procentai statybos kainos (su PVM); 

94.10.3. draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos 

garantija turi būti neatšaukiami.“ 

1.2.27. Papildau 1201 punktu: 

„1201. Visus statinio ekspertizės (pirminės ar (ir) pakartotinės) aktus juos pasirašę ekspertai 

paskelbia IS „Infostatyba.“ 

1.2.28. Papildau 143.4 papunkčiu: 

„143.4. dirba (dirbo ir nepraėjęs 1 metų laikotarpis nuo darbo santykių nutraukimo) viešojo 

administravimo subjekte (-uose), atliekančiame (-čiuose) šio statinio statybos valstybinę priežiūrą 

arba statinių naudojimo priežiūrą.“ 

1.2.29. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

1.2.30. Pakeičiu 8 priedo 7.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„7.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000), kuriame 

nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, 

griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, 

rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, 

stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, universalaus dizaino 

ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo 

statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio 

konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, 

sutartiniai ženklai, kiti duomenys;“. 

1.2.31. Pakeičiu 8 priedo 8.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.1.7. universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai;“. 

1.2.32. Pakeičiu 8 priedo 8.4.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.4.1.2. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, 

funkciniais, žmonių evakuacijos, universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems, 

saugos ir kitais reikalavimais;“. 

1.2.33. Papildau 16.1.2.8 papunkčiu: 

„16.1.2.8. projektinių sprendinių atitiktį universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo 

neįgaliesiems reikalavimams;“. 

1.2.34. Pakeičiu 13 priedo 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.2. informuoti visuomenę apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų 

planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje nustatytais atvejais (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje 

nurodytus atvejus) statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies 

paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą;“.  

1.2.35. Pakeičiu 13 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: statinio projekto atitiktis teritorijų planavimo 

dokumentams, statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo 

paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis, nurodoma esama ir būsima 

paskirtys), žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai Teritorijų planavimo 

įstatymo [5.12] 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir 
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statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama), statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai 

(tarp jų – gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.), 

statinio  statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir 

pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių 

atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyti projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, 

aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, 

technologinis procesas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, 

orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) 

kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;“.  

1.2.36. Pripažįstu netekusiu galios 13 priedo 10.2 papunktį: 

1.2.37. Pakeičiu 13 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises [5.10]. 

Statytojas be projektuotojo sutikimo projektinius pasiūlymus gali naudoti tik tikslui, kuriam skirti 

projektiniai pasiūlymai.“ 

1.2.38. Pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.27 papunktis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.  

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 

________ 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

4 priedas 

 

VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) SĄRAŠAS 

 

STR 

1.01.03:2017 

[5.23] punktas 

Statinių grupės pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią 

STR 1.01.03:2017 [5.23] nustatytą klasifikaciją 

 GYVENAMIEJI PASTATAI (JŲ DALYS) 

6.1 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas,kai: naujai statomo gyvenamosios 

paskirties (vieno buto) pastato bendras plotas didesnis kaip 300 m
2
;  

rekonstruojamo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (po rekonstravimo) 

bendras plotas didesnis kaip 300 m2;  

trys ir daugiau sublokuoti (blokuoti) vienbučiai (vieno buto) gyvenamieji 

pastatai  

6.2 Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas, kai: naujai statomo 

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato bendras plotas didesnis kaip  300 

m
2
;  

rekonstruojamo gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (po 

rekonstravimo) bendras plotas didesnis kaip 300 m2; 

du ir daugiau sublokuoti (blokuoti) dvibučiai (dviejų butų) gyvenamieji pastatai 

6.3 Daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai 

6.4.  Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) skirti pastatai 

 YPATINGIEJI IR NEYPATINGIEJI NEGYVENAMIEJI PASTATAI (JŲ 

DALYS)  

7.1  Viešbučių paskirties pastatai  

7.2  Administracinės paskirties pastatai  

7.3 Prekybos paskirties pastatai  

7.4 Paslaugų paskirties pastatai:laidojimo namai, krematoriumai, remonto dirbtuvės, 
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autoservisai, plovyklos 

7.5 Maitinimo paskirties pastatai 

7.6 Transporto paskirties pastatai:oro uostai, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir 

autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių pastatai  

7.7 Garažų paskirties pastatai: 5 vietų ir daugiau automobilių garažai, atviros ar 

uždaros požeminės, antžeminės automobilių saugyklos; geležinkelio vagonų 

depai, autobusų, troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai 

7.8 Gamybos ir pramonės paskirties pastatai(visi šio pogrupio pastatai, išskyrus 

savo šeimos reikmėms skirtas dirbtuves) 

7.9 Sandėliavimo paskirties pastatai:kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos 

pagal nustatytus jų ribinius kiekius [5.21 ]; kuriųbendras plotas didesnis kaip 1500 

m2 

7.10 Kultūros paskirties pastatai 

7.11 Mokslo paskirties pastatai 

7.12 Gydymo paskirties pastatai   

7.13 Poilsio paskirties pastatai 

7.14 Sporto  paskirties pastatai  

7.15 Religinės paskirties pastatai  

7.16 Specialiosios paskirties pastatai:kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo 

izoliatoriai, pasienio kontrolės punktai 

7.18 Kitos (fermų) paskirties pastatai 

7.22 Kitos paskirties pastatai: kitos paskirties  pastatai, nurodant tikslinę paskirtį 

(lošimų namų pastatai),  kurių negalima priskirti prie kitų reglamente išvardintų 

pastatų grupių (pogrupių) 

 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

8.1  Keliai:nauji ir rekonstruojami keliai miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse 

8.2 Gatvės:naujos ir rekonstruojamos A, B, C ir D kategorijų gatvės miesto ar kaimo 

gyvenamosiose vietovėse 

8.3 Geležinkelio kelias:naujas ar rekonstruojamas miesto ar kaimo gyvenamosiose 

vietovėse   

8.4 Oro uostų statiniai:nauji oro uostai, esamų oro uostų nauji ir rekonstruojami 

pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, radiolokacinės stotys 

 INŽINERINIAI STATINIAI 

9.6 elektros tinklai: 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai (oro 

linijos) 

9.7 ryšių (telekomunikacijų) tinklai: 30 m ir aukštesni bokštai, stiebai 

 HIDROTECHNIKOS STATINIAI 

10 Užtvankos, dambos, kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris 

tvenkinyje daugiau 100 000 m3;  vandenvietės ir vandenruošos statiniai, kurių 

našumas 300 m3/d ir daugiau  

 KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

11 Sporto paskirties inžineriniai statiniai:sporto aikštynai   

12 Kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, kuriuose numatyta saugoti 50 

000 t ir daugiau atliekų; atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos 

gamybos statiniai (vėjo elektrinės, kurių aukštis 30 m ir daugiau); nuotekų 

valyklos, kurių našumas 500 m3/d ir daugiau; šaudyklos, automobilių plovyklos 

 KITI STATINIAI 

STR 

1.01.03:2017 

[5.23] 

Visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami ypatingieji ir neypatingieji 

statiniai, nesudėtingieji statiniai (kai jų kategorija keičiama į neypatinguosius ar 

ypatinguosius statinius) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo 

vietovėje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje,  kultūros paveldo vietovės 
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apsaugos zonoje“ 

STR 

1.01.03:2017 

[5.23] 

Visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami statiniai (išskyrus 

specialiosios paskirties pastatų pogrupyje (7.16) nurodytus kareivinių pastatus, 

policijos priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatus, slėptuves), kurių 

projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto (įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės 

garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių  

biudžetų lėšomis 

______________________ 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

19 priedas 

 

PROJEKTO EKSPERTIZĖS TIKRINIMO SRITYS 

 

Sutartiniai žymėjimai: 

F – tikrinama, ar projekte pateikti visi reglamento 8 priedo atitinkamuose punktuose 

nurodyti projekto dokumentai (aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, brėžiniai, skaičiavimai 

ir kt.); 

A – tikrinama reglamento 8 priedo atitinkamuose punktuose nurodytų techninio projekto 

sudedamųjų dalių dokumentų atitiktis teisės aktams ir privalomiesiems projekto rengimo 

dokumentams; 

S – tikrinamas reglamento 8 priedo atitinkamuose punktuose nurodytų techninio projekto 

sudedamųjų dalių projektinių sprendinių skaičiavimų teisingumas (įvesties ir išvesties duomenys). 

Šio priedo nuostatos gali būti taikomos atliekant techninio darbo projekto ekspertizę. 

 

Techninio projekto sudedamosios dalys  

Bendroji dalis 

1 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto  

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

5.1  projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų 

pavadinimai, žymenys) 

F  

5.2  bendrieji statinio rodikliai F  

5.3.1 projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto 

rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, 

kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas 

A  

5.3.2 projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, 

statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija 

(ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), kiti 

reikalingi duomenys 

A  

5.3.3 trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys 

statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, 

geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 

ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.) 

F  

5.3.4 rekonstruojamiems ar kapitališkai F  
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remontuojamiems statiniams – esamos būklės 

(technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, 

inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų 

techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) 

ir statybos sklypo statybinių tyrimų) aprašymas 

5.3.5 projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami 

keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, 

paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos 

planuojamos ūkinės veiklos programa 

F  

5.3.6 trumpas technologinio proceso, technologinių 

inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių pagal 

projekto dalis aprašymas 

F  

5.3.7 inžinerinių tinklų aprašymas; energinio 

aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų 

ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų 

apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas 

F  

5.3.8 susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo 

susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir 

vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

F  

5.3.9 informacija apie numatomų statybos darbų poveikį 

aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms 

F  

5.3.10 saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 

reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos 

reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), 

aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, 

urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių 

principinių sprendinių trumpas aprašymas; 

apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų 

poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

F  

5.3.11 apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo 

trumpas aprašymas 

F  

5.3.12 universalaus dizaino, aplinkos ir statinių 

pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

A  

5.3.13 statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų 

griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

A  

5.3.14 jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – 

jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas 

F  

5.3.15 trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 

įvertinimas. Pateikiami duomenys apie pastato (jo 

dalies) atitiktį projekte nurodytai energinio 

naudingumo klasei, pastato energijos sąnaudų 

skaičiavimo rezultatai: 

 

F  

5.3.15.1 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė 

A  

5.3.15.2 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo 

rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė 

A  

5.3.15.3 pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji 

šilumos nuostoliai (W/K) 

F  
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5.3.15.4 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui (jo daliai) šildyti (vienam kvadratiniam 

metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 

(kWh/(m2×metai)) 

A  

5.3.15.5 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 

pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam kvadratiniam 

metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus 

(kWh/(m2×metai)) 

F  

5.3.15.6 skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 

karštam buitiniam vandeniui ruošti (vienam 

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo 

ploto per metus (kWh/(m2×metai)) 

F  

5.3.15.7 skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) 

elektros energijos sąnaudos per metus 

(kWh/(m2×metai)) 

F  

5.3.15.8 skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per 

metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui 

(kWh/(m2×metai)); 

F  

5.3.24 duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, 

numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 

taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, 

oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė 

įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį 

planuojama ūkinė veikla statinio statybos, 

rekonstravimo ir naudojimo etapais), pateikiami 

motyvai, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės 

veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; 

informacija apie galimo poveikio aplinkai 

šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų 

reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami 

skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų 

susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų 

tvarkymą; planuojamo įrengti kurą deginančio 

įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį; 

aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų 

pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), 

teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis); 

informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar 

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); 

informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimas) 

F  

5.3.241 duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių 

įkrovimo prieigas  

F Vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014 

[5.391] 

5.3.25 duomenys apie statinio atitiktį visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir 

pagrindžiantys skaičiavimai 

F  

5.3.26 duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), 

nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną 

F  



 

59 

veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, 

apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir 

visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių 

laboratoriniai matavimai atliekami statybos 

užbaigimo procedūros etape 

5.3.27 projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita  F  

5.3.28 kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos 

dalis, pateikiami duomenys apie statinio atsparumo 

ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją 

nustatyti būtina), patalpų gaisro apkrovą; statinio 

konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių 

skyrių plotus; statinio suskirstymą priešgaisrinėmis 

užtvaromis; pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių 

kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 

evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, 

evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš 

statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus; 

angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą 

nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines 

technines charakteristikas (uždarymo 

mechanizmus, automatinius slenksčius, duris); 

statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų 

ir grindų paviršiams įrengti, degumo klases; gaisro 

gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones 

(gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo); kitus 

gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo 

sprendinius 

A  

5.4.1 būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, 

kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių 

privalu laikytis įgyvendinant projektą 

F  

5.4.2 nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos 

dokumentų parengimui 

F  

5.4.3 bendrieji reikalavimai statybos produktams 

(gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams 

ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka; 

F  

5.4.4 nurodymai statybos sklypo paruošimui F Kai nerengiama 

Pasirengimo 

statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

projekto dalis 

5.4.5 statybos darbų organizavimas ir metodai F Kai nerengiama 

Pasirengimo 

statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

projekto dalis 

5.4.6.1 rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir 

reikalavimai jai parengti 

F  

5.4.6.2 statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai F  

5.4.6.3 reikiamos procedūros norint pradėti naudoti 

geležinkelių sistemos posistemius Lietuvos 

F  
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Respublikoje 

5.4.6.4 statybos užbaigimo etapai (BEOS) F  

5.5 pritarimų, suderinimų sąrašas F  

5.6 priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos 

dokumentų kopijos) 

F  

5.7 brėžiniai F  

 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

2 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

7.1.1.1 normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis 

F  

7.1.1.2 pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: 

geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir 

stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, 

pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, 

kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, 

geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto 

parengimui reikalingi duomenys 

F  

7.1.1.3 sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, 

inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų 

ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų 

apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, 

dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų 

privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų 

įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt.  

F Išskyrus 

duomenis, 

pateiktus 

Pasirengimo 

statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

dalyje 

7.1.2 pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus 

projektinius sprendinius 

F  

7.1.2.1 duomenys apie pastatų, inžinerinių statinių, tinklų 

ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype 

A  

7.1.2.2 duomenys apie pastatų, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą 

A  

7.1.2.3 duomenys apie teritorijos vertikalų planavimą, 

lietaus vandens nuvedimą; 

A  

7.1.2.4 aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, 

darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero 

elementus 

A  

7.1.2.5  

 

duomenys apie sklypo ir pastatų apšvietimą, 

vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir 

reklamos priemonių įrengimą 

F  

7.1.2.6 duomenys apie sklypo aptvėrimą ir apsaugos 

priemones 

F  

7.1.2.7 duomenys apie lengvojo ir krovininio 

autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų 

A  
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stovėjimo aikšteles už sklypo ribų 

7.1.2.8 duomenys apie sklype įrengiamus autotransporto 

privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų 

takus krovininio autotransporto, geležinkelių, kito 

transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo 

ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su 

dangomis projektiniai sprendiniai rengiami 

susiekimo dalyje)  

A Išskyrus 

duomenis, 

pateiktus 

Susisiekimo 

dalyje 

7.1.2.9 duomenys apie atliekų surinkimą ir tvarkymą A  

7.1.2.10 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams 

statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 

visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų 

asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

A  

7.1.2.11 duomenys apie gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 

automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie 

statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; 

gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą 

A  

7.1.2.12 duomenys apie automobilinių gaisrinių kopėčių ir 

(ar) gaisrinio keltuvo siekių diagramas, 

skaičiavimus (jei būtina) 

A Kai nerengiama 

Gaisrinės saugos 

dalis 

7.1.2.13 duomenys apie priemones, užtikrinančias, kad 

gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 

privažiavimo keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; 

privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo 

priemonių ženklinimą (jei tai būtina) 

A Kai nerengiama 

Gaisrinės saugos 

dalis 

7.1.2.14 duomenys apie žmonių su negalia judėjimo ir jų 

transporto stovėjimo, judėjimo galimybes 

A  

7.1.2.15 duomenys apie kitą informaciją, kuri nepateikta 

brėžiniuose 

F  

7.1.3. aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie 

skaičiavimais pagrįstas ar normatyviniais 

dokumentais nustatytas: 

F  

7.1.3.1 sklypo sanitarinę ar apsauginę zoną A  

7.1.3.2 sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui 

pavojingas zonas 

A  

7.1.3.3. sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių 

inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų 

dydžius, nustatytus veiklos apribojimus 

(servitutus) 

F  

7.1.3.4 automobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikį, 

taip pat žmonių su negalia transportui 

A  

7.1.3.5 kitus specifinius duomenis F  

7.1.4 pagrindiniai techniniai rodikliai F  

7.2 sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai F  

7.3 techninės specifikacijos A  

7.4 brėžiniai A  

7.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Architektūrinė dalis 
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3 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

8.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis 

F  

8.1.2 bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, 

funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, 

kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir 

reljefas 

F  

8.1.3 rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – 

esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, 

paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių 

dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį 

F  

8.1.4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai 

projektuojami keli statiniai) 

F  

8.1.5 pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo 

sprendiniai 

F  

8.1.6 sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir 

maitinimo sprendiniai 

F  

8.1.7 universalaus dizaino neįgaliųjų poreikių tenkinimo 

sprendiniai 

A  

8.1.8 pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, 

liftų išdėstymo sprendiniai 

A  

8.1.9 pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, 

grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos ir jų 

parinkimo motyvai 

F  

8.1.11 patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai 

ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo 

sprendiniai 

F  

8.1.12 numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso 

klasė (klasės) 

A  

8.1.13 prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo 

vandalizmo priemonės 

F  

8.1.14 projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems 

projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir 

statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams 

A  

8.1.15 statinio techniniai ir paskirties rodikliai F  

8.2.1 statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai F  

8.2.2 buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo 

skaičiavimai 

F  

8.2.3 pastato (visuomeninės paskirties pastato atveju) 

paskirties rodiklių (kompiuterizuotų darbo vietų, 

F  
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lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, 

žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, mokinių 

vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai 

8.2.4 patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai F  

8.2.5 kiti reikalingi skaičiavimai, atsižvelgiant į projekto 

techninę užduotį 

F  

8.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių 

projekto dalies darbo projektui, gaminių, medžiagų 

ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, sąrašai 

paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 

projektuotojo atstovai,nuorodos į normatyvinius ir 

kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus, kiti bendrieji 

reikalavimai 

A  

8.3.2 reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų 

apdailai, išorinės reklamos įrengimui, 

architektūrinėms detalėms, pastatų patalpų vidaus 

apdailai, interjero darbams (kai numatyta sutartyje 

ar užduotyje), jų kokybės kontrolei (leistini 

nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

mažiausi reikalavimai daugiabučių gyvenamųjų 

namų vidaus apdailos darbams 

A  

8.3.3 reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms): langams, durims, vartams, apdailos 

medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir 

kita), stogo dangai, baldams, interjero elementams 

(kai numatyta sutartyje ar užduotyje), kitiems 

gaminiams ir medžiagoms. Reikalavimai statybos 

produktams pateikiami su nuoroda į tiems 

produktams reikalavimus keliančius normatyvinius 

dokumentus 

A  

8.3.4 statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis, statinio elementų, statybos 

produktų ir medžiagų atsparumas ugniai  

A  

8.3.5 nurodymai restauravimo ir atkūrimo darbų 

technologijai (kai reikia) 

F  

8.4 sprendinių brėžiniai A  

8.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Konstrukcijų dalis 

4 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto  

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

9.1.1.1 normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

F  
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parengta ši dalis  

9.1.1.2 bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę: 

geologinės ir hidrogeologinės, klimato sąlygos, 

gamtinė ar technogeninė tarša, greta išdėstyti 

statiniai ir inžineriniai tinklai 

F  

9.1.1.3 bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: 

naudojimo paskirtis, technologiniai procesai 

(gamybos paskirties atveju), statinio kategorija, 

statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų 

skaičius, rūsys ir mansarda (jei numatyti), 

komplekso statinių išdėstymas (projektuojamų 

statinių grupės atveju), deformacinių blokų 

skaičius ir matmenys plane ir kt. 

F  

9.1.1.4 laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų principinis 

parinkimas statiniui: pamatai, vertikaliųjų 

(kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, 

sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių elementų tipai, 

medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos 

(ilginiai, profiliuotasis paklotas ir pan.) 

A Pagal projektinius 

sprendinius 

pagrindžiančius 

skaičiavimus 

9.1.1.5  

 

projekto sprendinių dokumentų naujos laidos 

rengimo atveju – aprašyti esminius ir neesminius 

pakeitimus (gretinant su ankstesne projekto 

sprendinių dokumentų laida), nurodyti 

dokumentus, kurių pagrindu keičiamas projektas 

A  

9.1.1.6  

 

rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – 

projekte numatytų darbų sąrašas, esamų statinių 

konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, 

kaip jie atitinka normatyvinių dokumentų 

reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo 

statinio statybos metus, kiek metų naudojamas, 

aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius 

remontus 

A  

9.1.2.1 duomenys apie pagrindų ir statinių 

skaičiuojamąsias schemas (konstrukcinių 

elementų matmenys ir išdėstymas, apkrovos, 

įtvirtinimo sąlygos, medžiagos, skaičiavimo 

metodai), mazgų ir jungčių įtaką sprendiniams 

A Susiejant su 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimų 

ataskaita 

9.1.2.2 duomenys apie skaičiavimais nustatytas statinio 

apkrovas: jų tipus (grunto slėgio, sniego, vėjo, 

naudojimo, technologinė, gaisrinio transporto, 

dinaminė ir kt.), dydį, apkrovų derinius statybos ir 

naudojimo metu, atitinkamus poveikių ir derinių 

koeficientus;  

S Susiejant su 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimų 

ataskaita 

9.1.2.3 duomenys apie statinių ir konstrukcijų svarbumo 

klases, ilgaamžiškumą, galimų deformacijų (pvz., 

plyšių atsivėrimo pločio betone, pamatų 

nuosėdžių, sijų įlinkių, bokšto horizontalių 

poslinkių ir kt.) leistiną dydį, atsargos 

koeficientus 

A Susiejant su 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimų 

ataskaita 

9.1.2.4 duomenys apie statinių pagrindų inžinerinius 

geologinius, hidrogeologinius rodiklius, pamatų 

tipus (juostiniai, seklieji, poliniai ir kt.), jų 

A Susiejant su 

projektinių 

sprendinių 
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parinkimo motyvus skaičiavimų 

ataskaita 

9.1.2.5  

 

duomenys apie dirbtinius pasluoksnius ir 

užpildus, konstrukcinių elementų medžiagas, 

medžiagų atsargos koeficientus 

F  

9.1.2.6 duomenys apie dinaminių apkrovų poveikio 

konstrukcijoms įvertinimo sprendinius 

A  

9.1.2.7 duomenys apie konstrukcijų apsaugos priemones 

nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, 

radiacijos ar kt. poveikio, temperatūros reikšmes 

ir drėgmės režimus patalpose 

A  

9.1.2.8 duomenys apie deformacinių siūlių įrengimo 

sprendinius 

A  

9.1.2.9 duomenys apie atitvarų garso izoliavimo 

sprendinius 

A  

9.1.2.10 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 

ir esminiams statinių reikalavimams 

F  

9.2.1 bendrieji nurodymai   F  

9.2.2 reikalavimai statybos (paruošimo, gamybos, 

montavimo) darbams 

A  

9.2.3 reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms): mūro, gelžbetonio, metalo, 

medienos gaminiams, armatūrai, betonui, 

skiediniui, jiems gaminti naudojamoms 

medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems 

gaminiams. Reikalavimai statybos produktams 

pateikiami su nuoroda į tiems produktams 

reikalavimus keliančius normatyvinius 

dokumentus 

A  

9.2.4 gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) 

reikalavimai 

A  

9.2.5 restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos  F Kai reikia 

9.3 sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai A  

9.3.1 statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos 

ir jų deriniai (taip pat vibracinės, seisminės), 

pamatus veikiančios atraminės reakcijos 

S 

 

Tikrinama 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimai: 

apkrovų į statinio 

konstrukcijas ir jų 

elementus 

nustatymo ir 

apkrovų derinių 

sudarymo 

pagrįstumas 

9.3.2 pagrindų ir pamatų tipų, kitų statinio laikančiųjų 

konstrukcijų – rėmų ir atskirų elementų – kolonų, 

sijų, išorės ir vidaus sienų, perdangų, denginių 

konstrukcijų skerspjūvių parinkimo pagrindimo  

A Tikrinama 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimų 

atitiktis statinio 

mechaninio 

atsparumo ir 
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pastovumo 

reikalavimams  

9.3.3 konstrukcijų bendrojo statinio pastovumo 

užtikrinimo, schemos kinematinio nekintamumo 

užtikrinimo  

A Tikrinama 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimai 

9.3.4 konstrukcijų atsparumo ugniai  A Tikrinama 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimai, kai 

nerengiama 

Gaisrinės saugos 

dalis 

9.3.5 pastato (patalpų) išorinių ir vidinių atitvarų garso 

izoliavimo rodiklių skaičiavimai; gali būti 

pateikiami konstrukcijų rodikliai, nustatyti 

akredituotų laboratorijų natūrinių bandymų 

protokolais, arba konstrukcijų galiojantys 

techniniai liudijimai 

A  

9.3.6 atitvarų principinių detalių ir mazgų šiluminės 

varžos skaičiavimai 

A Atskira 

projektinių 

sprendinių 

skaičiavimų 

ataskaita  

9.3.7 išvados dėl skaičiavimo rezultatų atitikties 

projekto rengimo dokumentų reikalavimams, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimams ir dėl konstrukcinių elementų ir 

jungčių laikomosios galios išnaudojimo; teikiami 

siūlymai racionalizuoti sprendinius 

A Tikrinama 

skaičiavimų 

rezultatų atitiktis 

8 priedo 9.1.2.3 p. 

nurodytiems 

duomenims ir 

laikomosios 

galios 

išnaudojimo 

rodikliai 

9.3.8 projekto vadovo užduotis konstrukcijų daliai 

rengti, projekto sprendinių derinimo raštai su kitų 

projekto dalių vadovais arba subrangovais 

A Atskiras projekto 

dokumentas 

9.4 brėžiniai A  

9.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Susisiekimo dalis 

5 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

16.1.1.1 susisiekimo dalies privalomieji projekto 

rengimodokumentai, gauti ar projekto rengimo 

metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys 

iš kitų projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti 

F  
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dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengta ši projekto dalis; kompiuterinės 

programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši 

dalis  

16.1.1.2 rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – 

duomenys apie esamų susisiekimo komunikacijų 

techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių 

reikalavimams, kiti duomenys 

F  

16.1.2.1 duomenys apie krovinių apyvartą (atvežama, 

išvežama, pervežama aikštelėje), transporto 

priemonių ir srautų pagrindimą 

A  

16.1.2.2 duomenys apie privažiavimo kelius (prijungimo 

vietas prie esamų kelių, jų technines 

charakteristikas ir kt.) 

F  

16.1.2.3 duomenys apie sklypo kelių, privažiavimų ir 

automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo 

pagrindimą; 

F  

16.1.2.4 duomenys apie kelio juostų, sankasų, pagrindų, 

dangų charakteristikas ir jų įrengimo pagrindimą 

A  

16.1.2.5 duomenys apie judėjimo saugumo užtikrinimą, 

kelių ženklinimą, eismo reguliavimo ženklus, 

apšvietimą 

F  

16.1.2.6 duomenys apie lietaus vandens surinkimą, valymą 

ir nuvedimą 

A  

16.1.2.7 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams 

A  

16.1.2.8 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

universalaus dizaino, aplinkos ir statinių 

pritaikymo neįgaliesiems reikalavimams 

A  

16.1.3.1 kelių plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos 

plotis, kelių ilgis, stovėjimo aikštelių automobilių 

vietų skaičius 

A  

16.1.3.2 vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius F  

16.1.3.3 kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų 

maksimali leistinoji apkrova 

A  

16.1.3.4 geležinkelių pagrindiniai techniniai rodikliai – 

atstumas tarp bėgių, leistinas greitis, vagonų 

skaičius, nuolydžiai, kreivės ir kt. 

A  

16.2.1 autotransporto, geležinkelių srautai, eismo 

intensyvumas, mašinų stovėjimo aikštelių plotai, 

tiltų, pralaidų ir kitų priklausinių techniniai 

rodikliai 

F  

16.2.2 kelių, privažiavimų, transporto stovėjimo ir 

krovinių saugojimo aikštelių pagrindų ir dangos 

parinkimo pagrindimo skaičiavimai 

A  

16.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus 

F  
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dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

16.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

paruošiamiesiems darbams, žemės kasimo, 

pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, 

vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, dangų 

ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės 

kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 

metodai ir rodikliai) 

A  

16.3.3 reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms) gruntui, pagrindo medžiagoms, 

dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, 

pralaidoms, kelio ženklams, kelių, geležinkelių 

priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, 

įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai 

A  

16.4 brėžiniai A  

16.5  sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

6 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

20.1.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

20.1.1.2 statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų vandens tiekimo, 

nuotekų šalinimo  įrenginių ir tinklų techninę 

būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams 

ir kiti duomenys 

F  

20.1.2.1 duomenys apie vandens vartotojus ir vandens 

paėmimo šaltinius 

F  

20.1.2.2 duomenys apie vandentiekio sistemas (geriamojo, 

gamybinio ir kt.) 

F  

20.1.2.3 duomenys apie vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo 

technologinius sprendinius 

F  

20.1.2.4 duomenys apie įvadinius ir sklypo vandentiekio 

tinklus 

F  

20.1.2.5 duomenys apie pakartotinio vandens vartojimo, 

apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius  

F  

20.1.2.6 duomenys apie suvartoto vandens apskaitą F  

20.1.2.8 duomenys apie teritorijos laistymą F  

20.1.3.1 duomenys apie nuotekų rūšis (buitines, gamybines, 

lietaus, drenažo ir kt.) 

F  

20.1.3.2 duomenys apie nuotekų šaltinius, kiekį ir 

užterštumą 

F  
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20.1.3.3 duomenys apie nuotekų surinkimo ir šalinimo 

sistemas 

F  

20.1.3.4 duomenys apie nuotekų valyklų technologinius 

sprendinius 

F  

20.1.3.5 duomenys apie išleidžiamų valytų nuotekų kiekius 

ir užterštumą 

A  

20.1.3.6 duomenys apie nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko 

ir sklypo tinklus 

F  

20.1.3.7 duomenys apie pastatų nuotekų sistemas F  

20.1.3.8 duomenys apie šalinamų nuotekų apskaitą, jos 

įrengimo vietą 

F  

20.1.5.1 vandens ėmyklų ir ruošyklų vandenvietės 

pajėgumas, artezinių gręžinių kiekis, vandens 

horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuarų 

talpa, tiekiamo vandens slėgis, energetiniai 

poreikiai vandenvietės darbui ir kiti rodikliai 

F  

20.1.5.2 nuotekų valyklų mechaninio, biologinio valymo 

įrenginių pajėgumas, išvalyto vandens liekamosios 

taršos duomenys, nuotekų valymui reikalingi 

cheminių medžiagų, energinių resursų kiekiai, 

susidarančios atliekos ir taršos duomenys, kiti 

rodikliai 

A  

20.1.5.3 lietaus nuotekų valyklų pajėgumas, išvalyto 

vandens taršos duomenys 

A  

20.1.5.4 vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis 

arba tik svarbiausias parametras); 

F  

20.1.5.5 lietaus vandens tinklų (debitas, skersmuo, ilgis 

arba tik svarbiausias parametras) 

F  

20.1.5.6 nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik 

svarbiausias parametras) 

F  

20.1.5.8 geriamojo vandens poreikis buičiai, gamybai, 

gaisrų gesinimui 

A  

20.1.5.9 nuotekų kiekis F  

20.2.1 vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti (žr. 

gaisrų gesinimo sistemos dalį), teritorijai laistyti ir 

kitiems tikslams) poreikių skaičiavimai 

A  

20.2.2 nuotekų (buitinių, gamybinių, švarių, užterštų, 

apvalytų) kiekio, lietaus vandens ir drenažo kiekio 

skaičiavimai 

A  

20.2.3 hidrauliniai skaičiavimai F  

20.2.4 reikalingų technologinių talpų tūrio skaičiavimai F Jei nenumatyta 

kitose projekto 

dalyse 

20.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant šios projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

20.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų 

A  
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paruošimo, vamzdynų ir įrenginių montavimo, 

išbandymo, antikorozinio padengimo, 

hidroizoliavimo, dažymo ir kitiems darbams, jų 

kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų 

įvertinimo metodai ir rodikliai) 

20.3.3 reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams 

įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, 

prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, 

hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo 

medžiagoms ir t. t. 

A  

20.3.4 reikalavimai įrenginių naudojimui: vandens ir 

nuotekų kokybei kontroliuoti, stebėsenai atlikti, 

cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų 

saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir 

vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, 

bandymams, praplovimams atlikti 

A  

20.3.5 kiti specifiniai reikalavimai A  

20.4 brėžiniai A  

20.5  sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

7 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

21.1.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

21.1.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų šildymo, 

vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, 

vamzdynų, ortakių techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, sistemų techniniai 

rodikliai, kiti reikalingi duomenys 

F  

21.1.2.1 duomenys apie oro lauko parametrus F  

21.1.2.2 duomenys apie patalpas: jų paskirtį, technologinį 

procesą, gamybos (paslaugų) kategorijas, 

mikroklimato parametrus (oro drėgnį, temperatūrą, 

oro judrumą darbo zonoje, patalpos oro kokybės 

kategoriją, oro švarumo klasę) 

F  

21.1.2.3 duomenys apie patalpų šilumos ir oro balansų 

rezultatus (patalpų projektinius šilumos nuostolius, 

vėsinimo galią, oro kiekius) 

A  

21.1.2.4 duomenys apie šildymo sistemas (šilumnešio 

parametrus, šildymo galią, sistemos bendruosius 

slėgio nuostolius, balansavimo priemones, 

A  
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reguliavimą ir valdymą) 

21.1.2.5 duomenys apie šilumos įvadą (apskaitą, šilumos 

įvado charakteristikas); natūralias, mechanines 

vėdinimo sistemas (oro kiekį, elektros energijos 

sąnaudas, įrenginių efektyvumo koeficientus, 

šilumogražą, reguliavimą ir valdymą) 

F  

21.1.2.6 duomenys apie oro šalinimo sistemą (oro kiekį, 

oro valymo įrenginius, jų efektyvumą, 

specialiuosius reikalavimus, ortakių sandarumo 

klasę, aplinkosaugos priemones ir stebėseną) 

A  

21.1.2.7 duomenys apie gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų 

specifinių patalpų vėdinimą 

A  

21.1.2.8 duomenys apie dūmų ir šilumos valdymo šalinimo 

sistemas, tiekiamąsias priešdūminio vėdinimo 

sistemas; 

F  

21.1.2.9 duomenys apie priešgaisrines sklendes, ortakių 

atsparumą ugniai ir degumą; 

A  

21.1.2.10 duomenys apie drėgno režimo, pavojingų 

cheminių medžiagų laikymo patalpų šildymo, 

vėdinimo sprendinius 

F  

21.1.2.11 duomenys apie užteršto oro valymo įrenginius, 

išvalyto oro kokybinius rodiklius 

F  

21.1.2.12 duomenys apie oro kondicionavimo sistemas oro 

kondicionavimo procesų vaizdavimą h–x 

diagramoje 

F  

21.1.2.13 duomenys apie vibracijos ir triukšmo sklidimo 

mažinimo priemones 

A  

21.1.2.14 duomenys apie avarines vėdinimo sistemas F  

21.1.2.15 duomenys apie šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemų valdymą veikiant darbo, 

nedarbo ir avariniu režimu, sprendinių su rezervine 

įranga pagrindimą 

F  

21.1.2.16 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 

F  

21.1.2.17 duomenys apie pastato atitvarų elementų (sienų, 

pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, 

atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo 

koeficientus, pastato (patalpos) šilumos nuostolių 

sumą, energinio naudingumo klasę 

F  

21.1.3.1 bendrieji pastato (patalpos) šilumos nuostoliai F  

21.1.3.2 projektinis metinis šilumos poreikis pastatui 

šildyti; 

F  

21.1.3.3 projektinis metinis šilumos poreikis pastatui 

vėdinti 

F  

21.2.1 šilumos kiekis pastatams (patalpoms) šildyti F  

21.2.2 šilumos, tiekiamos į oro šildymo sistemas, kiekis F  

21.2.3 pastato (patalpos) šilumos nuostoliai F  

21.2.4 oro kiekis, reikalingas pastatui (patalpai) vėdinti 

(oro kaita), oro valymo ir kondicionavimo 

įrenginiams 

A  
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21.2.5 tiekiamo ir į atmosferą išmetamo oro valymo 

įrenginiams parinkti reikalingi skaičiavimai 

F  

21.2.6 oro valymo įrenginiuose susidarančių atliekų 

kiekiai, pašalinamo oro užterštumo koncentracija 

F  

21.2.7 oro kiekis dūmų pašalinimui F  

21.2.8 ortakių aerodinamikos skaičiavimai F  

21.2.9 dūmų ir šilumos valdymo sistemos parametrai S Kai nerengiama 

Gaisrinės saugos 

dalis 

21.2.10 tiekiamosios priešdūminės vėdinimo sistemos 

parametrai 

A  

21.3.1 nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš 

rengiant šios projekto dalies darbo projektą, sąrašai 

atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

21.3.2 nurodymai statybos (montavimo) darbams 

(įrenginių, ortakių, šildymo prietaisų, vamzdynų, 

apsauginės ir uždaromosios armatūros 

montavimui, triukšmo slopinimo, šiluminio 

izoliavimo, hermetizavimo, dažymo, išbandymo, 

kitiems darbams), jų kokybės kontrolei (taip pat 

leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir 

rodikliai) 

A  

21.3.3 nurodymai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams 

A  

21.4 brėžiniai A  

21.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Dujotiekio dalis 

8 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

25.1.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

25.1.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų dujų įrenginių ir 

tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių 

reikalavimams, kiti duomenys 

F  

25.1.2.1 duomenys apie vartotojus, dujų poreikius ir jų 

parametrus 

F  

25.1.2.2 duomenys apie dujų šaltinius, prisijungimo prie jų 

vietas ir sąlygas 

F  
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25.1.2.3 duomenys apie dujų tiekimo tinklus, jų 

charakteristikas ir techninius rodiklius 

F  

25.1.2.4 duomenys apie dujų reguliavimo, skirstymo, 

matavimo ir apskaitos priemones 

F  

25.1.2.5 duomenys apie vamzdynų izoliaciją, antikorozinę, 

elektrokorozinę apsaugą 

F  

25.1.2.6 duomenys apie projektinius sprendinius, 

užtikrinančius sprogimo ir darbo saugą, numatytas 

prevencijos priemones 

A  

25.1.2.7 duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ir 

sprendiniais nustatytas sklypo zonų ir pastatų 

patalpų sprogimo kategorijas, zonų dydžius 

A  

25.1.2.8 duomenys apie darbo saugos ir aplinkosaugines 

priemones 

F  

25.1.2.9 duomenys apie projektuojamų slėginių įrenginių 

darbo laiką, kategorijas, atitikties įvertinimą ir 

registravimą 

F  

25.1.2.10 duomenys apie pavojų analizę 

 

F Kai yra 

potencialiai 

pavojingų 

įrenginių 

25.1.2.11 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams 

F  

25.1.3.1 dujų rūšis, jų kiekis, slėgis F  

25.1.3.2 talpų, rezervuarų tūris, patalpų plotas F  

25.1.3.3 įvadinių tinklų diametras, slėgis, ilgis F  

25.1.3.4 suvartojamų dujų kiekis F  

25.2.1 dujų sunaudojimo skaičiavimai S  

25.2.2 sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių 

skaičiavimai 

A  

25.2.3 oro taršos skaičiavimai F  

25.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

25.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų 

įrengimo, vamzdynų, talpų ir įrenginių 

montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, 

izoliavimo ir kitiems darbams, jų kokybės 

kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, įvertinimo 

metodai ir rodikliai) 

A  

25.3.3 reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams: komplektiniams 

įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, 

uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, izoliacinėms 

medžiagoms ir kt. 

A  

25.4 brėžiniai A  
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25.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Elektrotechnikos dalis 

9 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

27.1.2.1 normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis  

F  

27.1.2.2 kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

27.1.2 statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų elektros įrenginių 

ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, kiti duomenys 

F  

27.1.3.1 duomenys apie maitinimo šaltinius (įskaitant 

atsinaujinančių išteklių energijos), prisijungimo 

vietas, įtampą, pagrindinius elektros energijos 

vartotojus 

F  

27.1.3.2 duomenys apie elektros energijos tiekimo, 

paskirstymo, transformavimo principinius 

sprendinius 

A  

27.1.3.3 duomenys apie aukštos įtampos tinklų, aparatų ir 

įrenginių parinkimo pagrindimą 

A  

27.1.3.4 duomenys apie tinklų ir įrenginių apsaugą nuo 

perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių 

ribojimą, relės apsaugą 

A  

27.1.3.5 duomenys apie elektros pavarų virš 1kV valdymą, 

automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius 

ir rezervinius maitinimo šaltinius 

F  

27.1.3.6 duomenys apie elektros energijos apskaitą, 

kontrolės prietaisus 

F  

27.1.3.7 duomenys apie įrenginių, statinių įžeminimą A  

27.1.3.8 duomenys apie įrenginių ir statinių žaibosaugos 

sistemos parinkimą 

A  

27.1.3.9 duomenys apie specifinius elektrotechnikos 

statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, 

tunelių, prožektorių atramų, žaibolaidžių, 

sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir 

inžinerinėmis komunikacijomis) 

F  

27.1.4.1 duomenys apie pagrindinius galios vartotojus, jų 

įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius, 

vartotojų elektros energijos tiekimo patikimumo 

kategoriją, pagrindines charakteristikas ir kt. 

A  

27.1.4.2 duomenys apie elektros energijos tiekimo, 

paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos 

aparatūrą ir įrangą 

F  

27.1.4.3 duomenys apie elektros energijos tiekimo F  
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magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų, 

šynolaidžių) įrengimo būdus pastatuose 

(patalpose) 

27.1.4.31 duomenys apie elektromobilių įkrovimo prieigas ir 

kabelių kanalų infrastruktūrą  

F Vadovaujantis 

STR 2.06.04:2014 

[5.391] 

27.1.4.4 duomenys apie elektrotechninę įrangą gaisrui, 

sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, 

numatytas prevencines priemones, galimas 

avarines situacijas, elektros energijos tiekimo 

rezervavimą 

F  

27.1.4.5 duomenys apie elektrotechninę įrangą potencialiai 

pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai 

laidžiose ir kt.) 

F  

27.1.4.6 duomenys apie elektros energijos tinklų ir 

įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių 

elektros krūvių, potencialų išlyginimą 

F  

27.1.4.7 duomenys apie specifinius projektinius sprendinius 

kilnojamiems, judantiems elektros energijos 

vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, 

šynų tinklams, įrangai ir tinklams 

F  

27.1.4.8 duomenys apie elektrotechninę įrangą ir elektros 

energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą 

vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis 

sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, 

saugos ir gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų 

padarinių pašalinimui ir kt.) 

A  

27.1.4.9 duomenys apie reikalavimus elektros instaliacijai 

(elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos 

priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir 

kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją 

gaisrinės saugos priemonėms  

A Kai nerengiama 

Gaisrinės saugos 

dalis 

27.1.5.1 duomenys apie statinių ir patalpų apšvietimo 

sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, 

evakuacinio, pažemintos įtampos ir kt.) 

A  

27.1.5.2 duomenys apie sklypo, zonų, kelių apšvietimą A  

27.1.5.3 duomenys apie apšvietimo įrangą gaisrui, 

sprogimui pavojingose patalpose arba zonose 

A  

27.1.5.4 duomenys apie šviesos šaltinių ir šviestuvų 

parinkimo pagrindimą 

A  

27.1.5.5 duomenys apie apšvietimo tinklus, jų įrengimo 

vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą 

A  

27.1.6.1 transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų 

galia, įtampa 

F  

27.1.6.2 generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos 

šaltinių techniniai duomenys (galia, įtampa, darbo 

laikas ar laiko resursai ir kt.) 

F  

27.1.6.3 projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji 

ir leistinoji naudoti galia 

F  

27.1.6.4 metinis iš atsinaujinančių energijos išteklių gautos 

energijos suvartojimas 

F  

27.1.6.5 metinis elektros energijos suvartojimas F  
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27.2.1 elektros energijos įrenginių įrengtosios ir 

leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios, 

bendrosios) skaičiavimai 

S  

27.2.2 apšvietimui reikalingos elektros energijos galios 

skaičiavimai 

A Tikrinama 

projektinių 

rodiklių atitiktis 

normatyviniams 

dokumentams 

27.2.3 trumpojo jungimo srovių, vienfazio trumpo 

jungimo skaičiavimai (didelio ilgio mažo 

skerspjūvio tinkluose)  

A Tikrinama 

projektinių 

rodiklių atitiktis 

normatyviniams 

dokumentams 

27.2.4 įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose 

tinkluose skaičiavimai 

A Tikrinama 

projektinių 

rodiklių atitiktis 

normatyviniams 

dokumentams 

27.2.5 iš atsinaujinančių išteklių suvartojamo energijos 

kiekio skaičiavimai 

F  

27.2.6 suvartojamo elektros energijos kiekio skaičiavimai F  

27.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

27.3.2 pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) 

darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, 

pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, 

elektrotechnikos įrenginių montavimo, išbandymo, 

apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, 

antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai) 

A  

27.3.3 reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams: transformavimo, 

paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, 

kontrolės prietaisams, kabeliams, laidams, 

vamzdžiams ir kt. 

A  

27.3.4 bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: 

sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, 

potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, 

apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai 

ir bandymams 

A  

27.4 brėžiniai A  

27.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

10 lentelė 
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Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinim

o būdas 

Pastabos 

29.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

29.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – pateikiami duomenys apie esamų 

elektroninio ryšio sistemų (įrenginių ir tinklų) 

techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, 

kiti duomenys 

F  

29.1.3.1 duomenys apie sistemas (miesto, administracinio-

ūkinio, žinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir 

kt.) 

F  

29.1.3.2 duomenys apie abonentus ir ryšio aparatūros 

parinkimo motyvus 

F  

29.1.3.3 duomenys apie telefono tinklų paskirstymą ir jų 

įrengimo pastatuose (patalpose) būdus 

F  

29.1.3.4 duomenys apie projektuojamus sklype ar už sklypo 

ribų telefono tinklus 

F  

29.1.3.5 duomenys apie kabelines, laidines linijas, 

aparatūrą, vietines automatines telefono stoteles 

F  

29.1.3.6 duomenys apie specifinius projektinius sprendinius 

gaisrui, sprogimui pavojingose, triukšmingose 

patalpose 

F  

29.1.4.1 duomenys apie sistemas (viešosios informacijos, 

socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio, 

įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.) 

F  

29.1.4.2 duomenys apie projektuojamus sklype ar už sklypo 

ribų radijo tinklus 

F  

29.1.4.3 duomenys apie informacijos vartotojus, radijo 

sistemų ir aparatūros parinkimo motyvus; 

F  

29.1.4.4 duomenys apie radijo priėmimo, stiprinimo, 

įgarsinimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą ir 

statinius (antenas ir kt.); 

F  

29.1.5.1 duomenys apie sistemas (visuomeninę, vietinę, 

vaizdo stebėjimo, telekonferencijų ir kt.) 

F  

29.1.5.2 duomenys apie vaizdo priėmimo, perdavimo, 

įrašymo aparatūrą, įrenginius ir antenas 

F  

29.1.5.3 duomenys apie vartotojus, valdymo ir aptarnavimo 

personalą 

F  

29.1.5.4 duomenys apie priėmimo ir perdavimo lauko 

tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose) 

F  

29.1.6.1 duomenys apie geležinkelio sistemas F  

29.1.6.2 duomenys apie rakinamojo sąryšio įrangą F  

29.1.6.3 duomenys apie elektrinę iešmų ir signalų 

centralizaciją 

F  
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29.1.6.4 duomenys apie mikroprocesorinę centralizaciją F  

29.1.6.5 duomenys apie vidaus ir lauko įrenginius F  

29.1.6.6 duomenys apie elektros energijos tiekimą ir jo 

patikimumo užtikrinimą 

F  

29.1.6.7 duomenys apie telefoninio ir radijo ryšio 

priemones 

F  

29.1.7.1 duomenys apie administracijos, gamybos proceso, 

inžinerinių sistemų ir elektroninės informacijos 

kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones 

F  

29.1.7.2 duomenys apie duomenų perdavimo tinklus F  

29.1.7.3 duomenų kaupimo, saugojimo, dauginimo įrangą ir 

priemones 

F  

29.1.7.4 duomenys apie programinę įrangą ir kitus 

specifinius sprendinius 

F  

29.1.8.1 duomenys apie elektroninės informacijos rūšis 

(administracijos, saugos, gelbėjimo, paieškos, 

reklamos ir kitų tarnybų) 

F  

29.1.8.2 duomenys apie perdavimo būdus (garsinę, 

šviesinę, elektroninę ir kitus) 

F  

29.1.8.3 duomenys apie informacijos perdavimo priemones 

ir įrenginius 

F  

29.1.8.4 duomenys apie informacijos valdytojus ir, jei 

reikia, apie jų patalpose įrengiamas informacijos 

perdavimo priemones 

F  

29.1.9.1 projektuojamų miesto laidinio ryšio telefonų linijų 

skaičius 

F  

29.1.9.2 vietinės telefoninio ryšio stotelės abonentų 

skaičius 

F  

29.1.9.3 kompiuterizuotos darbo vietos F  

29.1.9.4 geležinkelių transporto įrenginių (iešmų, 

šviesoforų ir kitų) signalizacijos techniniai 

rodikliai 

F  

29.2 sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai F  

29.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių 

priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

29.3.2 statybos (montavimo) darbams: įvadinių ir lauko 

tinklų paruošiamiesiems, žemės kasimo, 

vamzdynų klojimo, šulinių montavimo, lauko ir 

pastatų ryšio įrenginių, laidų montavimo, 

izoliavimo, hermetizavimo išbandymo ir kitiems 

darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini 

nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai) 

A  

29.3.3 statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), 

įrenginiams: aparatūrai, įrangai, kabeliams, 

laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms 

medžiagoms ir kt. duomenys 

A  
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29.4 brėžiniai A  

29.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Apsauginės signalizacijos dalis 

11 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

31.1.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

31.1.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų apsauginės 

signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) 

techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

normatyvinių dokumentų, taisyklių 

reikalavimams, kiti duomenys 

F  

31.1.2.1 duomenys apie sistemas (apsauginę, vaizdo 

stebėjimo, įrašymo, signalizavimo ir kt.) 

F  

31.1.2.2 duomenys apie saugomus pastatus (patalpų 

grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius 

F  

31.1.2.3 duomenys apie signalizacijos įrenginius, 

aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose 

F  

31.1.2.4 duomenys apie kitus specifinius projektinius 

sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose 

patalpose 

F  

31.1.2.5 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimodokumentams 

ir esminiams statinių reikalavimams 

A  

31.1.3 projektinių sprendinių techniniai rodikliai F  

31.2 sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai F  

31.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime 

privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašai, 

parengtų schemų ir brėžinių slaptumo 

išsaugojimo, nuorodos į specifinius 

normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais 

privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, 

kiti bendrieji reikalavimai 

A  

31.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

vamzdynų klojimo, įrenginių, laidų montavimo, 

izoliavimo, išbandymo ir kitiems darbams, jų 

kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir 

jų įvertinimo metodai ir rodikliai) 

A  

31.3.3 reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, 

kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir 

A  
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apsauginėms medžiagoms ir kt. 

31.4 brėžiniai A  

31.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

12 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

33.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

33.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais –duomenys apie esamų gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemų (įrenginių ir tinklų) 

techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį 

statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių 

reikalavimams, kiti duomenys, jei šioms 

priemonėms daromas poveikis 

F  

33.1.3.1 duomenys apie sistemas F  

33.1.3.2 duomenys apie saugomus pastatus (patalpų 

grupes ar patalpas), sklypą (teritoriją) ar atskirus 

statinius 

F  

33.1.3.3 duomenys apie įrenginius, aparatūrą ir tinklus 

sklype ir pastatuose 

F  

33.1.3.4 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimodokumentams 

ir esminiams statinių reikalavimams 

A  

33.1.4 projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei 

reikia) 

F  

33.2 sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai F  

33.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, 

kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

darbus, kiti bendrieji reikalavimai 

A  

33.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

lauko ir pastatų įrenginių, laidų montavimo, 

izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei 

(taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo 

metodai ir rodikliai) 

A  

33.3.3 reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai, 

kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir 

apsauginėms medžiagoms ir kt. 

A  

33.4 brėžiniai A  
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33.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 

13 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

35.1.1 normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

35.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – duomenys apie esamų automatizacijos 

sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų 

panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių 

dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti 

duomenys 

F  

35.1.3.1 duomenys apie atskirų technologinių procesų ir 

inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, 

reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo 

sistemas ir jų parinkimo motyvus 

F  

35.1.3.2 duomenys apie elektros energijos tiekimo 

įrenginių teleinformatikos ir televaldymo (toliau – 

TIV) sistemas (matavimų, signalizavimo, 

valdymo, kontrolės, reguliavimo ir kt.) 

F  

35.1.3.3 duomenys apie TIV elektros energijos tiekimo 

įrenginių informacijos signalų surinkimo, 

kaupimo, perdavimo, priėmimo, registravimo 

įrenginius ir ryšio priemones 

F  

35.1.3.4 duomenys apie elektros pavarų valdymo, 

apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą 

F  

35.1.3.5 duomenys apie automatizacijos įrangą, prietaisus, 

kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą 

F  

35.1.3.6 duomenys apie valdymo, kontrolės, matavimo, 

signalizavimo centrinius ir vietinius pultus 

F  

35.1.3.7 duomenys apie kontroliuojamų ir valdomų 

objektų matavimus ir kontrolės parametrus, jų 

stebėjimo būdus (vietoje, pultuose, ekrane, 

kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.) 

F  

35.1.3.8 duomenys apie aparatūrą ir prietaisus jungiančius 

tinklus, jų charakteristikas, įrengimo būdus 

A  

35.1.3.9 duomenys apie specifinius projektinius 

sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose 

patalpose ir prevencines priemones išvengti 

avarinių situacijų 

A  

35.1.3.10 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimodokumentams 

ir esminiams statinių reikalavimams 

A  

35.1.3.11 gaisrinės saugos sistemų suveikimo matricos F  
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35.1.4 projektinių sprendinių techniniai rodikliai F  

35.2 sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai F  

35.3.1 bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, 

kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir 

kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 

vykdant statybos darbus, kiti bendrieji 

reikalavimai 

A  

35.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

automatizacijos skydų, matavimų ir kontrolės 

prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, 

hermetizavimo, išbandymo, kitiems darbams, jų 

kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir 

jų įvertinimo metodai ir rodikliai) 

A  

35.3.3 reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, 

gaminiams), įrenginiams: komplektiniams 

įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, 

laidams, vamzdžiams ir kt. 

A  

35.4 brėžiniai A  

35.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Šilumos gamybos ir tiekimo dalis 

14 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

39.1.1 normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

39.1.2 pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais – pateikiami duomenys apie esamų 

šilumos, šalčio gamybos technologijos įrenginių 

ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo 

galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, 

taisyklių reikalavimams, kiti duomenys 

F  

39.1.3.1 duomenys apie šilumos, šalčio gamybos, 

transformavimo ir tiekimo technologinius 

sprendinius įvertinant duomenis apie šilumos 

gamybos ir tiekimo perspektyvinį augimą ar 

mažėjimą 

F  

39.1.3.2 duomenys apie šilumos, šalčio gamybos ir 

transformavimo darbo režimą (normalų, avarinį ir 

ekstremaliomis sąlygomis), parametrus ir jų 

pagrindimą 

F  

39.1.3.3 duomenys apie darbo režimą, darbuotojų skaičių 

ir reikalavimus jų kvalifikacijai 

F  
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39.1.3.4 duomenys apie gamybinių, pagalbinių, remonto, 

sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą ir 

jų išdėstymą 

F  

39.1.3.4 duomenys apie transporto tipą, srautus sklype ir 

pastatuos; 

F  

39.1.3.5 duomenys apie triukšmo, vibracijos lygius darbo 

zonoje 

F  

39.1.3.6 duomenys apie vandens, kuro, žaliavų, šalčio 

skysčio, kitų resursų ir jų rūšių parinkimo 

motyvus 

F  

39.1.3.7 duomenys apie vandens, kuro, žaliavų, šalčio 

skysčio paėmimo, priėmimo, sandėliavimo, 

paruošimo, transportavimo technologinio proceso 

sprendinius 

F  

39.1.3.8 duomenys apie vandens, kuro, kitų žaliavų, 

pagamintos produkcijos apskaitą 

F  

39.1.3.9 duomenys apie technologinio proceso 

mechanizavimą, automatizaciją, 

kompiuterizavimą 

F  

39.1.3.10 duomenys apie antrinį šilumos resursų, 

grįžtamojo karšto vandens, kondensato 

panaudojimą 

F  

39.1.3.11 duomenys apie oro, vandens užteršimą, 

numatomas valymo priemone; 

F  

39.1.3.12 duomenys apie darbų saugos užtikrinimo 

prevencines priemones 

F  

39.1.3.13 duomenys apie gamybos atliekas, jų 

sandėliavimą, utilizavimą 

A  

39.1.3.14 duomenys apie šilumos, šalčio, dūmų ir šilumos 

valdymo sistemų ir tinklų tipų, trasų įrengimo 

būdų sprendinius ir jų pagrindimą 

A  

39.1.3.15 duomenys apie pavojų analizę F Kai yra 

potencialiai 

pavojingų 

įrenginių 

39.1.3.16 duomenys apie projektuojamų įrenginių 

tarnavimo laiką, slėginių įrenginių kategorijas, 

atitikties įvertinimą, sertifikavimą ir registravimą 

A  

39.1.3.17 duomenys apie tinklų technines charakteristikas 

(DN, Ps, Ts, terpė) 

A  

39.1.3.18 duomenys apie inžinerinių tinklų įrengimo 

ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijų 

linijomis, apsaugines zonas, veiklos apribojimus, 

naudojimą, drenažų poreikį ir kt.) 

A  

39.1.3.19 duomenys apie antikorozinę, elektrokorozinę ar 

kitą inžinerinių tinklų apsaugą 

F  

39.1.3.20 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 

ir esminiams statinių reikalavimams 

F  

39.1.3.21 duomenys apie didelio naudingumo ir (ar) iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos 

energijos naudojimą užtikrinančių sistemų (tokių, 

F  
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kaip decentralizuotų aprūpinimo energija sistemų, 

grindžiamų atsinaujinančių išteklių energija; 

kogeneracijos; centralizuoto ar grupinio šildymo 

ar vėsinimo sistemų, ypač kai jos visiškai ar iš 

dalies grindžiamos atsinaujinančių išteklių 

energija; šilumos siurblių ir kt.) naudojimo 

galimybes 

39.1.4.1 gaminamos (katilinėje), transformuojamos 

(šiluminiame punkte) šilumos kiekis (t/val., MJ), 

slėgis (MPa), temperatūra (C) 

A  

39.1.4.2 katilų skaičius ir jų galia (kW) A  

39.1.4.3 kuro kaloringumas F  

39.1.4.4 poreikiai šilumos gamybai (vandens (l/s), elektros 

energijos (kW)) 

F  

39.1.4.5 nuotekų kiekiai (l/s), taršos rodikliai (mg/l) F  

39.1.4.6 kuro rūšis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo 

poreikiai (t/val., nm³/h) 

F  

39.1.4.7 kuro sandėliavimo talpų rodikliai (tonos, m³); F  

39.1.4.8 dūmų kiekis (tūkst. m³/val.) F  

39.1.4.9 degimui naudojamo oro kiekis (tūkst. m³/val); F  

39.1.4.10 šaldymo kompresorinės pajėgumas (kW) F  

39.1.4.11 šaldomų patalpų (šaldytuvų) talpa (m³, tonomis), 

temperatūra 

F  

39.2.1 šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir 

tiekimo parametrų, poreikių, nuostolių ir kitų 

techninių rodiklių skaičiavimai 

F  

39.2.2 kuro, vandens ir kitų gamybai reikalingų resursų, 

darbuotojų ir prižiūrinčio personalo poreikių 

skaičiavimai 

F  

39.2.3 oro ir vandens taršos skaičiavimai F  

39.2.4 įrenginių, talpų, vamzdynų techninių parametrų 

skaičiavimai 

F  

39.2.5 hidrauliniai skaičiavimai F  

39.2.6 pastato patalpų ir zonų, oro užterštumo 

sprogiomis ir degiomis dujomis ir medžiagomis 

skaičiavimai 

F  

39.3.1  bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus 

prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, 

kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, 

kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 

(montavimo) darbus, sąrašas dokumentų, kuriuos 

turi parengti rangovas ir perduoti statytojui, kiti 

reikalavimai 

A  

39.3.2 reikalavimai statybos (montavimo) darbams: 

įrenginių montavimui, kontrolei, bandymams, 

sertifikavimui, atitikties įvertinimui, potencialiai 

pavojingų įrenginių registravimui, šilumos ir 

hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, 

dažymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jų 

kokybės kontrolei (tarp jų leistinų defektų 

A  
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lygmenys, leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 

metodai), medžiagų, gaminių sertifikavimui ir 

atitikties deklaravimui 

39.3.3 reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms), įrenginiams nurodant įrenginių 

darbines charakteristikas (Po, Ps, Ts, terpė, 

apkrovos ir kt.), komplektiniams įrenginiams, 

talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, 

uždaromajai armatūrai, atramoms, vamzdžiams, 

šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio 

padengimo, dažymo medžiagoms ir t. t. ir jų 

darbo aplinkai 

A  

39.4 brėžiniai A  

39.5 sąnaudų kiekių žiniaraščiai F  

 

Gaisrinės saugos dalis 

15 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

41.1.1 normatyviniai, kiti dokumentai, duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis 

parengta ši dalis  

F  

41.1.2 statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais pateikiami duomenys apie esamų 

gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų 

panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių 

dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti 

reikalingi duomenys, jei šioms priemonėms 

daromas poveikis 

F  

41.1.3 statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

atvejais pateikiami esamų gaisrinės saugos 

sprendinių (evakuacijos kelių, pastatų atsparumo 

ugniai, gaisrinės saugos priemonių ir t. t.), kurie 

bus naudojami esminiam statinių gaisrinės saugos 

reikalavimui įgyvendinti, inžineriniai tyrimai 

F  

41.1.4.1 duomenys apie statinių (patalpų) ir įrenginių 

gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių 

skaičių, statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, 

išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, 

paskirtį, medžiagas, technologijas ir pan.) 

F  

41.1.4.2 projektinių sprendinių apie gaisrinės technikos 

įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir 

apsisukimo (jei reikia) aikšteles pagrindimas 

A  

41.1.4.3 projektinių sprendinių apie apie lauko gaisrinio 

vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar 

vandens telkinius (šaltinius) gaisrui gesinti 

pagrindimas 

A  



 

86 

41.1.4.4 projektinių sprendinių apie apie saugius atstumus 

tarp statinių pagrindimas; 

A  

41.1.4.5 projektinių sprendinių apie apie sprogimo ar 

gaisro pavojingumo kategorijas pagrindimas 

A  

41.1.4.6 projektinių sprendinių apie apie atsparumo ugniai 

laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją, patalpų gaisro 

apkrovas pagrindimas 

A  

41.1.4.7 projektinių sprendinių apie apie konstrukcijų ir 

medžiagų degumo klases pagrindimas 

A  

41.1.4.8 projektinių sprendinių apie apie statinyje 

(patalpose) numatomus gaisrinius skyrius 

pagrindimas 

A  

41.1.4.9 projektinių sprendinių apie apie stacionariąsias 

gaisrų gesinimo [5.45] (aušinimo) sistemas 

(nurodant gesinimo medžiagą, sistemos tipą, 

gesinimo trukmę, gesinimo medžiagos tiekimo 

užtikrinimą); 

A  

41.1.4.10 projektinių sprendinių apie statinio vidaus 

gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant 

sistemos tipą, čiurkšlių skaičių, vandens tiekimo 

užtikrinimą, gesinimo trukmę, vandens debitą 

pagrindimas 

A  

41.1.4.11 projektinių sprendinių apie gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemas nurodant sistemos tipą, 

daviklių tipą pagrindimas 

A Detalesni 

projektiniai 

sprendiniai 

pateikiami Gaisro 

aptikimo ir 

signalizacijos 

dalyje 

41.1.4.12  

 

projektinių sprendinių apie perspėjimo apie gaisrą 

ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant 

sistemos tipą, valdymą 

A Detalesni 

projektiniai 

sprendiniai 

pateikiami Gaisro 

aptikimo ir 

signalizacijos 

dalyje 

41.1.4.13 projektinių sprendinių apie dūmų ir šilumos 

valdymo sistemas, teikiamo priešdūminio 

vėdinimo sistemas ir jų tipų parinkimą 

pagrindimas 

A Detalesni 

projektiniai 

sprendiniai 

pateikiami Gaisro 

aptikimo ir 

signalizacijos 

dalyje 

41.1.4.14 projektinių sprendinių apie žmonių evakuaciją, 

evakuacijos kelių ir išėjimų ilgius, pločius 

pagrindimas   

A  

41.1.4.15  

 

projektinių sprendinių apie gaisro ar degimo 

produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, 

statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, 

priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų 

įrengimą nurodant jų atsparumą ugniai, 

pagrindimas 

A  
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41.1.4.16 projektinių sprendinių apie angų užpildų 

priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų 

atsparumą ugniai ir pagrindines technines 

charakteristikas (uždarymo mechanizmus, 

automatinius slenksčius, duris ir kt.) pagrindimas 

A  

41.1.4.17 projektinių sprendinių apie sprogimo prevencines 

priemones (nurodant lengvai numetamų 

konstrukcijų plotus) pagrindimas 

A  

41.1.4.18 projektinių sprendinių apie numatomas gaisrų 

(avarijų) likvidavimo priemones pagrindimas 

A  

41.1.4.19 projektinių sprendinių apiežaibosaugos sistemų 

įrengimo gaisrinės saugos sprendinius (nurodant 

ėmiklių, įžemiklių atstumus iki degiųjų medžiagų 

ir kt.) pagrindimas 

A  

41.1.4.20 projektinių sprendinių apie fasadų apdailai, stogo 

dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų 

degumo klases pagrindimas 

A  

41.1.4.21 projektinių sprendinių apie vidaus sienų, lubų ir 

grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos 

produktų degumo klases pagrindimas 

A  

41.1.4.22 projektinių sprendinių apie gaisro gesinimo ir 

gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius 

laiptus, išlipimus ant stogo, sausvamzdžius, 

gaisrinius liftus ir kt.) pagrindimas 

A  

41.1.4.23 projektinių sprendinių apie reikalavimus elektros 

instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės 

saugos priemonių elektros kabelių atsparumą 

ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo 

kategoriją gaisrinės saugos priemonėms 

pagrindimas 

A  

41.1.4.24 projektinių sprendinių apie šildymo sistemų 

gaisrinės saugos sprendinius (atstumus iki degiųjų 

medžiagų ir kt.) pagrindimas 

A  

41.1.4.26 projektinių sprendinių apie gaisro plitimo 

scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus 

pagrindimas 

A  

41.1.4.27 kitų gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo 

sprendinių pagrindimas 

A  

41.1.5 pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai 

rodikliai 

F  

41.2.1 gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai S  

41.2.2 gaisro apkrovos (gaisro apkrovos kategorijos) 

skaičiavimai 

S  

41.2.3 konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai S  

41.2.4 sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos 

skaičiavimai 

S  

41.2.5 dūmų ir šilumos valdymo sistemų parametrų 

skaičiavimai 

S  

41.2.6 evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, 

evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko 

iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai 

S  

41.2.7 žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis S  
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(automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo 

keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) 

galimybės ir skaičiavimai 

41.2.8 gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį 

konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro 

metu 

A  

41.3 techniniai ir kokybės reikalavimai statybos 

produktams ir statybos (montavimo) darbams 

A  

41.4 brėžiniai A  

41.5 statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo 

vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies 

projektiniuose sprendiniuose. 

 

F Kai projektiniai 

sprendiniai 

detalizuojami 

kitose 

atitinkamose 

projekto dalyse, 

įtraukiami į šių 

projekto dalių 

sąnaudų kiekių 

žiniaraščius 

 

Branduolinės saugos dalis 

16 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr.  

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

44.1.1 branduolinės saugos normatyviniai techniniai 

dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 

vadovaujantis parengta ši projekto dalis 

F  

44.1.2 BEOS rekonstravimo, kapitalinio remonto, 

griovimo atvejais – duomenys apie esamų SS 

KSK techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, 

atitiktį normatyvinių techninių dokumentų 

reikalavimams, kiti reikalingi duomenys 

F  

44.1.3.1 duomenys apie SS KSK saugos klasifikavimo 

pagrindimą 

A  

44.1.3.2 duomenys apie SS KSK veikimo režimus, 

eksploatavimo ribas ir sąlygas 

F  

44.1.3.3 duomenys apie sprendinius, kuriais užtikrinama 

prieiga prie SS KSK statybos ir eksploatavimo 

metu 

A  

44.1.3.4 duomenys apie techninius sprendinius ir 

priemones, kuriais užtikrinamas SS KSK 

nustatytų saugos funkcijų atlikimas BEOS 

pripažinimo tinkamu eksploatuoti, projekte 

numatytų normalios eksploatacijos ir avarijų metu 

A  

44.1.3.5 pradinių įvykių (pavyzdžiui, KSK gedimas, 

BEOS darbuotojų klaidingas veiksmas, žmogaus 

tyčinis veiksmas, žmogaus veiklos sukeltas ar 

gamtinis įvykis bet kokiu BEOS veikimo režimu), 

A  
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galinčių sukelti SS KSK gedimus ar projekte 

numatytą avariją, sąrašas 

44.1.3.6 duomenys apie pirminiais skaičiavimais 

nustatytas projekte numatytų nuolatinių, 

kintamųjų, ypatingųjų poveikių SS KSK 

veikiančias apkrovas: jų tipus, dydį, 

skaičiavimams taikomus koeficientus, nuolatinių, 

kintamųjų, ypatingųjų poveikių SS KSK 

veikiančių apkrovų derinius BEO statybos, 

pripažinimo tinkamu eksploatuoti ir 

eksploatavimo metu  

F  

44.1.3.7 duomenys apie branduolinių ir radiologinių 

avarijų, branduolinių incidentų, SS KSK gedimų 

ir apsaugos nuo gaisro prevencines priemones 

A  

44.1.3.8 duomenys apie branduolinių ir radiologinių 

avarijų, branduolinių incidentų padarinius 

švelninančias priemones  

A  

44.1.3.9 duomenys apie SS KSK atsparumą ugniai ir jo 

užtikrinimo būdus 

A  

44.1.3.10 duomenys apie jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinius, darbuotojų ir gyventojų radiacinės 

saugos užtikrinimo priemones  

A  

44.1.3.11 duomenys apie projektuojamų patalpų 

suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias 

zonas, kontroliuojamosios zonos suskirstymo į 

kategorijas pagal radiacinę būklę jose 

pagrindimus 

A  

44.1.3.12 duomenys apie žmonių evakuaciją projekte 

numatytų avarijų metu, evakuacijos kelių ilgius, 

pločius, evakuacinių išėjimų skaičių, evakuacijos 

kelių apšvietimą; vėdinimą, ryšio priemones 

A  

44.2.1 evakuacijos iš projekte numatytų avarijų metu 

kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, 

evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio 

patalpų skaičiavimai 

S  

44.2.2 skaičiavimai, pagrindžiantys BEOS konstrukcinių 

elementų ir įrenginių savybių tinkamumą fizinės 

ir darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimui 

S  

44.2.3 kiti skaičiavimai, pagrindžiantys SS KSK 

projektinius sprendinius 

S  

44.3 techninės specifikacijos A  

44.4 brėžiniai A  

44.5 užduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims F  

 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

17 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto 

(papunkčio) 

Nr. 

Punkto (papunkčio) turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 
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46.1 normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, 

kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis 

F  

46.2 bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį – 

funkcinė paskirtis, technologiniai procesai 

(gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. 

Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, 

tvarka, ataskaitos)  

F  

46.3 geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, 

pastato 0,000 atitinkama absoliutinė altitudė, 

geologinės ir hidrogeologinės statybvietės 

sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir 

inžinerinių tinklų, archeologijos ar kt. tarnybų 

atstovų dalyvavimo būtinumas rekonstrukcijos ar 

remonto darbų metu, rekonstravimo ar remonto 

atvejais aprašyti esamų konstrukcijų ir inžinerinių 

tinklų būklę (nustatytą archyvinių dokumentų ir 

esamo statinio tyrimo pagrindu) 

F  

46.4 klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo 

vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai ir 

pan.), paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio 

vandens pažeminimo būtinumas, laikino (statybos 

metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių 

trumpas aprašymas 

F  

46.5 medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo 

grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

F  

46.6 griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai 

tinklai 

F  

46.7 susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų 

orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų tvarkymo 

būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos 

A  

46.8 gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, 

sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant 

ar kapitališkai remontuojant statinius 

F  

46.9 autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino 

ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 

F  

46.10 papildomo žemės sklypo statybos produktams ir 

konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems 

keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 

F  

46.11 aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, 

teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar 

surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu  

F  

46.12 reikalavimai statybos įrangai ir transporto 

priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas 

nurodant techninius rodiklius  

F  

46.13 bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, 

sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

(statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai 

transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai; 

kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių 

mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, 

A  
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sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo 

zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos 

sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir 

pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą 

darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu; 

atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo 

zonos; saugos reikalavimai ir priemonės atliekant 

darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; 

nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar 

gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios 

medicininės pagalbos priemonės) 

46.14 aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų 

apsaugos reikalavimai 

F  

46.15 statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo 

grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų 

sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių 

ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės 

pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis 

konservavimas ir kt. 

F  

46.16 specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų 

technologijai;  

F  

46.161 statinio statybos techninės priežiūros 

organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai 

statinio statybos techninės priežiūros grupės 

sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos 

techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 

apimtis, nurodyta valandomis, vadovaujantis 

reglamento 18 priedu) 

 

F  

46.17 statybvietės planas su individualiais tam tikro 

statinio statybos darbų organizavimo sprendiniais 

(statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai, 

aptvertos teritorijos matmenys, grunto paviršiaus 

nuolydžiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki 

tvoros, iki gaisrinio skydo, laikinų buitinių 

patalpų išdėstymas ir pan.), kurių privaloma 

laikytis, atsižvelgiant į projekto dalių sprendinių 

reikalavimus 

A  

46.18 privalomos pastabos dėl statybos darbų 

technologijos projekto rengimo 

F  

 

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

18 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto Nr.  

Punkto turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

49 Statinio statybos skaičiuojamoji kaina S Tikrinama pagal 

sąnaudų kiekių 

žiniaraščius 

 

Ekonominė dalis 
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19 lentelė 

 

Reglamento 

8 priedo  

punkto Nr.  

Punkto turinys Tikrinimo 

būdas 

Pastabos 

50 Investicijų įvertinimas sąnaudų efektyvumo 

požiūriu 

S Pagal reglamento 

7 priedą 
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II SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTŲ 

PROJEKTAI IR 

PASIŪLYMAI; 
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IS-922/647-II-1 priedas 

 

LŠTA INFO. PASTABOMS_VERT Šilumos supirkimo aprašo + Bio vid kainos aprašo projektai 

TN: tn, 

 

Jūsų žiniai ir pastaboms siunčiame VERT parengtus dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 

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

pakeitimo projektus.  

• Supirkimo tvarka papildyta papunkčiu, numatančiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų 

skaičiavimuose taikomos elektros energijos technologinėms reikmėms kainos skaičiavimo 

tvarką. 

• Numatyta, kad šilumos aukcionai bus organizuojami pirmajam mėnesiui po einamojo. 

• Supirkimo tvarkos projekte numatoma, kad šilumos tiekėjai šilumos aukciono duomenų 

valdymo sistemoje palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas privalės deklaruoti ne vėliau 

kaip 12 einamojo mėnesio kalendorinę dieną. 

• 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.  

 

Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame iki spalio 29 d. (penktadienio) LŠTA el. paštu info@lsta.lt  

 
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  

 

 

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-922/647-II-1-1 

priedas 2021-11-03.pdf      . 

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
mailto:info@lsta.lt
mailto:mantas@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
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-922/647-II-2 priedas 

 

VERT 2021-10-26 pranešimas. Viešoji konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento 

pakeitimo  

TN: tn  

 

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

aukciono reglamento pakeitimo, – pastabas ir pasiūlymus siųskite iki lapkričio 19 d. 

Projekto tikslas – atsižvelgti į Šilumos aukciono reglamento taikymo praktikoje iškylančias 

problemas, užtikrinti visiems aiškesnius šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus. VERT siūlo 

pakeitimus, kurie padės elektroninėje šilumos aukcionų valdymo sistemoje nustatyti aiškesnę 

tvarką. 

Atlikti šie esminiai pakeitimai: 

• Apibrėžta šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos įrenginių deklaracija. 

• Numatyta, kada šilumos tiekėjas deklaracijoje turi pažymėti, kad šilumos tiekimo 

sistemoje turi būti taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos lygios 

vienintelio sistemos nepriklausomo šilumos gamintojo vidutinei metinei šilumos 

gamybos kainai. 

• Numatyta, kad nepriklausomi šilumos gamintojai kartu su deklaracija privalo pateikti 

energijos išteklių biržos operatoriui BALTPOOL UAB deklaracijoje nurodomų šilumos 

gamybos įrenginių šilumos pirkimo–pardavimo ar preliminarias šilumos pirkimo–

pardavimo sutartis. 

• Numatyta, kad jeigu VERT yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų 

(sąnaudų) neatitikimo dedamąją, teikiant pavedimą parduoti šilumos energiją, šilumos 

aukciono dalyvis turi ją nurodyti. 

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 19 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 AUKCIONO REGLAMENTO (nauja redakcija) 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-922/647-II-2-1 

priedas 2021-11-03.zip      . 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/viesoji-konsultacija-del-silumos-aukciono-reglamento.aspx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/33734083361f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cb9df870-6018-4c3a-b195-b64fa592e069
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/33734083361f11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cb9df870-6018-4c3a-b195-b64fa592e069
http://www.vert.lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-26/viesoji-konsultacija-del-silumos-aukciono-reglamento.aspx


 

96 

 

IS-922/647-II-3 priedas 

 

AM 2021 10 25 pranešimas. Visuomenė kviečiama įsitraukti planuojant aplinkosauginės 

veiklos dešimtmečio kryptis 

TN: tn  

 

Aplinkos ministerija, siekdama numatyti, kokiomis kryptimis artimiausią dešimtmetį siekti 

pažangos sprendžiant svarbiausias aplinkos problemas ir klimato kaitos iššūkius, kviečia įsitraukti ir 

visuomenę. 

Vienas svarbiausių ministerijos siūlomų planavimo dokumentų – Aplinkos apsaugos ir 

klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. programos projektas.  

Projekte įvardytoms pažangą stabdančioms aplinkos, miškų ir klimato kaitos sektoriaus 

problemoms spręsti numatyta keturiolika pažangos krypčių (priemonių). Jų tikslas – spartesnė 

pastatų renovacija, veiksmingesnė klimato kaitos valdymo politika, didesnis atsparumas 

ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams, geresnė vandens telkinių būklė, išsaugota 

biologinė įvairovė, žaliosios infrastruktūros plėtra urbanizuotoje aplinkoje, sutvarkytos iš praeities 

paveldėtos užterštos ir pažeistos teritorijos, miškų plėtra ir darnus miškų sektoriaus vystymasis, 

didėjantis atliekų perdirbimas ir prevencija, stipresnė neigiamo poveikio aplinkai prevencija ir 

valdymas, geresnės ir labiau prieinamos vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, komunalinių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo paslaugos regionuose. 

Su projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų 

laukiama iki lapkričio 11 d. el. paštu jurga.alekniene@am.lt. 

Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. programą tvirtins Vyriausybė. 

Ši programa – ne vienintelis Aplinkos ministerijos rengiamas planavimo dokumentas artimiausiam 

dešimtmečiui, tačiau jis padės integruoti aplinkos sektoriui reikalingus planavimo dokumentus į 

bendrą Vyriausybės kuriamą strateginio, teritorijų planavimo, regionų plėtros ir viešųjų finansų 

valdymo sistemą.  

 

Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 2021–2030 m. 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-

922/647-II-3-1 priedas 2021-11-03.zip      . 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-kvieciama-isitraukti-planuojant-aplinkosaugines-veiklos-desimtmecio-kryptis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=32ed9aa4-ebbb-43c0-bc70-dc1052c80535
mailto:jurga.alekniene@am
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8
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IS-922/647-II-4 priedas 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

 

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

 

 2021-10- Nr. (10.1-23Mr)3- 

   
 

 

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE 1974 M. LAPKRIČIO 18 D. SUSITARIMO DĖL 

TARPTAUTINĖS ENERGETIKOS PROGRAMOS IR JO RATIFIKAVIMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME 
  

 

 

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

teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos 

Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės 

energetikos programos“ projektą, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės energetikos programos“ projektą ir 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos 

ratifikavimo“ projektą (toliau –  teisės aktų projektai).  

Tarptautinė energetikos agentūra (toliau – TEA) yra autonomiškai Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudėtyje veikianti tarptautinė organizacija, įkurta 1974 

 m. TEA vienija 30 valstybių narių, tarp kurių yra pačios stipriausios ekonomikos srityje: Jungtinės 

Amerikos Valstijos, Japonija, Jungtinė Karalystė, Kanada, Austrija, Belgija, Danija, 

Liuksemburgas, Šveicarija, Nyderlandai ir kt. Iš Lietuvos kaimyninių valstybių TEA narės yra 

Estija ir Lenkija. TEA siekia užtikrinti patikimą, prieinamą ir švarią energiją savo valstybėms 

narėms ir už jų ribų, taip pat ji yra pasaulinio dialogo energetikos klausimais centras, kurio veikla 

apima visą energetikos klausimų spektrą: naftos, dujų ir anglies pasiūla ir paklausa, atsinaujinančios 

energijos technologijos, elektros rinkos, energijos vartojimo efektyvumas, prieinamumas prie 

energijos, paklausos valdymas ir kt. TEA pataria valstybėms narėms energetikos politikos 

formavimo klausimais, teikia informaciją apie tarptautinę naftos rinką ir kitus energetikos sektorius, 

yra pasirengusi reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus. TEA savo leidiniuose skelbia duomenis ir 

statistiką, rengia daug mokymo ir gebėjimų ugdymo seminarų ir pristatymų. 

Lietuvos narystė TEA sudarytų sąlygas veiksmingai įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ priimtą Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (toliau – 

Strategija). TEA veikla atitinka pagrindines keturias Strategijos įgyvendinimo kryptis, t. y. 

konkurencingumas, patikimumas, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas (energijos 

taupymas ir žalioji energetika) ir inovacijos. Mūsų šalies energetikos sektoriaus plėtrai yra 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2522ce40359511ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=d2c2621a-e64f-4f6a-9fba-6e5de26c5f4c
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naudingos TEA rengiamos šalių narių energetikos sektoriaus analizės. Lietuvai tapus TEA nare, 

šaliai būtų užtikrinta prieiga prie didelės duomenų bazės. Šis tarptautinis bendradarbiavimo 

energetikos srityje formatas suteiks Lietuvai galimybę keistis patirtimi ir dalyvauti autoritetingos 

agentūros veikloje. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 553 „Dėl Lietuvos 

Respublikos narystės Tarptautinėje energetikos agentūroje tikslingumo“ pripažino, kad Lietuvos 

Respublikai tikslinga siekti narystės TEA ir pavedė Energetikos ministerijai pateikti TEA prašymą 

dėl kvietimo prisijungti prie 1974 m. lapkričio 18 d. Paryžiuje priimto Susitarimo dėl tarptautinės 

energetikos programos. 2019 m. birželio 19 d. TEA valdyba pritarė Lietuvos Respublikos prašymui 

stoti į šią organizaciją.  

Stojimo peržiūros procesas (angl. Accession Review Process) vyko dvejus metus (2019–

2021 m.) ir buvo užbaigtas 2021 m. birželio 17 d., kai TEA valdyba oficialiai pakvietė Lietuvos 

Respubliką tapti organizacijos nare. Vertinimo metu buvo analizuota, ar Lietuvos teisės aktai ir 

energetikos politikos principai atitinka TEA standartus. Dėmesys buvo skiriamas Lietuvos tikslams 

bei realiai situacijai naftos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos, energetikos 

statistikos rinkimo, energetikos technologijų ir inovacijų ir kt. srityse. Iš viso įvyko 22 sesijos 

įvairiomis energetikos politikos temomis, kuriose dalyvavo valstybės institucijų, valstybės valdomų 

įmonių, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų bei privataus verslo atstovai.  

Tolesnis Lietuvos įstojimo į TEA procedūros etapas yra prisijungimas prie 1974 m. 

lapkričio 18 d. Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos (angl. Agreement on an 

International Energy Programme – I.E.P. Agreement) (pakeistas 2018 m. vasario 17 d.) ir jo 

ratifikavimas Lietuvos Respublikos Seime. Šiuo tikslu teikiami teisės aktų projektai.  

Sutarties tekstas teikiamas lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. 

Lietuvai įstojus į TEA, 2021 m. patikslintais duomenimis, metinis narystės mokestis į TEA 

biudžetą sudarys apie 52 tūkst. Eurų. 2020 m. TEA metinis biudžetas sudarė apie 30 mln. eurų. 

Atsižvelgiant į tai, kad Energetikos ministerijos ateinančių 2022–2024 m. asignavimuose yra 

suplanuotos lėšos, reikalingos dalyvauti TEA veikloje, metiniam narystės mokesčiui į TEA biudžetą 

papildomų valstybės biudžeto asignavimų šiuo laikotarpiu nereikės. 

Teisės aktų projektai suderinti su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Į ministerijų 

teiktas pastabas atsižvelgta. 

Neigiamų priimtų teisės aktų pasekmių nenumatoma. 

Teisės aktų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.  

Teisės aktų projektai neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų ir nėra notifikuotinas 

Europos Komisijai.  

Teisės aktų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS).  

Teisės aktų projektus parengė Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo 

grupės vadovė Jurgita Jakevičiūtė, tel. (8 5) 203 4677, papild. 4, el. p. jurgita.jakeviciute@enmin.lt.  

 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos 

Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės 

energetikos programos“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės energetikos programos“ projektas, 1 lapas.  

3. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos 

ratifikavimo“ projektas, 1 lapas.  

4. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos 

ratifikavimo“ projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai.  

5. 1974 m. lapkričio 18 d. Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos (anglų, 

prancūzų, vokiečių kalbomis), 116 lapų.  

mailto:jurgita.jakeviciute@enmin
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6. 1974 m. lapkričio 18 d. Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos (vertimas į 

lietuvių kalbą), 34 lapai.  

7. 2021 m. rugsėjo 20 d. TEA vykdančiojo direktoriaus F. Birol laiškas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministrui Dainiui Kreiviui, 1 lapas.  

8. Suinteresuotų institucijų išvados, 10 lapų. 

 

Energetikos ministras        Dainius Kreivys 

 

Jurgita Jakevičiūtė, tel. (8 5) 203 4677, papild. 4, el. p. jurgita.jakeviciute@enmin.lt 
 

 

Susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos 

Seimui ratifikuoti Susitarimą dėl tarptautinės energetikos programos“ projektas, Lietuvos 

Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Susitarimą 

dėl tarptautinės energetikos programos“ projektas, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Susitarimo 

dėl tarptautinės energetikos programos ratifikavimo“ projektas ir Projektus lydinty dokumentai TN: 

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

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-II-4-1 priedas 2021-

11-03.zip      . 

mailto:jurgita.jakeviciute@enmin
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2522ce40359511ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=d2c2621a-e64f-4f6a-9fba-6e5de26c5f4c
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IS-922/647-II-5 priedas 

 

Ekonomikos komitetas siekia neatidėliojant pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą ir 

išvengti energijos kainų augimo bei gyventojų energetinio skurdo didėjimo 

2021 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai 

TN: tn  

  

Šiandien Seimo Ekonomikos komiteto nariai skubos tvarka surengtame posėdyje 

(vykusiame nuotoliniu būdu) vienbalsiai pritarė įstatymų paketui dėl energijos kainų kilimo 

gyventojams sušvelninimo. 

Pasak komiteto pirmininko Kazio Starkevičiaus, „savivaldybės, laiku priėmę sprendimus ir 

perorientavę šilumos ūkį prie biokuro, tokių problemų neturės, o kainos labiausiai išaugs Vilniaus 

gyventojams“. 

Ekonomikos komitetas apsvarstė Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus (Nr. XIVP-936– 

XIVP-940), padėsiančius iš dalies amortizuoti staigų kainų šuolį energetikos rinkoje. 

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimais reguliatoriui – Valstybinei energetikos reguliavimo 

tarybai (VERT) – suteikiama galimybė gamtinių dujų kainų padidėjimą vartotojams išdėstyti 

per 5 metus, o ne perkelti iš karto. Susidaręs skirtumas tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos 

ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos išdėstomas per Tarybos nustatytą laikotarpį ir 

įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos 

buitiniams vartotojams. Siūloma, kad gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios aptarnauja daugiau kaip 

100 tūkstančių vartotojų, kartą per metus arba Tarybai pareikalavus, pateikia Tarybai analizę ir 

siūlymus dėl dujų portfelio diversifikavimo tarp tiekėjų, sutarčių terminų, kainodaros formulių, taip 

pat pristato galimybes naudoti gamtinių dujų rinkos finansines ir kitas galimas priemones, 

padedančias valdyti tiekimo ir dujų kainų rizikas. 

Taip pat sudaromos sąlygos mažinti gamtinių dujų atsargų kaupimo pažeidžiamiems 

vartotojams kaštus („Ignitis“ patiriami metiniai kaštai dėl dujų saugojimo Inčukalnio saugykloje – 

iki 1 mln. eurų  per metus; t. y., apie 0,5 – pusė cento tarife), kadangi tiekimo saugumą 

alternatyviomis priemonėmis leidžia užtikrinti sukurtos dujų tiekimo alternatyvos (SGD terminalas, 

baigiama jungtis su Lenkija GIPL). 

Siekiant Elektros energetikos įstatymo pakeitimais amortizuoti elektros kainų augimą, 

VERT suteikiama galimybė visuomeninio tiekėjo papildomą dedamąją prie elektros energijos 

persiuntimo paslaugos kainos buitiniams vartotojams išdėstyti ilgesniam laikotarpiui – iki 

2027 m. pabaigos, o ne perkelti iš karto. Per ilgesnį laikotarpį išdėstant elektros kainų augimą, 

papildoma dedamoji prie persiuntimo paslaugos kainos turėtų mažėti visiems buitiniams 

vartotojams. 

Pratęsiamas ir elektros rinkos liberalizavimo II etapo terminas. Tai reiškia, kad 

visuomeninis tiekimas elektros rinkos liberalizavimo II etapo buitiniams vartotojams bus nutrauktas 

ne 2022 m. sausio 1 d., bet 2022 m. liepos 1 d. Siekiama išvengti  galimo „butelio kakliuko“ efekto 

2021 m. pabaigoje, nes šiuo metu apie 500 tūkst. (iš 750 tūkst.) vartotojų iš II etapo dar nepasirinko 

nepriklausomo tiekėjo, todėl mažiau vartotojų pateks į garantinį tiekimą, kurio tiekiama elektros 

kaina būtų didesnė. 

Visi II etapo vartotojai (tiek pasirinkę ar nepasirinkę nepriklausomą tiekėją) bus 

papildomai informuojami apie pasikeitusį reguliavimą, nurodant jų pasirinkimo galimybes. 

Nepriklausomiems tiekėjams sudaroma teisė automatiškai atidėti sutarčių įsigaliojimą iki 2022 m. 

liepos 1 d. 

Energijos  išteklių  rinkos įstatymo  pakeitimai leis  reguliuojamiems šilumos gamintojams 

dvišaliais  kontraktais, o ne gamtinių  dujų  biržoje įsigyti daugiau negu 50 proc. dujų su sąlyga, kad 

dvišaliais  kontraktais  įsigyjamų  dujų  kaina  neviršija  vidutinės  gamtinių  dujų  biržos kainos. 

Taip sudaromos  lankstesnės  sąlygos  reguliuojamiems  šilumos  vartotojams  įsigyti  dujų  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=278549
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mažiausiomis sąnaudomis,  pirkti  dujų ne tik per tarpininkus, bet tiesiogiai iš suskystintų gamtinių 

dujų (SGD) tiekėjų tarptautinėje SGD rinkoje. 

Susidariusiomis neprognozuotos situacijos tarptautinėse ir regioninėse energijos išteklių 

rinkose sąlygomis, Ekonomikos komiteto skubiai priimti sprendimai įgalins  neatidėliojant pakeisti 

galiojantį teisinį reglamentavimą ir užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, išvengti 

energijos išteklių kainų augimo šalies gyventojams trumpuoju laikotarpiu ir gyventojų energetinio 

skurdo didėjimo. Be to, ne mažiau svarbu, kad  pakeitimai ypač aktualūs VERT 2021 m. lapkričio 

mėn. priimant sprendimus dėl 2022 m. elektros ir dujų tarifų. 

Ekonomikos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė,  

tel. 239 6756, el. p. rasa.duburaite@lrs.lt 

 

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 

 

 

LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-18 posėdžio vaizdo įrašas TN: tn,  

 

Papildoma informacija. Ekonomikos komiteto išvados ir Komiteto patobulinti įstatymų projektai ir 

juos lydintys dokumentai: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-

mailto:rasa.duburaite@lrs
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38443&p_k=1&p_t=278549
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
https://www.youtube.com/watch?v=FUZi9aMpP-Q
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1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-940(2)) TN: tn; 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 23 ir 

28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-939(2)) TN: tn; LIETUVOS 

RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 5, 9, 45, 46, 47 IR 57 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-936(2)) TN: tn; LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881 43 IR 69 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-937(2)) TN: tn; LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 IR 68 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. 

XIII-2900 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (Projektas Nr. XIVP-938(2)) TN: tn. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e780e480300011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2htks
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/332615f0300011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2htqg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9567cfd02ffe11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2ht3h
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0e768940300211ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2hswm
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f33ad3002ffe11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-c12q2hsow
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IS-922/647-II-6 priedas 

 

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

TN: tn  

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Projekto 

Nr. 
Svarstomas klausimas 

Pagrindinis ar 

papildomas 

komitetas 

(stadija) 

Komiteto 

išvados 

rengėjas, 

atsakingas 

tarnautojas 

1. 

2021-10-20 

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 

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 

Papildomas 

(svarstymas) 

G. Paluckas 

M. Skritulskas 

J. Pinskus 

Ž. Klimka 

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
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
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projektas 

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 

Nuotoliniu 

 Kiti klausimai  K. Starkevičius 

R. Petkūnienė 

Naujausi pakeitimai – 2021-10-15 

 

LRS Ekonomikos komiteto 2021-10-20 posėdžio vaizdo įrašas TN: tn  

 

Ekonomikos komiteto 2021-10-20 išvados ir patobulinti įstatymų projektai ir juos lydintys 

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

52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (Projektas Nr. XIVP-830(2)) TN: tn ; 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 įstatymas (Projektas 

Nr. XIVP-831(2)) TN: tn; Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 8, 14, 16, 26, 30 ir 31 straipsnių 

ir priedo pakeitimo įstatymas (Projektas Nr. XIVP-832(2)) TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-II-6-1 priedas 2021-11-03.zip      . 

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
https://www.youtube.com/watch?v=Eku8ABljHGY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/922aeb90323311ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=24&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/365954a0335a11ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/53f06910323611ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=23&searchModelUUID=bc7be3cc-5edb-4452-bd04-cfe9a498bdf7
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IS-922/647-II-7 priedas 

 

EM INFO. Persiųsta: dėl pozicijos RED iki 2021-11-03 

 
Nuo: Lina Sveklaite <lina.sveklaite@enmin.lt> 

Išsiųsta: 2021 m. spalio 25 d., pirmadienis 11:33 

Kopija: Jūratė Pravalackaitė <jurate.pravalackaite@enmin.lt> 

Tema: dėl pozicijos RED iki 2021-11-03  

  

Siekdami tinkamai atspindėti Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos ir Parlamento 

direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

98/70/EB dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/652 

panaikinimo (toliau – AEI direktyva), parengėme direktyvos vertinimo lentelę (pridedama), kurią 

prašome užpildyti pagal aktualius klausimus. 

Lentelės pildymo rekomendacija: Pirmame excel lape matysite turinį ir preliminarų 

įvertinimą, kam galėtų būti aktualios keičiamos nuostatos. Siūlyčiau tuo neapsiriboti ir peržvelgti 

visus AIE direktyvos pakeitimus. Kituose lapuose matysite 5 stulpelius (A, B, C, D ir E). A 

stulpelyje pateiktas EK siūlomas tekstas. B stulpelyje jei matote poreikį, turėtumėte lyginamuoju 

variantu pateikti savo siūlymą EK tekstui, nurodytam A stulpelyje. C stulpelyje turėtumėte 

argumentuoti savo siūlymą. D stulpelyje pateiktas EK siūlymo apibendrinimas. E stulpelyje 

turėtumėte pateikti savo poziciją – pritariate/nepritariate siūlymui ir argumentus, jei siūlymui 

nepritariate. 

Noriu akcentuoti, kad AEI direktyva yra svarbi visiems sektoriams, o joje siūlomos 

nuostatos patvirtinus AEI direktyvą bus perkeltos į nacionalinę teisę, todėl labai svarbus Jūsų 

įsitraukimas vertinant ir teikiant pastabas. 

Jūsų vertinimų laukčiau iki š.m. lapkričio 3 d. el. p. lina.sveklaite@enmin.lt. Jei pasiūlymų 

nepateiksite, laikysime, kad AEI direktyvoje įtvirtinti pakeitimai ar EM suformuota pozicija Jums 

yra priimtini. 

Taip pat, jei matytumėte poreikį – prašau, siunčiama informacija pasidalinti su kolegomis. 

Šiuo metu galiojanti Direktyva 2018/2001.  

AIE direktyvos pakeitimų vertimas pridedamas. 
Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą. 

  

Pagarbiai 

Lina SVEKLAITĖ 

Vyresn. patarėja 

Klimato kaitos valdymo grupė 

  

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

Tel. +370 5 203 4667, spauskite „2“  

Mob. +370 602 46479  

El.p. lina.sveklaite@enmin.lt  

  

 

 

 

EM INFO. Persiųsta: dėl pozicijos dėl Europos Komisijos ir Parlamento direktyvos, iš dalies 

keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl 

mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
mailto:jurate.pravalackaite@enmin.lt
mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001
mailto:lina.sveklaite@enmin.lt
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energijos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimo ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/652 panaikinimo, 

RED iki 2021-11-03, (tiesioginės nuorodos tekste, persiųsti dokumentai priede) (šie dokumentai 

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

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-II-7-1 priedas 2021-11-03.zip). 
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IS-922/647-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-10-26 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-10-26 

 
 

Vėliausio 2021-10-26 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 08 30 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 59 780 22.62 0.00 % 29 750 20.63 25.28 8 750 

M11-2021  Smulkinta mediena 21 000 20.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 22 750 20.65 -14.58 % 75 950 21.27 29.00 5 950 

Q01-2022  Smulkinta mediena 135 590 20.24 0.00 % 178 360 21.68 30.23 22 750 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 220 29.75 0.00 % 450 29.67 37.83 450 

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 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 19 00 

Vėliausias aukcionas Kitas aukcionas 

https://www.baltpool.eu/lt/
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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 68 040 23.28 +2.28 % 8 260 22.75 0.00 0 

M12-2021  Smulkinta mediena 30 100 23.16 -2.16 % 8 750 23.35 0.00 0 

M01-2022  Smulkinta mediena 9 800 24.74 0.00 % 70 000 23.38 0.00 0 

Q01-2022  Smulkinta mediena 40 950 18.40 -10.00 % 32 760 23.38 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 270 29.03 +0.34 % 200 30.67 0.00 0 
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Baltpool 2021-10-29 pranešimas. Nuo 2021-11-03 pradedamos klasifikuoti miško kirtimo 

liekanos 

TN: tn  

 

Informuojame, kad, įgyvendinus Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros 

komisijos 2021-10-14 sprendimą, nuo 2021-11-03 Medienos aukcionuose parduodamos miško 

kirtimo liekanos bus klasifikuojamos į šias rūšis: (i) lapuočių; (ii) spygliuočių; (iii) mišriąsias. 

Miško kirtimo liekanų pardavėjai, teikdami pavedimą parduoti šiuos produktus, EMPS sistemoje 

nuo šiol taip pat turės nurodyti parduodamų medienos kirtimo liekanų buvimo vietą (GPS 

koordinates). 
   

Trumpalaikių aukcionų pakeitimai 
 

 
   

Nuo lapkričio 3 dienos aukcionai trumpalaikėms sutartims sudaryti bus skaidomi 

į dvi dalis: 

• Pirmoje aukcionų grupėje bus galima prekiauti reguliariais sortimentais kaip 

anksčiau, pjautiniais rąstais, tarrąsčiais, malkinė mediena ir kitais sortimentais; 

• Antroje prekybos grupėje bus prekiauja tik kirtimo liekanomis, kirtimo 

liekanomis kirtavietėje ir dengtomis kirtimo liekanomis. 
  

  

    

 

Pakeitimai kirtimų liekanų aukcionuose: 

• Bus privaloma nurodyti kirtimo liekanų rūšį (lapuočiai, spygliuočiai arba 

mišrios kirtimo liekanos). 

• Aukcione kirtimo liekanų pavedimai nebebus jungiami į vieną eilutę. Visos 

kirtimo liekanos esančios fiziškai skirtingose vietose bus suvedamos 

skirtingomis pozicijomis (žr. foto). Tai reiškia, kad aukcione bus galima teikti 

vienodų sortimentų pavedimus (tam bus naudojama “Pozicija 1”, “Pozicija 2” 

ir t.t.) 

• Prie pastabų KAK sortimentui bus nurodomas fizinės medienos liekanų vietos 

koordinatės. 
  

  

   
  

 

Iki šiol sukurti aukcionai vyks buvusia tvarka, o naujus aukcionus bus galima 

https://www.baltpool.eu/lt/klasifikuoti-misko-kirtimo-liekanos-2/
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registruoti pagal naują tvarką nuo lapkričio 3 dienos. 
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IS-922/647-III-2 priedas 

 

LŠTA INFO. Diskusija dėl SM3 naudojimo. 

 

Informuojame, kad Energetikos ministerija ir kitos valdžios įstaigos laikosi nuomonės, kad 

centralizuotos šilumos gamintojai privalo kuo daugiau deginti pigesnio prastos kokybės, SM3 

specifikaciją atitinkančio, biokuro. Siekiama, kad kiekvienas šilumos gamintojas privalėtų 

sunaudoti ne mažiau 50 proc. SM3 biokuro nuo viso savo suvartojamo biokuro kiekio per metus. 

Apie problemas ir galimybes esamuose biokuro katiluose naudoti SM3 specifikacijos skiedrą LŠTA 

yra parengusi ir institucijoms išplatinusi pažymą dar š.m. vasario 5 d. Nepaisant to, biokuro 

tiekėjams ir baldų gamintojams reikalaujant, ministerija ieško įvairių sprendimų kaip skatinti ar 

kraštutiniu atveju net teisės aktais įteisinti reikalavimą dėl privalomo SM3 naudojimo. Planuojama 

artimiausiu metu surengti tarpinstitucinį pasitarimą „Dėl platesnio SM3 kokybės biokuro 

naudojimo“.  

 

Siekiant tinkamai pasiruošti ir išvengti skubotų ir neracionalių sprendimų, Asociacija norėtų 

identifikuoti (pasiūlyti) valdžios įstaigoms veiksmus, kuriuos tikslinga atlikti Energetikos 

ministerijai, VERT ar kitoms įstaigoms, kad būtų sudaromos prielaidos daugiau naudoti SM3 

biokuro, nepatiriant techninių ir finansinių nuostolių.   

 

LŠTA siūlo apsvarstyti šias ar pasiūlyti kitas priemones (veiksmus), skatinant šilumos 

gamintojus daugiau pirkti ir naudoti SM3 biokuro: 

 

VERT kompetencijoje: 

1. Turi būti padengiamos padidėjusios eksploatacinės sąnaudos, susijusios su SM3 deginimu, 

pripažįstamas faktinis kuro sunaudojimas šilumos vienetui pagaminti – atsisakoma 

lyginamųjų kuro rodiklių (kg/MWh) ir kWhe/MWhš; 

2. Sąnaudų pokyčiai dėl SM3 naudojimo įvertinami metinių perskaičiavimų metu – 

papildomos išlaidos dėl elektros, chemikalų, remontinių medžiagų ir detalių, personalo 

apmokėjimui ir t.t.; 

3. Padidinama (padvigubinama?) investicijų grąžos norma šilumos gamyboje naudojamam 

turtui proporcingai SM3 biokuro daliai biokuro struktūroje, kad atsirastų pinigų šaltinis 

dažnesniems remontams ir papildomoms investicijoms reikalingoms, efektyviam ir saugiam 

SM3 biokuro deginimui; 

4. Esamų ir būsimų biokuro katilų, naudojančių SM3, nusidėvėjimo laikotarpio sumažinimas 

(pvz., vietoje 16 m. nustatyti 10 m. ar pan.); 

5. Investicijų padarytų dėl SM3 naudojimo pripažinimas pagrįstomis ir pan.  

6. Kitos? 

 

LR Vyriausybės kompetencijoje: 

1. Investicinės subsidijos naujų biokuro katilų, gebančių efektyviai deginti SM3, įsigijimui ir 

esamų katilinių bei elektrinių modernizavimui; 

2. Investicinė parama dūmų valymo įrangai ir kitai įrangai, užtikrinant naujus aplinkosauginius 

reikalavimus; 

3. Kt. (?) 

 

Baltpool, Aplinkos ministerijos/VMU kompetencijoje: 

1. Valstybės garantuojama SM3 biokuro rezervo paslauga (saugojimas ir patikimas 

pristatymas), kad nereikėtų šio kuro saugoti katilinių teritorijoje, kur jis kaista ir gali 

užsidegti; 

2. SM3 įsigijimas su apmokėjimo atidėjimo galimybe; 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/02/210205_10_LSTA_rastas_institucijoms_del_biokuro.zip
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3. Efektyvi SM3 kokybės kontrolė – užtikrinti, kad su juo nepatektų per daug dirvožemio ir 

nebūtų naudojamos katilams pavojingos cheminės medžiagos; 

4. Naujos specifikacijos kuro pateikimas biržoje (nekondicinis kuras – labai prastos kokybės, 

tinkantis verdančio sluoksnio katilams, didelėms elektrinėms ir pan.). Šiai kategorijai 

naudojama blogiausia žaliava patektų nepatektų į standartinį SM3 biokurą; 

5. Sudaryti prielaidas didesniam kainų skirtumui tarp SM2 ir SM3 (10-15 proc. nepakanka, 

skatinamasis kainų skirtumas turėtų būti ne mažiau 30 (?) proc.); 

6. Kt. (?); 

 

Prašome įvertinti šiuos LŠTA siūlymus ar pasiūlyti kitas priemones, kurios realiai paskatintų 

SM3 biokuro naudojimą. Kartu lauktume papildomos informacijos apie patirtį deginant SM3 

biokurą, apie jo kokybę, apie papildomas išlaidas ir t.t. Ypač būtų vertingi skaičiai apie 

papildomas sąnaudas ir apie investicijų poreikius.  

 

Neturime leisti, kad valdžia priverstinai įpareigotų deginti SM3, be kompensacinių priemonių.  

Jūsų pasiūlymų lauksime atsakant į šį el. laišką iki spalio 27 d. (trečiadienio). 

 

SM3 studija 

Turinio detalumo reiktų maždaug tokio, kad pagal galimybes būtų atsakyta į šiuos klausimus: 

  

1. Kuo ypatingas LT naudojamas SM3 biokuras. Ar praktiškai jis atitinka specifikacijoje 

nurodytas charakteristikas? Ar nereikia papildyti sudėties apibrėžimo? 

Teoriškai atitinka – Baltpool studijos išvados. Praktiškai visaip būna. Mažai duomenų apie 

pilną sudėtį, turiu tik kelis atvejus. Rekomenduosiu papildomus rodiklius kuro kokybei 

2. Kaip specifikuojamas biokuras kitose šalyse? 

Reikia ieškoti, apie kitas šalis duomenų neturiu. Yra ES čipsų kokybės sertifikavimo sistema 

3. Kadangi nėra prastesnio kuro už SM3 į jį susmulkinama viskas kas lieka po kitų miško 

operacijų. 

Taip ir dar įtarimų dėl kitų, ne kirtimo priedų. Bet informacijos nėra. Galiu pateikti tik 

bendrus samprotavimus. 

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? 

Yra netiesioginiai įrodymai – apnašų sudėties tyrimai, 2 atvejai, kai Na kiekis didesnis nei 

turėtų būti 

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 

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? 

Taip, galima parašyti tokią rekomendaciją 

6. Koks LT biokuro katilų parkas? Statistika pagal galias ir technologinius tipus: „verdančio 

sluoksnio“, judančio ardyno, nejudraus ardyno, „vulkano“ tipo katilai ir t.t.?  

Duomenų neturiu, gali turėti tik LŠTA, ar galėtumėt tokius duomenis pateikti? 

7. Kokia patirtis SM3 naudojant VŠK ir garo katiluose? Korozijos ir šlakavimosi požiūriu. 

Galima parašyti bendrą informaciją – kaip kuro tarša įtakoja, nes nėra duomenų kuris 

vartotojas kokį kurą naudoja.  

8. Kaip buvo specifikuotas biokuras projektuojant (perkant) biokuro katilus Lietuvoje? 

Galiu pateikti ES standarto duomenis apie tipinę biokuro sudėtį, kuria remtasi konstruojant katilus 

9. Kokia SM3 deginimo eksploatacinė patirtis įvairaus tipo katiluose? Aspektai: 
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a. Transporterių kišimasis ir sustojimai; 

Trumpa info – lemia svetimkūniai- akmenys, metalas 

b. Šlakavimasis kūryklose, dūmtakiuose ir pelenų kanaluose; 

Turi įtakos peleningumas ir kuro cheminė tarša, galima parašyti  

c. Ar reikalingas didesnis oro pertekliaus koeficientas? 

Galima parašyti               

d. Ar nėra aukštesnio nesudegimo, deginant SM3? 

Taip, yra, galima parašyti 

e. Ar reikalinga didesnė dūmų recirkuliacija ir didesnės elektros sąnaudos? 

  Taip, galima parašyti 

f. Ar didesnis pelenų kiekis? 

Taip, galima parašyti 

g. Ar dažnesnis paviršių apipūtimas ir didesnis elektros sunaudojimas apipūtimui? 

Taip, galima parašyti 

h. Jeigu katilo paviršiai labiau teršiasi – ar nėra didesnio elektros suvartojimo 

dūmsiurbiuose dėl didesnio aerodinaminio pasipriešinimo? 

Taip, galima parašyti, bendri samprotavimai 

i. Jei daugiau pelenų – tai ar nėra didesnio chemikalų sunaudojimo kondensato 

neutralizavimui? 

Taip, galima parašyti, bendri samprotavimai 

j. Didesnės elektros sąnaudos elektros filtruose? 

Teoriškai taip, bet nėra informacijos, tik bendri samprotavimai 

k. Katilinės stabdymai valymo darbams? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

l. Kitos eksploatacinės problemos?   

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

 

10. Žemos kokybės biokuro poveikis katilų patikimumui ir ilgaamžiškumui: 

a. Katilinės sustojimai dirbant SM3 ir SM2? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

b. Katilo stabdymai dėl avarinių situacijų? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

c. Kūryklos ardyno, mūro ir kitų elementų susidėvėjimas? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

d. Katilo paviršių ir dūmtakių erozija ir korozija? 

Korozijos ataskaitos medžiaga, erozija – Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

e. Kondensacinio ekonomaizerio ir jo traktų susidėvėjimas? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

f. Katilo ar jo elementų kapitalinių remontų periodiškumas? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

g. Katilinės elementų fizinio nusidėvėjimo laikotarpiai? 

Tik bendri samprotavimai, nėra statistikos 

h. Kiti? 

    

11. Papildomų sąnaudų dėl SM3 naudojimo ir efektyvumo ekonominis grubus įvertinimas: 

a. Kuro sunaudojimas šilumos vienetui (kg/MWh); 

Galima įvertinti  

b. Elektros sunaudojimas šilumos vienetui (kg/MWh); 

c. Papildomos elektros sąnaudos (kWh/MWh ir EUR/MWh); 

Galima labai grubiai įvertinti 

d. Papildomas reagentų keikis; 

Galima labai grubiai įvertinti 
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e. Papildomas žmogaus darbo valandų kiekis? 

Nėra duomenų 

f. Papildomos eksploatacinės sąnaudos EUR/MW? 

Galima grubiai įvertinti tik kuro sąnaudų ir elektros sąnaudų padidėjimą 

g. Papildomos investicijos dėl ankstyvo kapitalinio remonto arba katilinės „nurašymo“? 

Galima vertinti pagal korozijos intensyvumą remontų poreikį 

h. Kita 

  

12. Rekomendacijos dėl SM3 ir SM4 technologinio naudojimo Lietuvos katilinės: 

a. Galimybės rekonstruoti ar pritaikyti dabartines ardynines pakuras; 

Galima pateikti tik principines rekomendacijas 

b. Kiti pakeitimai rekomenduotini katilo traktui; 

Galima pateikti tik principines rekomendacijas 

c. Nauji katilai prastos kokybės biokuro deginimui; 

Tik bendro pobūdžio rekomendacijos 

d. Naujų pakurų galimybės pakeisti ardynines; 

Ardyninės yra atspariausios kuro kokybės, frakcinės sudėties, užterštumo  požiūriu, 

jeigu turima galvoje keisti į verdančio sluoksnio. Galiu parašyti kodėl ardyninės geriau 

nei verdančio sluoksnio. 

e. Kiti sprendimai...           

 

LŠTA INFO. Diskusija dėl SM3 naudojimo. (nuorodos tekste), (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-922/647-III-2-1 priedas 2021-11-03.zip). 
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IS-922/647-III-3 priedas 

 

EM_LŠTA INFO. Pirmojo dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo skaidrės ir įrašas 

 
From: Marilė Kosaitė <marile.kosaite@am.lt>  

Sent: Tuesday, October 26, 2021 8:13 AM 

Subject: Pirmojo dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo skaidrės ir įrašas 

 

Laba diena,  

Dėkojame už dalyvavimą pirmajame dekarbonizacijos darbo grupių susitikime. Dalinamės 

susitikimo metu demonstruotomis prezentacijomis. Tiems, kurie vis dėlto prisijungti neturėjo 

galimybės, informuojame, jog susitikimo įrašą galima peržiūrėti čia.   

Pažymime, jog iki lapkričio 1 d. dar turite galimybę registruotis  į darbo grupes arba kviesti 

tai padaryti savo kolegas informuojant Juditą Liukaitytę-Kukienę el. paštu judita.liukaityte@am.lt. 

Galutinis darbo grupių sąrašas bus tvirtinamas Aplinkos ministro įsakymu.  

Dekarbonizacijos darbo grupių atidarymo renginio ir klimato savaitės uždaromojo renginio 

įrašą rasite Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje.  

Artimiausiu metu susisieksime dėl tolimesnių veiksmų. Gražaus antradienio!  

 
Marilė Kosaitė 

Klimato politikos grupės 

Vyriausioji specialistė 

Tel.: +370 687 96504 

El. paštas: marile.kosaite@am.lt 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

2021. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

 

 

Pirmojo dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo skaidrės (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

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

administratorių, žyma:IS-922/647-III-3-1 priedas 2021-11-03.zip). 

mailto:marile.kosaite@am.lt
https://www.youtube.com/watch?v=489IuImxNuo
mailto:judita.liukaityte@am.lt
https://www.youtube.com/watch?v=ckLldu58Ios&t=7s
mailto:marile.kosaite@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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IS-922/647-III-4 priedas 
 

AM 2021 10 24 pranešimas. S. Gentvilas: „Paradoksas: klimato kaitos išprovokuota 

transformacija yra naudinga Lietuvai“ 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvos valstybė turi vykdyti sąžiningą taršos politiką darbo vietoms kurti dar ir dėl to, kad 

to nedarydama gali susilaukti Europos Komisijos sankcijų, kurios gali sudaryti beveik 0,5 mlrd. 

Eurų, Lietuvos banko surengtoje konferencijoje sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Jis atkreipė dėmesį, kad pavasarį Europos parlamente priimtas Europos klimato įstatyme 

numatytas sankcijų mechanizmas, pagal kurį kiekviena valstybė narė bus įpareigota susimokėti už 

nepasiektus taršos rezultatus. „Galiojant baziniam principui „teršėjas moka“ ir žvelgdami į tuos 

sektorius, kurie teršia, mes turime jau dabar nustatyti jiems tikslingus įkainojimus, antraip 2030 

metais turėsime mokėti baudas už nepasiektus rodiklius. Jeigu nekeistume politikos, rizikuotume 

2025–2030 m. sumokėti beveik pusę milijardo eurų iš bendro biudžeto“, – ketvirtadienį 

konferencijoje „Tiesiame kelius į žaliąją ekonomiką“ aiškino Simonas Gentvilas.  

Jis pabrėžė, kad sąžininga taršos įkainojimo pertvarka sykiu yra darbo vietų kūrimo 

strategija. „Pagal įvairius skaičiavimus, vienas megavatas atsinaujinančios energetikos sukuria nuo 

5 iki 10 darbo vietų. Jeigu to nekuriame, kas metus į užsienį išsiunčiame apie 2,5 mlrd. Eurų už 

naftą, dujas, anglį ir elektrą – tai kenksminga  mūsų prekybos balansui. Vadinasi, sugebėję pakeisti 

savo požiūrį į žaliąją pertvarką, nerizikuojame sankcijomis, esame atsakingi prieš savo kartas ir 

kuriame darbo vietas čia, užuot pinigus išsiuntę kitur“, – kalbėjo aplinkos ministras. 

Simono Gentvilo žodžiais, šalyje struktūrinis pokytis vyksta keičiant reguliavimo 

mechanizmą, įdiegiant naujus gamybos ir pakuočių standartus, taršos mokesčius ir kartu paskatinant 

kolektyvinius veiksmus. „Aš, kaip privačios pensijos kaupėjas, ilgai ieškojau Lietuvoje privataus 

pensijų fondo, kuriame nebūtų, pavyzdžiui, naftos bendrovių, dujų bendrovių akcijų, ir tokio 

neradau. Man be galo norėtųsi kaip vartotojui nekaupti pinigų pramonės šakose, kurios kenkia 

mano vaikų ateities galimybėms ir likimui. Todėl svarbu ir kolektyviai valstybės investicijas 

nukreipti nuo šitų taršių sektorių“, – sakė Simonas Gentvilas. 

Aplinkos ministro teigimu, analogiškų kolektyvinių veiksmų tarptautiniu lygiu bus ieškoma 

Glazge spalio 31-ąją prasidėsiančioje Klimato kaitos konferencijoje.  

Daugiau informacijos rasite čia, o koneferencijos įrašą galite pažiūrėti socialiniame tinkle 

YouTube.  

 

KODĖL APSIMOKA ŽENGTI NEUTRALUMO KLIMATUI LINK KELIU? Ilgalaikė Lietuvos 

kovos su klimato kaita ir energetikos politikos vizija, APLINKOS MINISTRAS SIMONAS 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-III-4-1 

priedas 2021-11-03.pdf). 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-paradoksas-klimato-kaitos-isprovokuota-transformacija-yra-naudinga-lietuvai
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/S_Gentvilas_Aplinkos%20ministerija-LB1021.pdf
https://youtu.be/orJhCYRuNpA
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-paradoksas-klimato-kaitos-isprovokuota-transformacija-yra-naudinga-lietuvai


 

118 

 

IS-922/647-III-5 priedas 
 

AM INFO. Dėl 2021 m. lapkričio 4 d.  pradėsiančios veikti modernizuotos IS „Infostatyba“ 

 
From: Dainius Čergelis <dainius.cergelis@am.lt>  

Sent: Thursday, October 28, 2021 9:51 AM 

To: office@infobalt.lt; asociacija@lietuvoskeliai.lt; info@architekturumai.lt; info@architektusajunga.lt; leea@leea.lt; 

Leisa <leisa@leisa.lt>; info@lgms.lt; info@matininkuasociacija.lt; lmiasociacija@gmail.com; info@lntpa.lt; 

sekretoriatas@lpk.lt; lpia@lacc.lt; info@bustorumai.lt; info@statybininkai.lt; lsis@lsis.lt; Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija <info@lsta.lt>; vanduo@lvta.lt; Info <info@lzpt.lt>; info@pasyvuspastatai.lt; sertifikavimas@yahoo.com; 

info@psea.lt; prezidentas@ekspertize.com; spiasociacija@gmail.com; info@skaitmeninestatyba.lt; bendras@lsa.lt; 

lsis@lsis.lt 

Cc: Darius Kvedaravičius <darius.kvedaravicius@am.lt>; e.kuklieriene@vtpsi.lt; Tomas Boldorevas 

<tomas.boldorevas@am.lt>; Aušra Balsytė <ausra.balsyte@am.lt>; Eimantas Norkūnas <eimantas.norkunas@am.lt> 

Subject: Dėl 2021 m. lapkričio 4 d. pradėsiančios veikti modernizuotos IS „Infostatyba“ 

Importance: High 

 

Dalinuosi nuorodą į informacinį pranešimą, kuriuo patikslinama informacija apie atnaujintą ir 

modernizuotą Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ 

(IS „Infostatyba“):  

https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-

is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis  

 

Kviečiame susipažinti su lapkričio 4 d. paleidžiamos 

modernizuotos IS „Infostatyba“ naudojimo 

instrukcijomis | Valstybinė teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 

Lapkričio 4 d. bus paleista modernizuota Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS 

„Infostatyba”), pasiekiama per Topografijos, 

inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir... 

vtpsi.lrv.lt 

Atkreiptinas dėmesys, kad atliekant didelės apimties duomenų migravimo į Vartų 

platformą darbus IS „Infostatyba“ klientams nebus pasiekiama nuo spalio 30 d. 

(šeštadienio) 8.00 val. Modernizuota sistema Vartų platformoje www.planuojustatau.lt 

pradės veikti ne vėliau kaip lapkričio 4 d. (ketvirtadienį) 8.00 val. ryto. 

Būtume dėkingi, jeigu šią informaciją paplatintumėte savo narių gretose, pakviesdami 

ruoštis pokyčiams ir būsimam IS „Infostatyba“ laikino neveikimo laikotarpiui  ir atlikti suplanuotus 

veiksmus dar iki jo pradžios. 

 
Pagarbiai,  

Dainius Čergelis  

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas 

Tel.: 8 616 98137 

El. paštas: dainius.cergelis@am.lt 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  

2021. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva  

El. paštas: info@am.lt  

www.am.lrv.lt  

mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:office@infobalt.lt
mailto:asociacija@lietuvoskeliai.lt
mailto:info@architekturumai.lt
mailto:info@architektusajunga.lt
mailto:leea@leea.lt
mailto:leisa@leisa.lt
mailto:info@lgms.lt
mailto:info@matininkuasociacija.lt
mailto:lmiasociacija@gmail.com
mailto:info@lntpa.lt
mailto:sekretoriatas@lpk.lt
mailto:lpia@lacc.lt
mailto:info@bustorumai.lt
mailto:info@statybininkai.lt
mailto:lsis@lsis.lt
mailto:info@lsta.lt
mailto:vanduo@lvta.lt
mailto:info@lzpt.lt
mailto:info@pasyvuspastatai.lt
mailto:sertifikavimas@yahoo.com
mailto:info@psea.lt
mailto:prezidentas@ekspertize.com
mailto:spiasociacija@gmail.com
mailto:info@skaitmeninestatyba.lt
mailto:bendras@lsa.lt
mailto:lsis@lsis.lt
mailto:darius.kvedaravicius@am.lt
mailto:e.kuklieriene@vtpsi.lt
mailto:tomas.boldorevas@am.lt
mailto:ausra.balsyte@am.lt
mailto:eimantas.norkunas@am.lt
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
http://www.planuojustatau.lt/
mailto:dainius.cergelis@am.lt
mailto:info@am.lt
http://www.am.lrv.lt/
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AM 2021 10 28 pranešimas. Kviečiame susipažinti su lapkričio 4 d. paleidžiamos 

modernizuotos IS „Infostatyba“ naudojimo instrukcijomis 

TN: tn  

 

 
 

Lapkričio 4 d. pradės veikti modernizuota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS „Infostatyba”), pasiekiama 

per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų 

informacinę sistemą (Vartai) adresu www.planuojustatau.lt. 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 

kviečia klientus susipažinti su įstaigos paruoštomis prisijungimo ir darbo su Vartų sistema bei 

modernizuota IS „Infostatyba“ instrukcijomis. 

Primename, kad atliekant didelės apimties duomenų migravimo į Vartų platformą 

darbus IS „Infostatyba“ klientams nebus pasiekiama nuo spalio 30 d. (šeštadienio) 8 val.   

Modernizuota sistema Vartų platformoje www.planuojustatau.lt pradės veikti ne vėliau 

kaip lapkričio 4 d. (ketvirtadienį) 8 val. ryto. 

Pažymima, kad visi iki senos sistemos išjungimo pradėti procesai ir pateikti prašymai 

automatiškai bus perkelti į modernizuotą sistemos versiją, todėl vartotojams dėl to rūpintis ar 

imtis kokių nors papildomų veiksmų nereikia. 

Informacinės sistemos klientai visus aktyvius prašymus, pateiktus po lapkričio 4 d., galės 

bet kada rasti Vartų skiltyje „Paslaugos“ bei „Mano statybos“ (pasiekiama per Statau srities 

informaciją), o informaciją apie jų nagrinėjimo eigą gaus vos prisijungę prie Vartų platformos 

asmeniniais pranešimais skiltyje „Pranešimai“. Archyvinius dokumentus ir prašymus, pateiktus 

iki lapkričio 3 d., klientai galės rasti  skiltyje „Mano statybos“. 

Su instrukcija, kaip prie Vartų turėtų jungtis ir kokius veiksmus atlikti sistemos vidiniai 

vartotojai (subjektai per IS „Infostatyba“ teikiantys paslaugas ir vykdantys statybos valstybinę 

priežiūrą) galima susipažinti čia. 

VTPSI taip pat kviečia susipažinti su naujų ir modernizuotų paslaugų naudojimo vaizdo 

instrukcijomis. 

Kilus klausimų klientai galės kreiptis į VTPSI konsultantų komandą bendruoju 

konsultavimo telefonu (8 5) 207 3333 (pastarieji su konsultantu teisės aktų taikymo klausimais 

bus sujungti paspaudę skaičių „1“, IS „Infostatyba“ naudojimo klausimais – skaičių „2“, teritorijų 

planavimo informacinių sistemų klausimais – skaičių „3“, prisijungimo prie Vartų klausimais – 

skaičių „4“).  

Susidūrę su bet kokiais sistemos trikdžiais, informaciją apie juos galės pateikti ir el. paštu 

infostatyba.pagalba@asseco.lt. 

Plačiau apie IS „Infostatyba“ pokyčius ir klientų laukiančias naujoves kviečiame skaityti 

čia 

 
 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-lapkricio-4-d-paleidziamos-modernizuotos-is-infostatyba-naudojimo-instrukcijomis
http://www.planuojustatau.lt/
http://www.planuojustatau.lt/
https://www.planuojustatau.lt/eptp/my-services.html
https://www.planuojustatau.lt/eptp/messages.html
http://vtpsi.lrv.lt/uploads/vtpsi/documents/files/Instrukcija%20vidiniam.pdf
https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/statykim-kartu/vaizdo-instrukcijos/infostatyba-1
https://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/statykim-kartu/vaizdo-instrukcijos/infostatyba-1
mailto:infostatyba.pagalba@asseco.lt
https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-is-infostatyba-vartotojams-kokie-pokyciai-laukia-nuo-lapkricio-4-d.
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IS-922/647-III-6 priedas 
 

VERT 2021-10-29 pranešimas. Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų 

taikymo tvarka 2022 m.  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar LITGRID AB pateiktos 

diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų 

ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti LITGRID AB 

patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2022 metams. 

VERT sprendimą dėl LITGRID AB perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2022 m. 

priėmė 2021 m. spalio 1 d. posėdyje – nustatė  0,684 ct/kWh (be PVM) perdavimo paslaugos 

kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2022 metams – 0,589 ct/kWh (be PVM) – 

nustatyta 2021 m. spalio 15 d. posėdyje. 

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2021–2022 m. 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/paskelbtos-elektros-energijos-perdavimo-paslaugu-kainos-ir-ju-taikymo-tvarka-2022-m.aspx
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*Patvirtinta Tarybos 2021 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. O3E-472 „Dėl elektros energijos 

perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo" ir galioja nuo 2021 m. 

balandžio 23 d., iki 2021 m. balandžio 22 d. buvo 0,07 ct/kWh. 

LITGRID AB planuojamos 2022 m. konsoliduotos pajamos iš elektros energijos perdavimo 

paslaugos sudarytų 143,55 mln. Eur: iš sisteminių paslaugų – 68,23 mln. Eur, iš perdavimo 

paslaugų – 75,32 mln. Eur. 

Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2022 

m. sausio 1 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_______ 

 
VERT 2021-10-29 pranešimas. VERT patvirtino 2022 m. elektros energetikos sektoriaus 

VIAP biudžetą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energetikos 

sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą 2022-iems metams: 

įvertinus ankstesnio laikotarpio neatitikimus, bendras biudžetas sudaro 38,499 mln. Eur, t. y. 

67,5 proc. mažiau nei 2021 m. (118,5 mln. Eur). 

2022 m. visos VIAP lėšos bus skiriamos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių 

(saulė, vėjas, biomasė, hidro) gamybai, jos balansavimui ir centralizuotai prekybai remti. 

VIAP kaina mažėja dėl:  

• mažesnio prognozuojamo skatinamosios elektros energijos gamybos kiekio, kadangi 

daliai gamintojų baigiasi 12 metų skatinamasis laikotarpis (šis kiekis mažėja 230 845 

MWh arba apie 14 proc., lyginant su 2021 metams prognozuotu gamybos kiekiu); 

• VERT 2022 metams nustatė didesnę prognozuojamą rinkos kainą lyginant su 2021 m. 

(didesnė 28 proc.), todėl mažėja poreikis AEI gamintojų rėmimui;  

• susidariusio skirtumo išaugus elektros rinkos kainai tarp 2021 metų 1–7 mėn. 

prognozuotų ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų.  

VERT nustatė 2022 metams VIAP kainą – 0,321 ct/kWh be PVM (38,499 mln. EUR/ 11 

988 668 MWh). VIAP kaina 2022 metams mažėja 68 proc. lyginant su nustatyta 2021 metų II 

pusm. (1,006 ct/kWh). [ 

1] Papildomų VIAP lėšų, susijusių su VIAP teikimu (Metodikos 5.1–5.6 p.), poreikis. 

VIAP kaina įskaičiuojama į galutinį elektros energijos tarifą buitiniams vartotojams. 

VERT naujus elektros energijos tarifus, kurie galios nuo 2022 m. sausio 1 d., patvirtins ir 

paskelbs ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-29/vert-patvirtino-2022-m-elektros-energetikos-sektoriaus-viap-biudzeta.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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________ 

 
VERT 2021-10-28 pranešimas. VERT pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų 

sektoriuje nustatymo metodiką  

TN: tn 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų 

gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką. 

Pakeitimais siekiama užtikrinti galimybes gamtinių dujų įmonėms valdyti pinigų srautus bei 

abipusį ir lygiateisį reguliavimą gamtinių dujų tiekimo įmonių ir gamtinių dujų vartotojų atžvilgiu. 

Atlikti šie esminiai pakeitimai: 

• Įtvirtinta galimybė grąžinti susidariusį faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto 

kainos skirtumą gamtinių dujų tiekimo įmonėms per ilgesnį nei vieno pusmečio 

laikotarpį. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/pakeite-valstybes-reguliuojamu-kainu-gamtiniu-duju-sektoriuje-nustatymo-metodika.aspx
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• Įtvirtinta nuostata, kad gamtinių dujų tiekimo įmonėms gautoms papildomoms 

pajamoms ar susidariusiems faktinės ir prognozuotos kainos skirtumams, išdėstomiems 

per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį, taikoma palūkanų norma. 

• Įtvirtinta galimybė paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypį, susidariusį dėl prognozuotų ir 

faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, VERT nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio 

mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos, technologinių 

sąnaudų, bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo 

sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, ir paskirtojo tiekėjo pajamų 

nuokrypį, susidariusį dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo per 

praėjusius metus, išdėstyti per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, esant tiek teigiamam, 

tiek neigiamam paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypiui. 

• Numatyta, kad paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypiui, išdėstytam per ilgesnį nei vienerių 

metų laikotarpį, taikoma palūkanų norma. Palūkanos nebus skaičiuojamos paskirtojo 

tiekėjo pajamų nuokrypiams, dėl kurių išdėstymo per ilgesnį nei vienerių metų 

laikotarpį VERT sprendimas buvo priimtas iki šio nutarimo įsigaliojimo, atsižvelgiant į 

tai, kad sprendimas dėl ankstesnių laikotarpių paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypio, 

grąžinimo paskirtajam tiekėjui, buvo priimtas esant teisėtam vartotojų lūkesčiui, jog nuo 

šios sumos nebus skaičiuojamos palūkanos. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

________ 
 
VERT 2021-10-28 pranešimas. VERT pakoregavo gamtinių dujų sektoriaus įmonių dujų 

skirstymo veiklos pajamų viršutines ribas 2022 metams  

TN: tn  

 

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

operatorius“ (ESO), UAB „Gren Lietuva“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“ gamtinių 

dujų skirstymo veiklos pajamų viršutines ribas 2022 metams. 

VERT nustatė ESO gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą 2022 metams, 

galiosiančią nuo 2022 m. sausio 1 d., – 44 611 722 Eur.  

ESO pajamų viršutinė riba, palyginus su nustatyta 2021 m. (39 661 616 Eur), 2022 m. didėja 

12,48 proc. daugiausia dėl išaugusių gamtinių dujų technologinių sąnaudų (dėl gamtinių dujų 

kainos augimo) ir darbo užmokesčio sąnaudų.  

UAB „Gren Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba 2022 metams, 

galiosianti nuo 2022 m. sausio 1 d., – 180 028 Eur. 

UAB „Gren Lietuva“ pajamų viršutinė riba, palyginus su nustatyta 2021 m. (162 827 Eur), 

didėja 10,56 proc. dėl didesnių darbo užmokesčio sąnaudų bei skirstomųjų dujotiekių zonų 

nustatymo sąnaudų. 

UAB „Gren Lietuva“ gamtines dujas skirsto Joniškio rajono savivaldybėje. 

AB agrofirmai „Josvaniai“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba,  2022 

m.  – 55 641 Eur. 

AB agrofirmai „Josvaniai“ pajamų viršutinė riba, palyginus su nustatyta 2021 m. (53 349,03 

Eur), didėja 4,30 proc. dėl didesnių gamtinių dujų sąnaudų technologinėms reikmėms (dėl gamtinių 

dujų kainos augimo), ir darbo užmokesčio sąnaudų augimo. 

AB agrofirma „Josvainiai“ gamtines dujas skirsto Kėdainių r. Josvainių seniūnijoje esančių 

Čiukiškių, Keleriškių kaimų ir Josvainių gyvenvietės teritorijoje. 

VERT nustatė UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą, 

galiosiančią nuo 2022 m. sausio 1 d., ‒ 2 779 566 Eur. 

UAB „Intergas“ pajamų viršutinė riba, lyginant su nustatyta 2021 metams (2 589 286 Eur), 

didėja 7,3 proc., dėl didesnių darbo užmokesčio sąnaudų ir investicijų grąžos.  

UAB „Intergas“ gamtines dujas skirsto Mažeikiuose ir Druskininkuose. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/vert-pakoregavo-gamtiniu-duju-sektoriaus-imoniu-duju-skirstymo-veiklos-pajamu-virsutines-ribas-2022-metams.aspx
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Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams ir konkrečios gamtinių dujų skirstymo kainos, 

kurios galios nuo 2022 m. sausio 1 d., bus patvirtintos iki lapkričio mėn. pabaigos. 

Primename, kad VERT gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 

metų reguliavimo periodui. VERT sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos 

lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms 

įgyvendinus su VERT suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 
 
VERT 2021-10-28 pranešimas. Nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotinio dujinimo 

veiklos pajamų viršutinė riba 2022 metams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė AB „Klaipėdos nafta“ SGD 

pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinę ribą 2022 metams – 31 359 743 Eur, t. y. 3,46 proc. 

mažiau nei buvo nustatyta praėjusiais metais (2021 m. – 32 482 248 Eur). 

AB „Klaipėdos nafta“ SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinė riba 2022 

metams įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. 

AB „Klaipėdos nafta“ – SGD terminalo operatoriui – pakartotinio dujinimo veiklos 

pajamų viršutinė riba mažėja dėl šių priežasčių: 

• Dėl 3 116 508 Eur 2020 m. pajamų nuokrypio dėl prognozuotų ir faktinių 

vartojimo pajėgumų skirtumo, kuriuo mažinama suskystintų gamtinių dujų 

pakartotinio dujinimo pajamų viršutinė riba. 

• Dėl 3 988 963 Eur pajamų nuokrypio dėl didesnių nei prognozuota 2020 metų pajamų 

iš SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamosios dalies įvertinimo 2022 m. suskystintų 

gamtinių dujų pakartotinio dujinimo pajamų viršutinėje riboje. 

SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinė riba skaičiuojama kaip SGD terminalo, 

jo infrastruktūros ir jungties metinių eksploatavimo sąnaudų bei SGD terminalo infrastruktūrinės 

dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąžos suma.  

Pajamų viršutinę ribą AB „Klaipėdos nafta“ turės diferencijuoti į pastoviąją ir kintamąją 

kainos dalis. Pastovioji kainos dalis bus įskaičiuojama nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo 

papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kurią moka visi gamtinių dujų 

vartotojai. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.   

 
 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-spalis/2021-10-28/nustatyta-ab-klaipedos-nafta-sgd-pakartotinio-dujinimo-veiklos-pajamu-virsutine-riba-2022-metams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-10-28/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
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IS-922/647-IV-1 priedas 

 

LRV 2021 10 25 pranešimas. Atnaujinama Valstybės pažangos tarybos sudėtis 

TN: tn  

 

 
 

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 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“. Daugiau ar mažiau sėkmingai 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 strategijos „Lietuva 2050“ projektą, todėl Valstybės pažangos 

taryboje sutelkta išmintis bus labai pravarti ne tik patariant Vyriausybei, bet ir surenkant ir 

sutelkiant įvairių profesinių, ekspertinių, politinių, kultūrinių, regioninių ir kitų bendruomenių 

įžvalgas, kokia turėtų būti ilgalaikė valstybės vizija ir kaip ją įgyvendinti. Tikimasi, kad Valstybės 

pažangos tarybos nariai taps Lietuvos ateities idėjos ambasadoriais. 

Seimo parlamentinės frakcijos, atsiliepdamos į Ministrės Pirmininkės prašymą Seimo 

valdybai, į Valstybės pažangos tarybą delegavo Zigmantą Balčytį, Kristijoną Bartoševičių, Rasą 

Budbergytę, Astą Kubilienę, Raimundą Lopatą, Moniką Ošmianskienę, Mindaugą Puidoką ir Luką 

Savicką. Beveik visi šie Seimo nariai yra Ateities komiteto nariai. 

Ministrės Pirmininkės kvietimą tapti Valstybės pažangos tarybos nariais priėmė šie valdžios 

ir visuomenės atstovai: Aleksandras Abišala, Mariusz Antonowicz, Aušrinė Armonaitė, Agila 

Barzdienė, Dovydas Čeilutka, Elijus Čivilis, Linas Dičpetris, Arūnas Gelūnas, Simonas Gentvilas, 

Miša Jakobas, Algirdas Kaušpėdas, Gediminas Kirkilas, Dainius Kreivys, Aušra Kukelkaitė, 

Gabrielius Landsbergis, Nerijus Mačiulis, Aušra Maslauskaitė, Gintautas Mažeikis, Dalius 

Misiūnas, Žymantas Morkvėnas, Martynas Nagevičius, Urtė Neniškytė, Agnė Paliokaitė, Rimvydas 

Petrauskas, Mindaugas Sinkevičius, Jurgita Šiugždinienė, Laimutis Telksnys, Mindaugas Ubartas, 

Nerijus Udrėnas, Rimvydas Valatka, Diana Vilytė, Ramūnas Vilpišauskas, Rytis Zemkauskas. 

Spalio 25 d., pirmadienį, 13–17 val. MO muziejuje  vyks Valstybės pažangos strategijos 

„Lietuva 2050“ pradžios renginys, kurį galima stebėti Vyriausybės „Facebook“ paskyroje. 

 
 

https://lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinama-valstybes-pazangos-tarybos-sudetis
https://www.facebook.com/LRVyriausybe/
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IS-922/647-IV-2 priedas 

 

LAUKIANTIS ENERGETIKOS KAINŲ ŠOKAS PATUŠTINS GYVENTOJŲ PINIGINES – 

AR TAI LĖMĖ TVARI ENERGIJA? 

Ernestas Naprys 2021 m. spalio 26 www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

Noras pumpuoti anglį į atmosferą šiemet kainuoja rekordiškai daug, tai sutapo su 

naftos, elektros energijos ar gamtinių dujų kainų šuoliais. Kaimyninėje Lenkijoje pasigirsta ir 

kaltinimų, kad galbūt žaliuoju kursu traukianti ES politika vartotojams nulemia didesnes 

kainas. Ar iš tiesų taip – kokią dalį sąskaitose sudaro mokestis už tvarumą? Energetikos 

ekspertai patikina – kuo daugiau naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, tuo kainos 

mažesnės.  

Norint atsakyti, kiek tenka susimokėti už tvarumą energetikoje, reikėtų panagrinėti, ką 

sumoka vartotojai, ir ką už tai nusiperka. 

Įprastai, perkant šilumą, elektros energiją, gamtines dujas ar netgi degalus, tenka sumokėti 

ne tik už patį produktą, tačiau ir įvairius valstybės taikomus papildomus mokesčius – akcizus, 

VIAP. Šie mokesčiai pastaruoju metu reikšmingai nekito, akcizai papildo šalies biudžetą ir 

naudojami valstybės išlaidas padengti. 

Tačiau dalį mokesčių turi mokėti ir patys energijos gamintojai – deginant iškastinį kurą, 

reikia pirkti vadinamuosius apyvartinius taršos leidimus (ATL). 

Jei anksčiau ATL rūpesčių nekeldavo, ir kainuodavo vos po kelis eurus už toną išmesto 

CO2, šiemet ATL kainos pasiekė visų laikų rekordus, ir buvo peržengusios 60 eurų už CO2 toną. 

Lenkijoje brangūs ATL pastaruoju metu kelia spaudimą tiek šalies energetikos įmonėms, 

tiek ir Vyriausybei, bandant suvaldyti kainų augimą vartotojams, rašo „Politico“. 

Ką ATL reiškia Lietuvos vartotojui? 

Vilniaus šilumos tinklai skaičiuoja, kad vienai megavatvalandei šilumos pagaminti tenka 0,2 

ATL – tiek šilumos per mėnesį Vilniuje suvartoja maždaug 60 kv. metrų butas, vartojantis vidutinį 

kiekį šilumos. Tai reiškia, kad prie tokio buto sąskaitos už šildymą ATL pridėtų apie 12 eurų, kai 1 

ATL kaina rinkose sukiojasi apie 60 eurų. „Už 2021 metus ATL įsigijimui planuojame išleisti apie 

12 mln. EUR, kai tuo tarpu už 2020 metus išleidome 7 mln. EUR, augimas net 58 proc. ATL 

perkami per užsienio brokerius ATL biržoje“, – paaiškina Vilniaus šilumos tinklų Finansų vadovė 

Rasa Gudė. 

Tačiau ATL taikomas tik tuomet, kai deginamas iškastinis kuras: dauguma savivaldybių jau 

kurį laiką perėjusios prie biokuro. 

Didžiausia Lietuvos elektros energijos gamintoja „Ignitis gamyba“ vien šiemet per pirmą 

pusmetį sumokėjo 13,57 mln. eurų už apyvartinius taršos leidimus, kai pernai tuo metu tam 

tereikėjo 2,5 mln. eurų, rodo įmonės finansinė ataskaita. Palyginimui, kuro – dujų ir biokuro – 

įmonė per pusmetį pirko iš viso už 30,5 mln. eurų. 

Elektrėnuose elektrą gamina tik kombinuoto ciklo blokas ir tik tuomet, kai tai apsimoka. Per 

pirmą pusmetį čia pagaminta 446,8 megavatvalandės elektros energijos. Tai reikštų, kad ATL kaina 

vienoje kilovatvalandėje sudarė 3,03 cento. Bendrovės atstovai paaiškina, kad realiau būtų 

skaičiuoti 2,2 centų kainą kilovatvalandėje, mat ATL kainų svyravimai, skirtumai laike, kiek 

iškreipia skaičiavimus. „Darant prielaidą, jog šiuolaikinės technologijos dujinės generacijos 

įrenginių efektyvumas sudaro apie 50 proc., ATL kaina, esant 60 EUR/vnt., elektros energijos 

savikainoje ATL sudarytų apie 2,2 ct/kWh“, – pasidalijo „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene 

komunikacijos projektų vadovas. 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=85385087
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/laukiantis-energetikos-kainu-sokas-patustins-gyventoju-pinigines-ar-tai-leme-tvari-energija.d?id=88498127
https://www.delfi.lt/temos/viap
https://www.delfi.lt/temos/co2
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-silumos-tinklai
https://www.delfi.lt/temos/kwh
https://www.delfi.lt/temos/ignitis-grupes
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ATL taipogi pirkti turi tik tie elektros gamintojai, kurie degina iškastinį kurą – ATL 

dedamosios neturi elektra, pagaminta Kruonio hidroakumuliacinėje jėgainėje ar kitose hidro, vėjo, 

ar saulės jėgainėse visoje Europoje. 

Netgi ir už ATL išleisti pinigai nėra iššvaistyti pinigai – ką už papildomus mokesčius 

nusiperkame? 

ATL atveju pačios valstybės sprendžia, kaip naudojamos ATL pardavimo aukcione gautos 

pajamos, tačiau ne mažiau kaip 50 proc. pajamų turi būti nukreipta į šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijų mažinimą, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, miškų atželdinimą ar kirtimų 

vengimą, žalesnį transportą ir kitas panašias sritis, skirtas kovai su klimato kaita. „Už tuos pinigus 

formuojama klimato kaitos programa. Šiuo metu iš šios programos teikiamas finansavimas saulės 

elektrinėms statyti, su skurdo problema susiduriančioms šeimoms netgi nereikia skirti savo dalies. 

Statyti šilumos siurbliams arba efektyviems biokuro katilams vietoje gamtinių dujų katilų. Taip pat 

verslui padedama, pvz., subsidijuojant investicijas į biometano gamybą, keičiant gamtines dujas į 

biodujas. Taip pat pastatų renovacija, kur energija vartojama efektyviau. Daug tokių – tie pinigai 

grįžta atgal“, – paaiškina Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas 

Martynas Nagevičius. 

„Delfi“ kalbinti energetikos ekspertai sutaria – atsinaujinanti energetika ne didina, o mažina 

kainas. Jei dabar turėtume daugiau vėjo, saulės, biokuro jėgainių, mokėtume mažiau. O jei aukštos 

kainos išliks, tikėtina, šioje srityje be jokios valstybės pagalbos rasis investicijų derlius. 

Staselis: prisiminkime, kokios buvo kainos, kai pūtė vėjas 

Energetikos ekspertas Rytas Staselis patikina, kad didelės energetikos kainos yra ne dėl to, 

kad investicijos į tvarią energetiką yra per didelės, o atvirkščiai – dėl to, kad per mažai investuota. 

„Taip, dabar kainos yra užkilusios iki beprotybės. Bet prisiminkime, koks kainų lygis buvo prieš 3-

5 metus, kiek mes turėjome naudos, kurią nulėmė tvarumo politika. Gamtinių dujų buvo perteklius, 

tuomet prisiminkime, ką reiškia, kai Skandinavijoje, Vokietijoje būna dideli vėjai ir jie greitai suka 

tenykštes vėjo jėgaines – mes turėjome labai daug naudos ir mažas kainas. Tai dabar sakyti, kad ta 

nauda turėtų būti visą laiką, nėra racionalu – svyravimai vienokie ar kitokie vis tiek būna“, – sako 

R. Staselis. 

Jis vertina, kad dideles energetinių išteklių kainas nulėmė su tvaria energetika nesusijusios 

priežastys, pastūmėtos ekonominio atsigavimo pasaulyje po pandemijos ir pasiūlos trūkumo. 

Energetikos ekspertas patikina, kad atsinaujinanti energetika kainas padeda sumažinti, ir 

ilgainiui dar didesnę naudą turėtų teikti naujos baterijų technologijos, žaliasis vandenilis, tai padėtų 

išlyginti pasiūlos svyravimus. „Paradoksalu, bet žaliosios energijos politika ir vystymas iš esmės iki 

šiol buvo daugiau deklaracijos. Visur, net Vokietijoje, kuri uždarė atomines elektrines, buvo 

sėkmingai kūrenamos akmens anglys, gamtinės dujos ir naudojami tradiciniai energijos ištekliai. 

Tai iš tikrųjų ta žalioji politika neturėjo tokios reikšmės“, – vertina R. Staselis. 

Europos žaliojo kurso kritika, anot jo, yra viena iš Rusijos propagandinių klišių, kuri yra 

suinteresuota ilgalaikiais gamtinių dujų pardavimais. „Kainoms paklausa tolimuosiuose rytuose, 

padėtis globaliose rinkose, taip pat ir Rusijos politiniai sprendimai daro didesnę įtaką, nei žalioji 

energetika. Keletą metų bent jau elektros energijos rinkoje mes jutome itin didelę žaliosios 

energetikos, ypač vėjo, naudą“, – sako R. Staselis. 

Taipogi Lietuvos miestai didžiąja dalimi perėję prie biokuro – tai dar vienas atsinaujinantis 

išteklius, kuris leido sumažinti kainas gyventojams. 

Nagevičius: jei bus tokios kainos, žalia energetika atsipirks per 3-4 metus 

M. Nagevičius taipogi patikina, kad tvari energetika lemia ne didesnes kainas, o mažesnes. 

„Problema, kad mes per lėtai diegiame atsinaujinančią energetiką, o ne kad per greitai. Jeigu mes 

dabar turėtume daugiau gamybos iš atsinaujinančių išteklių, tai tie anglies ir dujų pabrangimai 

nedarytų tokios įtakos Europos energetikai, kaip dabar daro. Jeigu mes turėtume elektros 

akumuliavimo įrangos, pakankamai saulės vėjo elektrinių, nebūtų tokia kritiška situacija“, – 

įsitikinęs M. Nagevičius. 

Jis paaiškina, kad atsinaujinanti energetika netgi lyginant su seniau buvusiais ilgamečiais 

kainų vidurkiais yra konkurencinga, o dabartinės kainos projektus atpirktų itin greitai. „Jau dabar 

https://www.delfi.lt/temos/martynas-nagevicius
https://www.delfi.lt/temos/rytas-staselis
https://www.delfi.lt/temos/m-nagevicius
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vėjo jėgainės Lietuvoje statomos be jokios valstybės pagalbos, saulės elektrinės yra labai arti to. 

Prie tokių energijos kainų, kokios yra dabar, be abejonės, viskas labai greitai atsipirktų, jei tokios 

kainos išsilaikytų ilgai. Gal investuotojus šiek tiek gąsdina neapibrėžtumas – kainos pakyla ir vėl 

nusileidžia, tu negali skaičiuoti atsipirkimo pagal šios dienos kainas, nes visi galbūt galvoja, kad 

pavasarį galbūt jos vėl nukris. Šiandien vis dar reikalingos yra tam tikros garantijos, susitarimai su 

valstybe dėl fiksuotos kainos pirkimo. Jei visi žinotų, kad energijos kainos bus tokios ilgai, kokios 

yra šiandien, tai čia būtų masinės investicijos į atsinaujinančią energetiką. Šios dienos kainos 

atsiperka per ypač trumpą laiką, didelė investicija gali atsipirkti per 3-4 metus“, – skaičiuoja M. 

Nagevičius. 

Tačiau kodėl tuomet vartotojams reikia mokėti už ATL? 

„ATL kaina sudaro dalį energijos kainos, kai energija gaminama iš iškastinių išteklių. Taip, 

matome, kad kurie Lenkijos politikai kaltina Europos žaliąją politiką, kaltina ATL, kad jie tokie 

yra, kad jie yra brangūs, ir jiems jų reikia daug pirkti. Bet vėlgi, problema Lenkijoje yra būtent dėl 

to, kad pas juos didelė energijos dalis yra pagaminama iš paties taršiausio CO2 prasme kuro – 

anglies. Būtent dėl to jiems reikia pirkti daug ATL, daug mokėti, dėl to jiems brangsta elektra. Jei 

tos anglies dalis būtų sumažėjusi anksčiau, dabar tokios problemos nebūtų“, – paaiškina M. 

Nagevičius. 

Jis paaiškina, kad ATL yra ES taikomas įrankis, skirtas didinti sąnaudas taršiems sektoriams 

„Tai yra vaistas, kad dujų Vilniuje ateityje nebeliktų, tai motyvacija greičiau pereiti prie 

atsinaujinančių išteklių. Kaip vaistas ligoniui – negalima juk ligoniui pasakyti, kad jei vaistas 

nemalonus, galbūt jį panaikinkime. Sprendimas yra ne toks. Sprendimas yra atsisakyti dujų“, – sako 

M. Nagevičius. 

Ką nusiperkame iš mokestinių priedų 

M. Nagevičius vertina, kad dabar yra trys pagrindiniai mokesčiai, kurie vienokia ar kitokia 

forma prisideda prie tvarios energetikos ir tiesiogiai kainuoja vartotojams. „Valstybė pardavinėja 

ATL aukcionuose ir už tuos pinigus yra formuojama klimato kaitos programa“, – vieną iš jų jau 

apžvelgė M. Nagevičius. 

Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, arba VIAP, šiemet elektros kainoje sudaro 

1,006 cento už kilovatvalandę. 

Šis tarifas skirtas elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, 

kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų 

administravimas ir pan. „VIAP likęs labai simbolinis, ir dabar AEI gamintojai jo beveik 

nebevartojame. VIAP pinigai skirti finansuoti seniau pastatytus elektros energijos gamintojus, iš tų 

laikų, kai technologijos dar buvo brangios ir norint pritraukti investicijas buvo pasirašomos 12 metų 

trukmės padidintos elektros kainos supirkimo sutartys. Bet prie dabartinių elektros kainų tai irgi 

pasidarė nebeaktualu – skirtumas, kuris turėjo būti padengiamas, pasidaręs neigiamas“, – apžvelgia 

M. Nagevičius. 

Kainas degalinėse sekantys vairuotojai pastaruoju metu irgi pastebi seniai matytus dydžius. 

„Delfi“ jau rašė, kad galutinėje benzino ar dyzelino kainoje kone tiek pat kiek paties produkto kaina 

sudaro akcizai. „Akcizų gamtinėse dujose beveik nėra. Žvelgiant plačiau, akcizai už kitus 

iškastinius energijos išteklius keliauja tiesiai į biudžetą, ir prisideda prie įvairių programų 

finansavimo: socialinės apsaugos, švietimo, kariuomenės ir visam kitam. Tai tiesiog mokesčių dalis. 

Vis tiek geriau mokėti mokesčius už taršą, kurią tu gali mažinti, nei kad mokėti nuo pajamų, kurias 

tu labiau norėtum didinti, o ne mažinti“, – apibendrina M. Nagevičius. 

Stebina politikų į ateitį „paspiriama skardinė“ 

M. Nagevičius ir R. Staselis kritikuoja šalies politikų priimamus sprendimus aukštas 

energijos kainas „nukelti ateičiai“ – išdėlioti per ilgesnį laikotarpį. „Tai lyg skardinės paspyrimas. 

Pas mus taip daroma nuolat – jei didelės kainos, tai išdėsto į priekį. Buvo taip su SGD terminalo 

išpirkimu, išdėstymai į priekį. Dabar su kainų augimu – vėl išdėstymai į priekį. Visa tai kaupiasi 

ateities kainoje. Verslas ar net paprastas dujų vartotojas dabar mato, kad net jei kaina už dujas šiuo 

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/degalinese-ilgai-nematytos-kainos-brangima-lemia-ne-tik-nafta.d?id=88261869
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/degalinese-ilgai-nematytos-kainos-brangima-lemia-ne-tik-nafta.d?id=88261869
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metu nepadidės taip smarkiai, kiek pabrangtų, jeigu nebūtų visų šitų politinių sprendimų, tai bet 

kuriuo atveju reikš, ateityje už tai vis vien reikės mokėti daugiau“, – stebisi M. Nagevičius. 

Anot jo, ateičiai užkraunami kaštai motyvuoja vartotojus, verslą, jau dabar greičiau 

atsisakyti gamtinių dujų ir investuoti į atsinaujinančius išteklius ar efektyvesnį energijos vartojimą. 

„Lietuvoje ir Rytų Europoje turime energetinio skurdo problemą – žmonės tiesiog nedaug gauna 

pajamų, ir čia yra problema. Kai jiems pabrangsta išlaidos šildymui, jei jie šildosi neefektyviai, yra 

kiauras namas, tai skauda. Kai didelei daliai visuomenės žmonių skauda, tai yra nestabili situacija, 

tai verčia politikus daryti kažkokius sprendimus, kokius dabar ir daro: išdėstyti“, – sako M. 

Nagevičius. 

Jis pasigenda, kad politikai aiškiai pasakytų žmonėms, kad iškastinio kuro naudojimas ir 

energijos švaistymas ateityje bus vis brangesnis ir tai ne paskutinis pabrangimas. Net jei dujos ir 

nafta atpigs, vis tiek augs taršos apmokestinimas.„Reikėtų aiškaus signalo žmonėms – net jeigu 

jiems valstybė padeda išspręsti savo dabartines finansines, socialines problemas, jie vis tiek turi 

galvoti, mažinti energijos vartojimą, mažinti iškastinio kuro vartojimą – turi būti aiškus valstybės 

signalas. Tai būtų teisingas krizės panaudojimas“, – sako M. Nagevičius. 

Energetikos ekspertas R. Staselis pripažįsta, kad politikus kainos verčia ieškoti sprendimų 

arba bent juos imituoti, įvairiose šalyse kalbama apie mokesčių mažinimus. „Po teisybei, geriau 

politikai nesikištų į tuos dalykus, rinka galėtų greičiau stabilizuotis. Dabar Vyriausybė stabdo 

elektros rinkos liberalizavimą pusmečiui – atideda procesą, kuris jau ir taip pavėluotas. Nemanau, 

kad stabdymas kažkaip paveiks kainas. Bet, žargonu sakant, sumakaluos rinką, ir privers elektros 

tiekėjus atsižvelgti į visokius keistus veiksnius. Tai išbalansuos jų kainodarą, ji bus ne tokia logiška, 

tvarkinga ar suprantama vartotojams“, – sako R. Staselis. 

Vartotojų mokamų kainų augimo įšaldymas irgi sulaukė kritikos – susimokėti reikės ne tik 

už energiją, bet ir už kreditavimą. „Dabar iš „Ignitis grupės“ tikėtis, kad ji staiga vis socialinės 

rūpybos skyriumi, yra juokinga. Bent jau kol kas niekas nepakeitė tikslų užtikrinti pelningą ir 

efektyvią veiklą. Turime ir kitų didelių rinkoje veikiančių įmonių ir čia Vyriausybės įsikišimai man 

atrodo neteisingi. Juo labiau, pusmetį atidėjus, kas gali užtikrinti, kad po pusmečio globaliose 

rinkose viskas stabilizuosis arba kainos nukris iki labai patrauklių“, – abejojo R. Staselis. 
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Dėl pandemijos SGD gavybos ir skystinimo plėtra 

sustojo, buvo stabdomos ir uždaromos gavybos įmonės. 

 

„Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas dabar mums niekuo negali padėti, nes 

SGD kainos dar didesnės nei vamzdynais tiekiamų dujų turint ilgalaikes sutartis“, – sako 

tarptautinis energetikos ekspertas profesorius Vidmantas Jankauskas.  

Šiuo metu visame pasaulyje sparčiai augančios energijos kainos pagilino dėl COVID 

pandemijos nukentėjusių valstybių ekonomikos krizę. Elektros energijos tiekimas trūkinėja 

Kinijoje, laikinai stabdomos gamyklos Europoje ir JAV. Baiminamasi, kad, šią žiemą aštrėjant 

https://www.delfi.lt/
http://www.alfa.lt/
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valstybių kovai dėl tiekimo, kai kur gali pritrūkti degalų ar nutrūkti energijos tiekimas. Vartotojų 

gerovei grasina smarkiai išaugusios elektros ir dujų sąskaitos.  

Analitikai įvardija, kad tobulą energijos kainų audrą sukėlė gamtinių dujų tiekimo 

sumažėjimas. Tai atsitiko dėl keleto priežasčių. Praėjusią žiemą dujų paklausa išaugo, kai daugelis 

valstybių Šiaurės pusrutulyje kovojo su arktiniu šalčiu. Vasarą JAV ir Europą užplūdusi karščio 

banga paskatino naudoti daug energijos išteklių naudojančius oro kondicionierius. Tuo metu vėjo 

jėgainės negalėjo tiekti pakankamai energijos, kad kompensuotų išaugusią energijos išteklių 

paklausą.  

Prof. V. Jankauskas mano, kad elektros kainų augimą Europoje didžiąja dalimi lėmė 

gamtinių dujų kainų augimas. „Sutapo visos blogosios aplinkybės ir Europa dabar išsigandusi, kad, 

jei žiema bus šalta, gali būti didelių problemų“, – interviu naujienų portalui Alfa.lt sakė V. 

Jankauskas.  

 
Vidmantas Jankauskas: dujų kainos dar pasilaikys 

aukštumose, o gal net paaugs, nes artėja žiema. 

Europos dujų infrastruktūros operatorių organizacijos „Gas Infrastructure Europe“ 

duomenimis, senajame žemyne dujų saugyklų užpildymas yra gerokai žemesnis nei 10 metų 

vidurkis, jos šiuo metu užpildytos apie 75 proc. Kodėl ES šiemet nesukaupė pakankamai dujų 

saugyklose? Ar tai būtų padėję sumažinti dujų kainų augimą šią žiemą? 

Buvo net keletas priežasčių, kodėl ES nesukaupė pakankamai dujų saugyklose.  

Pirmiausia, tai šalta praėjusi žiema ir pavasaris: per žiemą buvo išnaudota daugiau dujų, o 

šaltą pavasarį dujos dar buvo deginamos vietoje to, kad jau būtų pumpuojamos į saugyklas.  

Kita panaši priežastis – labai išnaudotos dujos iš gamtinių dujų saugyklų Rusijoje. Dėl šaltos 

žiemos pavasarį saugyklose tebuvo likę 15 proc. jų kiekio, kai normaliais metais pavasarį dar lieka 

30–35 proc. Jei būtų užpildytos dujų saugyklos Europoje, nebūtų tokios panikos rinkoje, kuri irgi 

gerokai padidino ir taip išaugusias kainas.  

Skelbiama, kad Europoje dujų kaina tiekėjams per pastaruosius metus išaugo penkis 

kartus. Kokias jūs matote pagrindines dujų ir elektros kainų augimo priežastis?  

Praėjusiais metais dujų kainos buvo nusmukusios iki labai žemo lygio, nes dėl pandemijos 

stojo ekonomika, krito dujų poreikiai. Tačiau JAV, Europos, o ypač Kinijos ekonomikai 

atsigaunant, gamtinių dujų poreikis labai greitai išaugo. Gamtinės dujos yra palyginus švarus kuras, 

vertinamas kaip pereinamojo laikotarpio iš iškastinio kuro energetikos į švarią ateities 

atsinaujinančiais ištekliais paremtą energetiką, todėl šio kuro poreikiai augo greičiau nei kitų kurų 

netgi Kinijoje, kuri irgi prisijungė Paryžiaus susitarimo sumažinti šiltnamio dujų emisijas. Taigi, 

visos suskystintos dujos nuplaukė į Rytus – Kiniją, Korėją, Japoniją – kurios ir iškėlė dujų kainas į 

neregėtas aukštumas.  

Tuo pačiu metu Rusija tiekė ES šalims tik tiek dujų, kiek buvo sutarta pagal ilgalaikes 

sutartis, o šios šalys jau didžiąją dalį dujų nupirkdavo biržose, pagal momentines kainas. Rusija, jau 

dėl minėtų priežasčių (o gal ir norėdama pademonstruoti savo svarbą – juk ji tiekia per 40 proc. ES 

šalyse sunaudojamų dujų) neteikė pasiūlymų parduoti dujas biržose.  

Jei dar pridėsime, kad ir Norvegija, antra didžiausia dujų tiekėja ES, irgi sumažino dujų 

tiekimus, nes vasarą vykdė savo dujų gavybos platformų patikrą ir remontus, tai suprasime, kad 

sutapo visos blogosios aplinkybės ir Europa dabar išsigandusi, kad jei žiema bus šalta, gali būti 

didelių problemų.  

Gamtinių dujų kainų augimas didžiąja dalimi lėmė ir elektros kainų augimą visoje Europoje, 

nors mūsų regione (Skandinavija plius Baltijos šalys) daugiausia elektros pagaminama 
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hidroelektrinėse bei atominėse elektrinėse. Tačiau buvo sausa, hidroelektrinių rezervuaruose 

vandens lygis nukrito iki kritinio, taigi ir hidroelektrinės gamino mažiau elektros.  

Mažiau elektros gamino ir vėjo elektrinės, kurių mūsų regione irgi nemažai, ypač Danijoje. 

Tiesiog buvo nelabai vėjuota.  

Išaugusios elektros energijos paklausos šiemet nesugebėjo kompensuoti energijos gamyba 

ir atsinaujinančių išteklių, pirmiausia, vėjo. Ką ši situacija pasako apie vėjo energetiką? Ar ji 

pajėgi ilguoju laikotarpiu pakeisti gamtines dujas ir kitus iškastinius energijos išteklius?  

Vėjo ir saulės elektrinės veikia, kai pučia vėjas ar šviečia Saulė. Todėl tiems atvejams, kai 

jos neveikia, reikalingi rezervai, kuriuos daugiausia užtikrina dujinės elektrinės. Taigi augant vėjo ir 

saulės elektrinių galioms vis daugiau reikia ir rezervinių galių. Kuriamos įvairios energijos kaupimo 

priemonės – įvairių dydžių ir galių baterijos vis plačiau diegiamos pas vartotojus ir sistemos 

operatorius. Tačiau artimiausiu laiku dujinės elektrinės bus pagrindinis rezervo šaltinis, taigi dujų 

poreikiai ir toliau augs.  

Europoje sparčiai kylant dujų kainoms, pasigirdo kaltinimų, kad Rusija gali siekti 

pasinaudoti šia situacija. Kai kurie analitikai teigia, kad, jei norėtų, Rusija, galėtų šiemet tiekti 

15 proc. daugiau dujų. Ką manote apie Rusijos galimybes sumažinti kylančią dujų krizę 

Europoje. Ar vis dėlto ji greičiau pasinaudos situacija, o jeigu taip, kokią naudą galėtų išpešti?  

Taip, Rusija gali pateikti Europai daugiau dujų, tuo labiau už tokią gerą kainą. Manau, kad 

„Gazprom“ labai nori uždirbti ir padidins dujų tiekimą Europai, tačiau kartu nori diktuoti savo 

sąlygas.  

Jie jau priminė, kad ES beveik atsisakė ilgalaikių sutarčių su kainų formulėmis, o perka 

daugiausia biržoje. „Gazprom“ norėtų ilgalaikių įsipareigojimų.  

Galima prisiminti, kad kai Angela Merkel neseniai susitiko su Vladimiru Putinu ir spaudė jį, 

kad Rusija garantuotų dujų tiekimą Europai vamzdynais per Ukrainą. V. Putinas pasakė, kad Rusija 

nori ilgalaikių sutarčių, nori žinoti, kiek Europai dujų reikės ir ar ateityje išvis reikės, nes ES vykdo 

„žaliąjį kursą“.  

Kiek svarbus Rusijos vaidmuo, sumažinant dujų kainą Europai, matome iš to, kad tik V. 

Putinui pareiškus, kad Rusija padidins dujų teikimą į ES, dujų kainos Europos biržose žymiai 

sumažėjo.  

Kaip tai atsilieptų rusiškų dujų tiekimui ir kainoms Lietuvoje?  

Lietuva neturi ilgalaikių dujų tiekimo sutarčių su „Gazprom“, visas vamzdynais 

transportuojamas dujas perka biržoje. Lietuva perka iš Rusijos taip pat ir suskystintas gamtines 

dujas. Todėl Rusijos tiekiamų dujų padidinimas sumažintų jų kainą ir Lietuvai.  

Europai tenka konkuruoti su didėjančia dujų paklausa kitose pasaulio dalyse. 

Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai išaugo dujų paklausas Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose. 

Tai neigiamai veikia suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinką, sudarančią apie ketvirtadalį 

Europos importo. Tačiau, kai SGD paklausa didelė, tiekėjai stengiasi dujas nukreipti į Aziją, kad 

pasinaudotų kylančiomis kainomis. Kokios šiuo metu yra SGD kainos paliginti su tiekiamomis 

vamzdynais ir kaip SGD rinka gali prisidėti prie krizės sprendimo?  

SGD rinka auga labai sparčiai. Jei prieš dešimtmetį Europoje SGD buvo tik papildomas 

tiekimo garantas, tai dabar jau patenka į trijų didžiausių tiekėjų (po Rusijos ir Norvegijos) tarpą.  

Dar prieš trejetą metų atrodė, kad SGD pasiūla sparčiai auga: dujų skystinimo gamyklas 

stato Australija, Kataras, kitos šalys, netgi Rusija. JAV tapo vienu didžiausių SGD eksportuotojų 

išplėtojusi skalūninių dujų gavybą.  

Prieš porą metų tuometis JAV prezidentas Donaldas Trumpas atkakliai siūlė atsisakyti 

rusiškų dujų ir pirkti amerikietiškas, kaip jis sakė, „laisvės dujas“. Vokietija netgi buvo pažadėjusi 

pastatyti du SGD terminalus šioms dujoms importuoti. Bet dėl pandemijos dujų gavybos ir 

skystinimo plėtra sustojo, nebuvo investuojama, netgi stabdomos ir uždaromos gavybos įmonės. 

Manau, kad ši rinka per artimiausius metus atsigaus ir gamtinių dujų kaina žymiai sumažės.  

Kiek Lietuvai šiuo metu gali padėti SDG terminalas siekiant sumažinti dujų kainas ir 

galimus tiekimo sutrikimus?  
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SGD terminalas dabar mums niekuo negali padėti, nes SGD kainos dar didesnės nei 

vamzdynais tiekiamų dujų turint ilgalaikes sutartis.  

Nemanau, kad bus tiekimo sutrikimai, tikriausiai „Gazprom“ skelbs aukcionus vamzdynų 

dujoms, taigi dalį dujų bus galima gauti vamzdynais.  

Klaipėdos SGD terminalas galės irgi pirkti dujų, o visai blogu atveju galėsim dujų pirkti iš 

Latvijos, kurie turi žiemai sukaupę pilną saugyklą Inčukalnyje.  

Kaip prognozuotumėte, ar energijos kainų augimas yra ilgalaikis, ar kitąmet išsikvėps?  

Dujų kainos dar pasilaikys aukštumose, o gal net paaugs, nes artėja žiema, kuri gali būti 

šalta. Pavasarį galime tikėtis, kad kainos kris, nes atsigaus tiekėjai (JAV, Australija), atsiras netgi 

naujų tiekėjų, pavyzdžiui, Mozambikas.  

Elektros kainos, mano nuomone, irgi nukris, nes Skandinavijoje lyja, vėliau snigs, stipriau 

pučia vėjai, taigi daugiau elektros bus pagaminama hidroelektrinėse ir vėjo elektrinėse.  

Kaip vertinate Lietuvos vyriausybės ketinimus stabdyti energijos kainų augimą 

vartotojams mokėjimus atidedant vėlesniam laikui? Kuo tai gali baigtis, jeigu energijos kainos 

nemažės ir kitąmet?  

Nemanau, kad reikėjo kainų augimą atidėti vėlesniam laikotarpiui, ypač elektros kainų. Toks 

atidėjimas tik perkelia kainų naštą į ateitį, o skolas grąžinti reikės.  

Štai ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius pareiškė, 

kad gal nereikės elektros kainų augimo išdėstyti per penkerius metus. Reikėtų remti tik 

pažeidžiamus vartotojus, kurie negali susimokėti už pabrangusią elektrą ar šildymą dujomis. 

Atidėjimas sukels daug klausimų. Pavyzdžiui, kaip man ta skola skaičiuosis, jei pasirinksiu kitą 

tiekėją? O ar reikės skolą mokėti naujai prisijungusiems vartotojams? 

________ 

 

DUJŲ KAINA ŽIEMAI EUROPOJE SMUKO DAUGIAU NEI KETVIRČIU 

Naglis Navakas „Verslo žinios“ 2021-10-31 www.vz.lt, 

TN: tn  

 

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui nurodžius „Gazprom“ nuo lapkričio 8 d. pradėti 

pildyti dujų saugyklas Europoje, dujų ateities sandorių kainos susitraukė 27%. Prie kryčio taip pat 

prisidėjo išaugusi dujų pasiūla iš Norvegijos, o taip pat – anglies kainų sumažėjimas Kinijoje. 

Dujų kainos gruodžio mėnesiui spalio 29 d. prekybos pabaigoe ICE biržoje smuko iki 66,1 

Eur/MWh. Tai yra 27,1% mažiau, nei šios savaitės viduryje, iki pasirodant kelioms dujų tiekimo 

perspektyvą gerinančioms žinioms. Garsiausiai nuskambėjo Rusijos prezidento Vladimiro Putino 

nurodymas šalies dujų eksporto monopolininkei „Gazprom“ pradėti pildyti bendrovės dujų 

saugyklas Europoje. 

Trečiadienio vakarą pranešta, kad Rusijos prezidentas nurodė nuo lapkričio 8 d., kai 

užsipildys Rusijos dujų saugyklos, pradėti pildyti iki šiol pustuštes laikytas bendrovės valdomas 

dujų saugyklas Vokietijoje ir Austrijoje. Toks sprendimas „sukurs palankesnę padėtį Europos 

energetikos rinkoje“, per valstybinę televiziją transliuotame pokalbyje teigė V. Putinas. 

Didesni dujų srautai iš Norvegijos ir Kinijos anglies kainų smukimas taip pat neigiamai 

atsiliepia gamtinių dujų kainoms, teigia „Engie EnergyScan“ analitikai, juos cituoja „Bloomberg“. 

Trečiadienį Norvegijos „Equinor“ pažadėjo padidinti eksportą. Taip pat šalies dujų sistemos 

operatorius „Gassco“ pranešė, kad šalies „Troll“ dujų telkinio infrastruktūros priežiūros darbai, 

numatyti gruodį, vyks trumpiau. 

Infrastruktūra dar neužsakyta 

Kai kurie analitikai sieja šiuos V. Putino komentarus su ankstesne Vokietijos ekonomikos 

ministerijos šalies reguliuotojui pateiktu „Nord Stream 2“ vertinimu, kuriame įvardinama, kad 

tiekimo saugumui rizikos naujasis dujotiekis nekelia. 

http://www.vz.lt/
https://www.vz.lt/rinkos/2021/10/31/duju-kaina-ziemaieuropoje-smuko-daugiau-nei-ketvirciu
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Kiek anksčiau spalį naujienos apie tai, kad „Gazprom“ lapkričiui nerezervavo papildomų 

dujotiekių pralaidumų per Ukrainą ar Lenkiją, sukėlė staigų kainos šuolį virš 100 Eur/MWh ribos. 

Kokią infrastruktūrą Rusijos dujų monopolininkė naudos toms dujoms, kuriomis ji pildys savo 

pustuštes dujų saugyklas Europoje, dar nėra aišku. „Mes vis dar nežinome, kiek papildomai dujų 

galėtų būti patiekta nuo lapkričio 8 d., vykdant prezidento Putino instrukcijas. Tad tam tikra rizika 

turėtų išlikti kol nepasikeis dujų tiekimo profiliai“, — „Bloomberg“ cituoja Tomą Marzecą-

Manserį, ICIS analitiką.  

„Bloomberg“ šaltinių teigimu, Maskva nerimauja, kad ilgiau rekrodiškai aukštame 

lygyje išsilaikiusios dujų kainos pradėtų naikinti paklausą, dujų vartotojams persiorientuojant 

prie galimų alternatyvų. Todėl Kremlius norėtų dujų kainas sumažinti apie 60%. 

Net ir tokiu atveju, dujos šią žiemą kainuotu bene du kartus brangiau, nei vidutiniškai tuo 

pačiu metu pastarąjį dešimtmetį. 
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IS-922/647-IV-3 priedas 

 

LIETUVOJE JAU KALBAMA IR APIE PRIVERSTINĘ RENOVACIJĄ: DAUGELIS 

GYVENTOJŲ VIS TIEK PRIEŠ 

2021-10-25  Donatas Brimeris 2021.10.23 www.tv3.lt, 

TN: tn  

 

Brangstant šildymui, valdantieji jau svarsto žmonėms įvesti privalomą renovaciją. Esą tokių 

priemonių reikia imtis, mat gyventojai patys dažnai nesugeba susitarti dėl renovacijos. Valdžia 

pradžioje rengiasi reikalauti renovuoti labiausiai kiaurų daugiabučių šilumos punktus. 

Daugiabutis Panevėžyje statytas prieš daugiau kaip 40 metų. Tokio pat senumo ir šilumos 

punktas – morališkai ir techniškai pasenęs. Šiluma yra reguliuojama rankiniu būdu – ūkvedžiui 

tenka lankstyti šias sklendes, kai prireikia padidinti arba sumažinti butuose šilumą. „Likę tas pats, 

kas tarybiniais laikais. Namas 1977 m. statybos, šiluminis mazgas išlikęs tas pats“, – sako 

daugiabučio ūkvedys Alfredas Pociūnas. 

Šilumos punkto įrangą, anot šilumininkų, jau seniai laikas išmesti, o jos vietoje įrengti naują 

automatinę, kuri šilumą reguliuotų pagal lauko temperatūrą ir gyventojų poreikius – taip esą taupytų 

gyventojų pinigus. Tačiau dauguma namo gyventojų – vis tiek prieš: „Daug pensininkų, bijo, 

nedagyvens.“, „Ne visuose namuose tas pasitvirtina.“, „Man tai jau nebereikia nieko. Kuo tolyn, tuo 

daugyn viskas eina. Netikiu. Laukiu pensijos, sena bobutė, nieko nebereikia.“ Ir tokių senų 

daugiabučių su pasenusiais šilumos punktais ir senoliais, kuriems nieko nebereikia, šalyje dar 

daugybė, septintadalis visų daugiabučių. „Mechaniškai numuša temperatūrą, ją paduoda į pastatą 

nereaguodamas į lauko temperatūrą, saulę. Elevatorinis šilumos punktas. Jų gana daug Lietuvoje“, – 

teigia šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius.  

Šildymui brangstant, o gyventojams nesugebant susitarti dėl renovacijos, valdantieji jau 

svarsto renovaciją padaryti privalomą – pradėti nuo daugiausiai šilumą eikvojančių daugiabučių. 

Energetikos ir aplinkos ministrai jau ruošia tvarkas, pagal kurias tokių senų šilumos punktų, kaip 

žada nebeliks. Pastatų administratoriai turės juos modernizuoti net nepaisydami gyventojų 

prieštaravimų – valdžia įves privalomus techninius standartus. „Dėl išvykusių gyventojų, išnuomotų 

butų, komercinių patalpų nesusirenka tinkamas procentas. Techninį standartą pastatui reikia kelti. 

Motyvuoti kaimynai išsikrausto, nes nesurenka parašų kiauram šildymo punktui“, – aiškina 

aplinkos ministras Simonas Gentvilas.  

„Bandome keisti teisės aktus, kad atsirastų prievolė su sankcijomis, kad mazgai būtų 

reguliuojami, o esant kritinei situacijai –renovuojami. Įstatyme atsiras pataisos, kurios numatys 

atsakomybę už laiku nesureguliuotus mazgus ar neatlikus remonto“, – kalba energetikos ministras 

Dainius Kreivys.  

Renovacijos ekspertų teigimu, daugiabučio šilumos punkto atnaujinimas gali kainuoti ne 

vieną dešimtį tūkstančių eurų.  

Vienam name gali būti vienaip, kitame kitaip. Matome, kad vidutiniškai vieno projekto 

mažosios renovacijos investicijų dydis 40 tūkst. Eurų“, – sako būsto energijos taupymo agentūros 

atstovas Tomas Giedris.  

Tokių sumų leisti nenorintiems gyventojams antrina ir parlamentaras Jonas Pinskus. Jo 

manymu, reikia gerai įvertinti, ar apsimoka kišti pinigus renovacijai, mat daug senų pastatų 

konstrukcijų yra avarinės būklės, tad galbūt juos geriau griauti ir jų vietoje pastatyti naujus. „Dabar 

mes norime daryti priverstiniu būdu daryti mažąją renovaciją, kai va kokie yra šiluminiai punktai. 

Vieną ratą mašinoje pakeičiame, o 3 dar reikia keisti, o paskui su naujais ratais varysime į 

sąvartyną, nes rėmas supuvęs“, – teigia Seimo narys Jonas Pinskus.  

Su dešimtūkstantinėsmis išlaidomis renovacijai nieku gyvu nesutinkančius gyventojus 

ministrai mėgina raminti žadėdami, kad trečdalį išlaidų padengs valstybė.  

Visą straipsnį galite rasti https://www.tv3.lt/naujiena/video/lietuvoje-jau-kalbama-ir-apie-

priverstine-renovacija-daugelis-gyventoju-vis-tiek-pries-n1119548 

http://www.tv3.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/lietuvoje-jau-kalbama-ir-apie-priverstine-renovacija-daugelis-gyventoju-vis-tiek-pries/
https://www.tv3.lt/naujiena/video/lietuvoje-jau-kalbama-ir-apie-priverstine-renovacija-daugelis-gyventoju-vis-tiek-pries-n1119548
https://www.tv3.lt/naujiena/video/lietuvoje-jau-kalbama-ir-apie-priverstine-renovacija-daugelis-gyventoju-vis-tiek-pries-n1119548
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IS-922/647-IV-4 priedas 

 

VILNIUS UŽDRAUDĖ ŠILDYTIS AKMENS ANGLIMI IR DURPIŲ BRIKETAIS: 

BAUDOS SIEKS IKI 600 EURŲ 

 Edgaras Savickas 2021 m. spalio 27 d. www.delfi.lt, 

TN: tn  

 

 
 

Draudimas individualių ir daugiabučių namų butų gyventojams kūrenti krosnis 

akmens anglimi ir durpių briketais įsigalios 2023 metais, o ne šiemet, kaip anksčiau buvo 

numačiusi Vilniaus miesto savivaldybė.  

Dėl to trečiadienį posėdyje bendru sutarimu apsisprendė Vilniaus miesto taryba. 

Kaip sakė klausimą pristatęs savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis, 

pakeitimas pasiūlytas po to, kai projektas buvo apsvarstytas komitetuose. „Įvertinus komitetų 

pateiktus siūlymus dėl draudimo įsigaliojimo termino pakeitimo, rengėjai patikslino tarybos 

sprendimo projektą, išbraukiant pirmame punkte pateikimo stadijoje numatytą įsigaliojimo datą – 

nuo 2021 metų spalio 20 dienos. Bei papildė tarybos sprendimą trečiuoju punktu, kuriuo nustatoma 

draudimui šildymui kūrenti akmens anglį ir durpių briketus nuo 2023 metų birželio 1 dienos, 

valstybinio administravimo subjektams priėmus atitinkamus teisės aktus, draudžiančius kūrenimą 

akmens anglimi ir durpių briketais“, – sakė jis. 

Iki šiol Tvarkymo ir švaros taisyklėse buvo numatyta, kad gyventojams rekomenduojama 

vengti kūrenti krosnis akmens anglimi. Naujuoju draudimu siekiama mažinti oro užterštumą. 

Sprendimu savivaldybės administracijos direktoriui dar nurodyta numatyti skatinimo 

priemones 2023–2030 metais pereinant nuo anglių ar durpių naudojimo pastatų šildymui prie 

centrinio šildymo ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo. 

Taisyklių pakeitimai parengti atsižvelgiant į Vyriausybės programą, kurioje dėstoma, kad 

Lietuvoje iki 2024 turėtų būti visiškai atsisakyta anglių bei naftos produktų vartojimo šilumos 

sektoriuje. 

Savivaldybės duomenimis, Vilniaus mieste yra apie 32 tūkst. Gyvenamųjų namų, iš kurių 

5,1 tūkst. Šildomi centralizuotai, 14,4 tūkst. – dujomis, dar 11,8 tūkst. Šildomi malkomis, anglimi 

arba neidentifikuotu šildymo būdu. „Kai pastarųjų (apklausta apie 1 tūkst. Gyventojų) 2019 metais 

buvo klausiama, kokį kurą kūrena, 919 atsakė, jog namų šildymui naudoja biomasę, 5 gyvenamieji 

namai informavo, jog šildosi anglimis. Tai yra 0,5 proc. – šildomi anglimi, 4,3 proc. naudoja anglį 

ir biomasę, 91,9 proc. būstų šildymui naudoja biomasę“, – skelbė savivaldybė. 

Buvo pabrėžiama, kad savivaldybė bei viešosios tvarkos pareigūnai pirmiausiai informuos 

gyventojus apie galimybes keisti šildymo būdą, bus numatytas pereinamasis laikotarpis. 

Ateityje kūrenantiems krosnis akmens anglimi arba durpių briketais grės administracinė 

atsakomybė, numatyta Administracinių nusižengimo kodekse. Tai – įspėjimas arba bauda nuo 20 

iki 140 eurų, o už pakartotinius nusižengimus – nuo 140 iki 600 eurų. 

Įsigaliojus naujam draudimui, dalis gyventojų galėtų prisijungti prie centralizuoto šildymo. 

Tuo metu nuo tinklo nutolę namai galėtų rinktis tarp biokuro katilų ir šilumos siurblių – jiems 

siūlomos valstybės kompensacijos. 

 
 

https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
https://www.delfi.lt/apie/autoriai/?id=63696706
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilnius-uzdraude-sildytis-akmens-anglimi-ir-durpiu-briketais-baudos-sieks-iki-600-euru.d?id=88534331
https://g2.dcdn.lt/images/pix/ziema-77235729.jpg
https://www.delfi.lt/temos/vilniaus-miesto-taryba
https://www.delfi.lt/
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AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-10-27 pranešimas. Gyventojų būstus galėtų šildyti ir prekybos 

centrai  

TN: tn 

 

Duomenų centrai, ligoninės, restoranai, prekybos ir biurų pastatai išskiria šilumos 

energiją, kuri gali būti panaudota karštam vandeniui ruošti jūsų namuose. Pavyzdžiui, 120 

didelių prekybos centrų į aplinką išmetamos šilumos energijos užtektų Vilniaus miesto karšto 

vandens poreikiui tenkinti vasaros sezonu. Pasak AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) strategų, 

klimato kaitos ir iškastinio kuro priklausomybės problemoms spręsti ieškoma žiedinės 

ekonomikos sprendimų, kurie leistų surinkti ir panaudoti įvairiuose verslo procesuose į 

aplinką išmetamą šilumos energiją. 

„Vilniaus įsipareigojimai aplinkosaugos, energetikos ir tvaraus vartojimo srityse tarptautinei 

bendruomenei nuolatos auga. Vos prieš mėnesį prisijungėme prie Žaliojo miesto susitarimo, kuris 

labai aiškiai rodo, kuria kryptimi mes, kaip miestas turime judėti. Žiedinė ekonomika yra viena tų 

krypčių. Ir nors įprastai žmonės žiedinės ekonomikos pavyzdžiais laiko medžiagų perdirbimą, mes 

jau dabar galime pasidžiaugti „perdirbimo“ principu ir energetikoje – tiek atliekų pavertimas 

vertingu kuru, tiek atliekinės energijos panaudojimo technologijos yra naudojamos šilumos ir 

elektros gamyboje, tačiau pilno potencialo vis dar neišnaudojame. Mūsų tikslas šiuo metu yra tas 

galimybes plėsti iki absoliutaus maksimumo“, - sako Vilniuas vicemeras Valdas Benkunskas. 

Įvairiuose verslo procesuose susidaranti šilumos energija, kuri juose nėra panaudojama, o 

tiesiog išmetama į orą, vadinama atliekine. Pavyzdžiui, duomenų centruose yra išmetamas iki 25 

Celsijaus laipsnių ar aukštesnės temperatūros sušilęs oras. Išmetamo oro šilumą būtų galima paimti 

ir atiduoti į šilumos tinklus, tiesa, tam pirmiausiai reikėtų investuoti į šilumos siurblius. Tuo tarpu 

didžiuosiuose prekybos centruose susidaranti atliekinė šiluma siekia iki 80 Celsijaus laipsnių ir ją 

surinkti bei patiekti į centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemą būtų paprasčiau. 

„Atliekinę šilumą išskiria prekybos centruose naudojami šaldikliai. Šaldymo mašinos iš 

šaldikliuose esančių produktų paimtą šilumą į atmosferą išmeta per ant stogo sumontuotus 

aušintuvus. Didžiuosiuose prekybos centruose naudojamos modernios technologijos ir per 

aušintuvus išmetama aukštos temperatūros šiluma, kurią galima praktiškai iškart patiekti į tinklą“, - 

sakė VŠT strategijos ir vystymo direktorius Paulius Martinkus. 

Pasak P. Martinkaus, atliekinės šilumos panaudojimas atitinka žiedinės ekonomikos 

principus ir gali būti puikiu sprendimu, kaip ligoninėms, biurams, prekybos centrams, restoranams 

ir duomenų centrams sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai. Kol kas Vilniuje atliekinė šiluma 

surenkama iš pramoninių procesų, bet tikimasi ateityje ją atgauti ir iš kitų verslo procesų, tokių kaip 

produkcijos šaldymas didžiuosiuose prekybos centruose. 

„Šiuo metu Lietuvoje atliekinė šiluma iš prekybos centrų dar nėra surenkama, bet matome 

puikių pavyzdžių kitose Europos valstybėse, pavyzdžiui, Danijoje. Danai atliko pilotinį projektą, 

kurio rezultatai parodė, jog vieno prekybos centro išmetamos šilumos energijos užtenka patenkinti 

apie 20 namų ūkių metinį šilumos poreikį. Vilniuje vasaros šilumos poreikiui patenkinti reikėtų 

bent 120 didelių prekybos centrų išskiriamos šilumos energijos, tai leistų pagaminti visą reikiamą 

šilumos energiją mūsų klientų karšto vandens paruošimui“, - pasakojo P. Martinkus. 

Tiesa, šalčiausiomis žiemos dienomis šilumos poreikis gali išaugti net 10 kartų lyginant su 

vasaros poreikiu, tad šaltuoju periodu ir toliau reikės sklandžiai veikiančių biokuro katilų. 

„Vieno prekybos centro į aplinką išmetamos šilumos energijos momentinė galia gali siekti 

apie 0,5 – 1 megavatą. Žiemos sezonu Vilniaus CŠT sistemos galios poreikis yra apie 800 

megavatų. Todėl aišku, kad atliekinė šiluma niekada netaps vieninteliu šilumos energijos šaltiniu, 

tačiau tiek mūsų bendrovės strategija, tiek ES kovos su klimato kaita tikslai pirmiausiai 

orientuojami į jau turimų, o ne naujų, resursų efektyvesnį panaudojimą, nes tai padeda mažinti 

investicijų poreikį ir poveikį aplinkai“, - teigė P. Martinkus. 

Prekybos centrams atliekinės šilumos atidavimas taip pat būtų naudingas. Šiuo metu 

prekybos centrų stogai apkrauti oro aušintuvais, kurie taptų nebereikalingi, todėl atlaisvėjusią erdvę 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/gyventoju-bustus-galetu-sildyti-ir-prekybos-centrai:611
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būtų galima išnaudoti restoranų terasoms ar vaikų žaidimų aikštelėms, o aplinkinių namų gyventojų 

rytais nebetrikdytų aušintuvų išskiriamas triukšmas. 

Vilniaus šilumos tinklai kartu su italų inžinieriais šią vasarą atliko duomenų centro 

atliekinės šilumos vertinimą ir dar šiemet planuoja įsivertinti galimybes surinkti atliekinę šilumą iš 

prekybos centro. Tiesa, įgyvendinant šias iniciatyvas reikės naujos reguliacinės aplinkos, kur 

šilumos vartotojai tamps ir šilumos gamintojais. 

Pasak P. Martinkaus, inovatyvūs ir darnūs sprendimai, tokie kaip atliekinės šilumos 

surinkimas iš prekybos centrų, yra būtini siekiant didinti CŠT sistemos efektyvumą ir mažinti 

priklausomybę nuo trečiųjų šalių. 

Centrinio šildymo tinklo efektyvumas priklauso nuo daugelio dalykų – techninių 

infrastruktūros savybių, energijos išteklių, naudojamų šilumai gaminti, ir kitų sudedamųjų. 

Išaugusios dujų kainos tik dar kartą parodo, jog būtina spartinti centrinio šildymo sistemų 

modernizaciją ir mažinti jų priklausomybę nuo gamtinių dujų tiekėjų. 

Naujoje ilgalaikėje VŠT strategijoje iki 2040 metų prioritetas teikiamas tinklo efektyvumo ir 

tvarumo didinimui. Bendrovė planuoja plėsti žemos temperatūros tinklą (4G), kurio techninės 

savybės leidžia šilumos gamybai panaudoti daugiau alternatyvių energijos išteklių: atliekinės 

šilumos, saulės energijos, elektros gamybos perteklių. VŠT iniciatyva taip pat sukurta „Intelligent 

Energy Lab“ platforma, kurioje kuriamos ir bandomos naujos energetinio efektyvumo didinimo, 

aplinkos tausojimo ir energetikos sektoriaus modernizavimo idėjos.  
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IS-922/647-IV-5 priedas 

 

AM 2021 10 28 pranešimas Savivaldybių apklausa atskleidė trikdžius taikant Savivaldybių 

infrastruktūros plėtros įstatymą 

TN: tn  

 

 
 

Aplinkos ministerijos surengta savivaldybių apklausa apie Savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymo taikymą atskleidė, su kokiomis kliūtimis ir problemomis jos susiduria. 

Mažesnėms savivaldybėms, kuriose nevyksta aktyvi plėtra, sudėtinga pritaikyti įstatymo 

nuostatas, rasti kvalifikuotą specialistą vyr. inžinieriaus pareigoms, trūksta saugiklių neplaningai 

urbanizacijos plėtrai suvaldyti, kyla neteisingų  infrastruktūros plėtros įmokos tarifo 

interpretacijų. 

„Įstatymas įsigaliojo prieš dešimt mėnesių, per tą laiką išryškėjo jo trūkumai, taikymo 

trikdžiai. Surinkome daug informacijos, kuri leis aiškiau reglamentuoti savivaldybių 

infrastruktūros plėtrą, sukurti sąlygas darnesniam jos vystymui. Seimo rudens sesijoje numatoma 

svarstyti įstatymo pataisų projektą, todėl šie duomenys itin aktualūs“, – sako Aplinkos 

ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji patarėja Algė 

Staniūnaitė-Tonkich. 

Jos žodžiais, ypač svarbu nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą ir 

įmoką, nes tai papildomos savivaldybės lėšos. Be to, taip užtikrinamas kompensavimo už 

savivaldybės infrastruktūrą mechanizmas.  

Aplinkos ministerijai kelia susirūpinimą, kad dalis savivaldybių nusistatė nulinį įmokos 

tarifą, tarp jų ir tos, kuriose vyksta aktyvi plėtra (išduodama daugiau kaip 100 statybą leidžiančių 

dokumentų per metus). Tai reiškia, kad jos negauna papildomų įplaukų, kurias galėtų investuoti į 

infrastruktūros plėtrą, kompensuoti neprioritetinės infrastruktūros vystymo išlaidas.  

Kartu su Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu įsigaliojęs patikslintas Statybos 

įstatymas įpareigojo statytojus vystyti tik teritorijų planavimo dokumentais suplanuotą 

infrastruktūrą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės bendros infrastruktūros naudojimo teritorijose (tai 

aktualu miestų ir jų rajonų savivaldybėms) turi būti taikomi įmokų tarifai, kurie tenkintų abiejų 

savivaldybių infrastruktūros plėtros poreikius. 

Aplinkos ministerijos nuomone, miestų ir jų žiedinės savivaldybės turėtų susitarti dėl 

bendros infrastruktūros naudojimo teritorijų, jų aprūpinimo savivaldybės infrastruktūra, jos 

vystymo etapų ir jose taikomų tarifų. Tai viena iš savivaldybių bendradarbiavimo formų, skatinama 

ir numatyta neseniai patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. 

Kaip rodo apklausa, į Savivaldybių infrastruktūros plėtros rėmimo programą prioritetinėse 

teritorijose surinkta 897 tūkst. eurų (neprioritetinėse teritorijose – 4, 3 mln. eurų), savivaldybės 

infrastruktūros plėtros sutarčių pasirašyta prioritetinėse teritorijose už 1,1 mln. eurų, neprioritetinėse 

– už 6, 3 mln. eurų.  

Surinkta informacija, ar savivaldybių bendruose planuose nustatytos prioritetinės plėtros 

teritorijos ir prioritetinė infrastruktūra, atleidimo nuo infrastruktūros plėtros įmokų tvarka, ar 

patvirtinti savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijai.  

Apklausoje dalyvavo 41 šalies savivaldybė. 35 iš jų pritarė Savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymui.  

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybiu-apklausa-atskleide-trikdzius-taikant-savivaldybiu-infrastrukturos-pletros-istatyma
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c155c650bc7d11eb91e294a1358e77e9?jfwid=-4j5lbifrj
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Kviečiame išsamiau  susipažinti su apklausos duomenų apžvalga.  Ją sudaro dvi dalys – 

Nuostatų įgyvendinimas ir Teisinio reguliavimo tobulinimas. 

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas savivaldybes įpareigoja iki 2023 m. sausio 1 

d. teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti prioritetinę infrastruktūrą, jos vystymo etapus ir 

įvertinti kaštus. Tai suteikia galimybę išvengti kaštų perteklinei infrastruktūrai išlaikyti, vystyti 

tik suplanuotąją, be to, sukuria papildomą priemonę teritorijų plėtrai valdyti. 

_______ 

 

AM 2021 10 28 pranešimas. 24,5 mln. vertės imunitetas nuo energetikos kainų – papildoma 

parama šilumos siurbliams, saulės jėgainėms 

TN: tn  

 

 
 

Reaguodama į energijos kainų šuolį, Aplinkos ministerija siūlo perskirstyti 24,55 mln. eurų 

Klimato kaitos programos lėšų, 21,5 mln. eurų iš jų nukreipiant aktualiems gyventojų poreikiams: 

individualiam būstui atnaujinti, mažiau taršiems šildymo įrenginiams įsigyti, panaudoti 

atsinaujinančius išteklius visuomeniniuose pastatuose, tokiuose kaip darželiai, mokyklos, ligoninės. 

„Valstybės parama gyventojams gali ir suminkštinti energijos kainų šuolį, ir kartu pagreitinti 

tvarius pokyčius. Todėl tarp Klimato kaitos programos kvietimų likus lėšų, siūlome jas operatyviai 

perskirstyti, kad parama susidomėję žmonės galėtų atnaujinti savo būstą arba šildymo katilus ir 

nebebūti tokie pažeidžiami dėl gamtinių dujų kainos svyravimų“, – sako aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas. 

Be to, tikslinant Klimato kaitos programos 2021 m. sąmatą, numatoma nauja priemonė – 

subsidijos nepasiturintiems gyventojams, įsigijusiems mažataršius automobilius. Papildomos 

išmokos numatytos gyventojams, utilizavusiems taršų automobilį ir pereinantiems prie palankesnio 

aplinkai susisiekimo (paspirtukų, dviračių, viešojo transporto). 

Individualiems gyvenamiesiems namams (vienbučiams ir dvibučiams) atnaujinti numatoma 

papildomai skirti 4,2 mln. eurų, atsinaujinančią energiją panaudoti individuliuose namuose ir 

daugiabučiuose – 7,3 mln. eurų.  

Iš jų 6,5 mln. eurų bus skirta pareiškėjams, įgyvendinantiems projektus gyvenamuosiuose 

namuose, ir papildant kvietimą taršiems šildymo įrenginiams pakeisti. 

Iš šios sumos 0,8 mln. eurų bus papildomai skirta nepasiturintiems gyventojams skatinti 

atsinaujinančiai elektrai gaminti ir taršiems šildymo įrenginiams pakeisti. Kvietimas teikti prašymus 

šiai paramai gauti bus pratęstas iki 2022 m. birželio 1 d.  

Atsinaujinančios energijos naudojimui juridinių asmenų poreikiams siūloma skirti 2,75 mln. 

eurų. 

3 mln. eurų siūloma papildomai skirti gyventojams, įsigyjantiems mažiau taršias transporto 

priemones. Iš šios sumos 2 mln. eurų tektų išmokoms už palankesnes aplinkai susisiekimo 

priemones (paspirtukus, dviračius, viešojo transporto bilietus), įsigytas utilizavus savo taršų 

automobilį. Šiuo metu dar galima teikti prašymus šioms kompensacijoms, planuojama šį kvietimą 

pratęsti iki 2022 m. birželio 1 d. 1 mln. eurų numatyta skirti nepasiturintiems gyventojams, juos 

skatinant įsigyti mažiau taršius automobilius. 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/savivaldybiu-infrastrukturos-pletra/prezentacijos-1
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/24-5-mln-vertes-imunitetas-nuo-energetikos-kainu-papildoma-parama-silumos-siurbliams-saules-jegainems


 

141 

Be to, papildomai 0,3 mln. eurų numatyta taršioms technologijoms keisti „žalesnėmis“. Ši 

parama atitektų atrinktiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių įmonių 

projektams, kuriems finansuoti pritrūko lėšų. 

Spalio 27 d. duomenimis, Klimato kaitos programos nepanaudotų lėšų bendras likutis – 

24,55 mln. eurų. Iš jų 11,3 mln. eurų liko todėl, kad šiemet kai kurioms priemonėms finansuoti 

gauta mažiau paraiškų, negu buvo numatyta. Dar apie 13,25 mln. eurų susikaupė neįgyvendinus kai 

kurių ankstesnių metų projektų.  

Su siūlomu patikslintos KKP lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos projektu galima susipažinti 

Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, o pastabų ir pasiūlymų laukiama iki lapkričio 4 d. 

Projektas trečiadienį apsvarstytas su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, o penktadienį, 

spalio 29 d., bus aptartas su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu. Norintieji dalyvauti Nacionalinio 

klimato kaitos komiteto posėdyje kviečiami užsiregistruoti iki spalio 28 d. 17 val.  

Kai patikslintą KKP lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą patvirtins Vyriausybė (numatoma iki 

lapkričio 31 d.), Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs kvietimus teikti paraiškas sąmatoje 

numatytai paramai. 

________ 
 
AM 2021 10 28 pranešimas. Savivaldybių pastatams renovuoti – 20 mln. eurų iš 

Modernizavimo fondo 

TN: tn  

 

 
 

Mūsų šalis jau lapkritį–gruodį gaus pirmąją paramą iš naujojo ES Modernizavimo fondo – 

20 mln. eurų savivaldybių pastatams atnaujinti ir dar 8 mln. eurų neariminei žemdirbystei. 

Skirtoji parama padės sparčiau atnaujinti savivaldybėms priklausančius pastatus ir juose 

gerokai taupiau naudojant energiją sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį.  

„Pasinaudojus Modernizavimo fondo investicijomis, galima atnaujinti iki 100 pastatų 

savivaldybėse – darželių, mokyklų, kultūros centrų ir panašiai. Šių pastatų valdytojams sienų 

apšiltinimas savaime užtikrins mažesnes kainas už šildymą“, – sako aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas. 

2021 m. investicijoms į tvarius sprendimus – saulės elektrinėms ir vėjo energijai, katilams ir 

šilumos siurbliams, bendrai modernizavimui – viešuosiuose pastatuose valstybė jau skyrė 22 mln. 

eurų iš Klimato kaitos programos. Sulaukus daugiau paraiškų, šiuo metu Aplinkos ministerija 

peržiūri programos sąmatą, papildomai numatydama skirti dar 7 mln. eurų atsinaujinantiems 

ištekliams visuomeniniuose pastatuose panaudoti. 

Planuojama, kad kitais metais Lietuva papildomai teiks pasiūlymus gauti Modernizavimo 

fondo paramą energetikos sektoriui. Be papildomų finansinių injekcijų neariminei žemdirbystei 

kuro sąnaudoms mažinti ir savivaldybių pastatams atnaujinti, daug dėmesio bus skirta viešiesiems 

pastatams modernizuoti didinant jų energetinį efektyvumą ir žaliojo vandenilio gamybos 

pajėgumams plėtoti. 

Šįsyk Europos Komisija nepritarė kitiems dviem Lietuvos pateiktiems pasiūlymams – skirti 

paramą elektromobiliams ir švaresnėms technologijoms. Patikslinusi šiuos pasiūlymus, mūsų šalis 

ketina kitąmet juos vėl pateikti. 

Bendra Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma 2021–2030 m. laikotarpiu 

– daugiau kaip 700 mln. eurų. 

Europinį Modernizavimo fondą, kaip ir nacionalinę Klimato kaitos programą, sudaro iš ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos, fondo lėšomis gali naudotis dar 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a97fa910366711ec99bbc1b08701c7f8
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_XmPk6p72Bh-tNrJZameOmKUxUMTg3WjNJTDZKUU1WQTVCR0pVTEpUNjFWSy4u
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/savivaldybiu-pastatams-renovuoti-20-mln-euru-is-modernizavimo-fondo
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devynios ES valstybės narės, kurioms reikia paramos klimato kaitai mažinti skirtoms investicijoms, 

kad galėtų sparčiau pereiti prie neutralios klimatui ekonomikos, modernizuodamos energetines 

sistemas ir didindamos energijos vartojimo efektyvumą. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, 

Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija. 

Kvietimus pasinaudoti fondo parama 2022 m. pradžioje skelbs Aplinkos projektų valdymo 

agentūra. 

________ 
 

AM 2021 10 29 pranešimas. Daugiabučių renovacija dar paspartės – greičiau ir tiksliau bus 

rengiami investicijų planai 

TN: tn  

 

Palankias sąlygas greičiau ir tiksliau parengti daugiabučio renovacijos investicijų planą 

sudaro penktadienį įsigaliojusi Aplinkos ministerijos patikslinta Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarka. 

Aplinkos ministro Simono Gentvilo teigimu, pagerinus daugiabučių renovacijos sąlygas, 

sumažės administracinė našta, paspartės atnaujinimo darbai, nepakenkiant jų kokybei, o būsto 

savininkai galės operatyviau reaguoti į rinkos pokyčius ir priimti atitinkamus sprendimus.  

Patikslintoji Tvarka numato, kad nuo šiol paslaugas investicijų planui parengti nebėra 

privalu pirkti tik per VšĮ „CPO LT“ administruojamas elektronines pirkimų sistemas. Perkančiosios 

organizacijos tai gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, o kiti subjektai – pagal 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo 

dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo 

tvarką. 

Be to, patikslintoji Tvarka investicijų planų rengėjams leis tiksliau nustatyti preliminarią 

namo renovacijos statybos darbų kainą. Nuo 2022 m. sausio 1 d. ši kaina bus nustatoma pagal 

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje skelbiamus įkainius, kurie 

bus periodiškai atnaujinami. Dabar vadovaujamasi tik kas dvejus metus atnaujinamais įkainiais, 

skelbiamais VšĮ „CPO LT“ svetainėje. 

________ 
 
AM 2021 10 29 pranešimas. S. Gentvilas: „Klimato kaitos konferencijoje būsime jėgas 

balansuojantis veikėjas“ 

TN: tn  

 

Ateinančias dvi savaites viso pasaulio akys bus nukreiptos į Škotijos sostinę Glazgą, kur 

sekmadienį prasideda Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija COP26, į kurią rinksis 197 šalių 

atstovai. Pasaulio politiniai lyderiai, mokslininkai ir aktyvistai turi didelių lūkesčių, kad 

konferencijoje šalys pristatys padidintus individualius įsipareigojimus mažinant CO2 emisijas iki 

2030 m.  

Tikimasi, kad šis susitikimas, kuriame turėtų būti priimtas planetos gelbėjimo planas, bus 

toks pats reikšmingas, kaip 2015 m. Paryžiaus susitarimas. Lūkestį susitarti sustiprina ekstremali 

tikrovė gamtoje: būtent 2021-ieji pasižymėjo katastrofomis ir rekordais, kokių pasaulis dar neregėjo 

– tai 49,6 laipsnių kaitra Kanadoje, visa griaunantys potvyniai Vokietijoje ir pan.  

Bene didžiausiame pasaulyje diplomatiniame renginyje dalyvaus didžiųjų valstybių 

lyderiai, garsus britų mokslininkas Davidas Attenboroughas, viena iš paskutiniųjų užsiregistravo ir 

aktyvistė Greta Thunberg. Glazge laukiama atvykstant apie 25 tūkst. dalyvių. 

Konferencija prasidės lapkričio 1-2 dienomis vyksiančiu pasaulio šalių vadovų 

aukščiausiojo lygio susitikimu, į kurį vyksta Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Kiekviena kita 

COP26 diena skirta tam tikrai temai: transportui, lyčių lygybei, mokslui ir inovacijoms, energetikai, 

finansams, gamtai ir žemės naudojimui, jaunimui ir visuomenei, miestams, regionams, klimato 

kaitos padariniams ir žalai, ir kt. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/daugiabuciu-renovacija-dar-paspartes-greiciau-ir-tiksliau-bus-rengiami-investiciju-planai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/565d99a037f611ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/565d99a037f611ec992fe4cdfceb5666
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/s-gentvilas-klimato-kaitos-konferencijoje-busime-jegas-balansuojantis-veikejas
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Antrąją savaitę, nuo lapkričio 8-osios, į Glazgą išvykstantis aplinkos ministras Simonas 

Gentvilas dalyvaus ne tik kiekvienos dienos plenarinėse sesijose, bet ir kasdien vyksiančiuose ES 

valstybių narių koordinaciniuose susitikimuose, kuriuose aptars derybose iškylančius iššūkius ir su 

valstybių narių kolegomis balansuos vieningą ES balsą.  

Pasak Simono Gentvilo, viena pagrindinių jo misijų Glazge kartu su Europos Sąjungos 

kolegomis yra užtikrinti griežtą taršos šiltnamio dujomis apskaitą ir finansų panaudojimą tik pagal 

paskirtį.  

„Lietuvos padėtis ypatinga – esame tarpininkas tarp turtingiausio ir besivystančio pasaulio. 

Mums ypač svarbu, kad visas pasaulis padarytų tai, ką gali geriausiai: turtingos šalys prisidėtų 

daugiau, o vargingesnės neliktų nuskriaustos. Teisingas pasaulinis susitarimas ypač aktualus 

Lietuvos pramonei. Klimato neutralumo kryptimi niekas neturėtų keliauti zuikiu“, – sako Simonas 

Gentvilas. 

Lapkričio 9 d. Simonas Gentvilas susitinka su Flamandų aplinkos ministre Zuhal Demir, 

lapkričio 11 d. drauge su Škotijos ir Suomijos ministrais pasisakys diskusijoje apie visuomenės 

įtraukimą imtis veiksmų klimato srityje, Atviros Vyriausybės iniciatyvą. Ateinančias dvi savaites 

bus planuojami kiti ministro susitikimai. 

Lietuva ne tik palaiko aktyvesnį klimato krizės valdymą, bet yra pasiryžusi prisiimtus 

įsipareigojimus – tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu – ir įgyvendinti. Nacionalinis Lietuvos tikslas yra 

iki 2030 m. šiltnamio dujų kiekį sumažinti trečdaliu lyginant su 2005 m., o 2050 m. tapti klimatui 

neutralia šalimi.  

Per ateinantį dešimtmetį Lietuvoje bent vienas miestas turėtų transformuotis į klimatui 

neutralų ir beatliekį. Žaliąją transformaciją Aplinkos ministerija vertina labiau kaip galimybę nei 

iššūkį, nes ji leis kurti naujos kokybės ekonomiką, daugiau „žalių“ darbo vietų, pagerinti žmonių 

gyvenimo ir sveikatos kokybę. 

Naujausioje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje įvardijama, jog 

pagrindinė pasaulio temperatūros riba – globalinis atšilimas iki 1,5 laipsnio – pagal visus klimato 

scenarijus bus pasiekta iki 2040 m., jeigu ne anksčiau. Paryžiaus klimato susitarimas įpareigoja šios 

ribos reikšmingai neviršyti, Glazgo klimato konferencijoje tikimasi įtvirtinti iššūkį konkrečiais 

įpareigojančiais pasaulio valstybių veiksmais. 
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IS-922/647-V-1 priedas 
 

LŠTA INFO_tarptautiniai online renginiai 

TN: tn  

 

Informuojame apie artimiausius tarptautinius CŠT renginius: 

- Euroheat&Power kartu su Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono miestų energetikos 

asociacija APUEA š.m. lapkričio 11 d. kviečia dalyvauti virtualioje Azijos miestų 

energetikos asamblėjoje, kurios metu taip pat vyks 7-oji pasaulinė klimato 

apdovanojimų ceremonija (dalyvavimas nemokamas, būtina išankstinė registracija. 

Daugiau informacijos (spausti ČIA) 

- Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba (DBDH) kartu su Energetikos ir klimato 

akademija (Energy and Climate Academy) š.m. lapkričio 2-30 d. organizuoja nuotolinius 

mokymus „District Heating: Energy Efficiency for Urban Areas“ (Programa pridedama) 

Tematika:  

- CŠT Planavimas ir plėtra (Planning and development)  

- CŠT šilumos gamyba šiandieną ir ateityje (How to produce District Heating today and 

in the future)  

- Šiuolaikinė efektyvi vamzdynų sistema (Modern efficient piping systems) 

- Tinklo siurbliai ir valdikliai (Pumps & controls) 

- Šilumos siurbliai (Heat Pumps) 

- Galutiniai klientai – vartotojai (End users – the customers) 

- CŠT ateityje (District Heating in the future) 

- Verslo modeliai (Business models stake holder engagement) 

- Virtuali ekskursija į Alborgo miesto CŠT įmonę 

Žinomi tarptautiniai specialistai ir ekspertai dalinsis savo žiniomis ir patirtimi. Iš viso 20 valandų 

mokymai (galimybė peržiūrėti 62 pamokų vaizdo įrašus dar 3 savaites pasibaigus renginiui) . 

Kaina: 450 € (registracija vyksta iki spalio 28 d.). Mokymai vyks anglų kalba, yra galimybė 

pasirinkti subtitrus 42 skirtingomis kalbomis. Daugiau apie renginį (SPAUSTI ČIA) 

 
Pagarbiai,  

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

 

LŠTA INFO_tarptautiniai online renginiai. TN: tn (nuorodos tekste), (šie dokumentai taip pat 

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

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-V-1-1 priedas 2021-11-03.zip). 
 

https://lsta.lt/aktualijos/azijos-miestu-energetikos-asambleja-ir-7-pasauline-klimato-apdovanojimu-ceremonija/
https://www.eventbrite.sg/e/asia-urban-energy-assembly-7th-global-district-energy-climate-awards-tickets-190093915017
https://mcusercontent.com/390396c535e1cfa95caf2aff1/files/b905f6d0-275e-c96e-b541-0445f5998327/On_line_DH_course_content_Sept_2021.pdf
https://mailchi.mp/6b4f9aeaf7fa/district-heating-course-nov21
http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/azijos-miestu-energetikos-asambleja-ir-7-pasauline-klimato-apdovanojimu-ceremonija/
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IS-922/647-V-2 priedas 
 

LEI INFO. RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos tema „Gyvenamųjų pastatų 

modernizavimo apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir galimybės“. – pristatymai 

 

 

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 komanda https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-

diskusija/  

 

RenOnBill projekto informacinio renginio/diskusijos tema „Gyvenamųjų pastatų modernizavimo 

apmokant per sąskaitas už energiją: iššūkiai ir galimybės“. – pristatymai (nuorodos tekste), (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-V-2-1 priedas 2021-11-03.zip). 

https://forms.gle/8wifwuysvxCcRhYK8
https://www.google.com/url?q=https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija&sa=D&source=editors&ust=1634807700866000&usg=AOvVaw3TnP5B3si7KO6vgrBmDUu8
mailto:ausra.pazeraite@lei.lt
mailto:rolandas.urbonas@lei.lt
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija/
https://www.lei.lt/renginiai/renonbill-projekto-informacinis-renginys-diskusija/
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IS-922/647-V-3 priedas 
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IS-922/647-VI-1 priedas 

 

 UAB Ignalinos šilumos tinklai 2021-10-22 pranešimas 

TN: tn  

 

UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI INFORMUOJA: 

 

Dažnai kyla klausimas: ką daryti, kad pavyktų sutaupyti šildant butą ar namą? Tam yra keli 

laiko patikrinti būdai: 

1. Protingai vėdinkite patalpas. Patalpų vėdinimas yra svarbus siekiant išlaikyti tinkamą 

patalpų mikroklimatą – sumažėja drėgmės kaupimosi, pelėsių ir grybelio atsiradimo ant 

vidaus paviršių pavojus, o namiškiai papildomai saugomi nuo alergijos ir kitų 

kvėpavimo takų ligų. Kita vertus, reikia žinoti, kaip vėdinti, kad šiluma nebūtų 

švaistoma be reikalo. Visų pirma, vėdinimo metu prisukite radiatorius – dėl per langą 

ateinančio šalto oro šie įrenginiai yra linkę stipriau įkaisti. Antra, patalpos nevėdinkite 

per ilgai: optimali trukmė yra maždaug 3–5 minutės. Geriau vėdinti dažniau ir trumpiau, 

o ne vieną kartą ilgai. Nepamirškite, kad langą reikia atverti plačiai ir nedaryti 

skersvėjo. 

2. Visiškai atidenkite radiatorius. Būtinai atidenkite visose patalpose esančius 

radiatorius. Kai jie uždengti, patalpoje sulėtėja šilumos mainai ir kad optimaliai 

sušildytų patalpą, radiatoriai turi stipriau įkaisti. Nepamirškite, kad visus patalpoje 

esančius baldus ir daiktus reikia atitraukti ne mažesniu kaip 10 centimetrų atstumu nuo 

radiatoriaus. Jeigu jie stovės arčiau, radiatoriai turės išskirti maždaug 10 % daugiau 

šilumos. Patalpose turėtų būti sudarytos sąlygos laisvai judėti orui. 

3. Už radiatorių sumontuokite ekranus. Kad radiatoriaus veiksmingumas būtų dar 

didesnis, galite įrengti specialius aliuminio folijos ekranus, kurie įrenginių 

spinduliuojamą šilumą atspindės į patalpą. Tokius gaminius, kurie taip pat vadinami 

radiatorių kilimėliais, galima įsigyti statybinių prekių parduotuvėje. Tai padarius, siena 

sugers mažiau šilumos ir sumažės nuostoliai per ją, o tai padės sutaupyti iki 5 % 

šiluminės energijos. 

4. Tikrinkite radiatorius. Jeigu pastebėsite, kad radiatorius netolygiai atiduoda šilumą (jo 

viršus šaltesnis nei apačia), tai reiškia, kad jis užpildytas neteisingai. Į radiatorių 

leidžiant vandenį, oras iš jo turi būti išstumtas, tačiau dažnai tam tikra oro dalis lieka 

viduje ir dėl to girdimi triukšmai, burbuliavimas ir pan. Tam reikia iš radiatoriaus 

išleisti orą. Kartais gali būti ir taip, kad senasis radiatorius užkalkėjęs ir dėl to šyla 

netolygiai, todėl gal verta jį pakeisti nauju veiksmingesniu. Tuomet šiltas oras galės nuo 

viso radiatoriaus paviršiaus tolygiai sklisti į patalpą. 

5. Užsandarinkite ar sureguliuokite duris ir langus. Per nesandarias duris ir langus dėl 

patenkančio į patalpą šalto oro prarandama daug šilumos, o gausių kritulių atveju gali 

patekti ir drėgmė. Jeigu atsistoję prie lango ir prie plyšio priglaudę ranką, pajusite 

temperatūros skirtumą, tai reikš, kad yra nesandaru ir būtina reguliuoti lango ar durų 

varčią arba ją sandarinti. Sandarinimui yra skirtos tarpinės ar juostos. 

6. Modernizuokite šildymo sistemą. Namo renovacijos metu neužtenka jį apšiltinti, bet 

reikia numatyti ir šildymo sistemos atnaujinimą. Tai padarę, padidinsite šildymo 

https://igst.lt/2021/10/22/uab-ignalinos-silumos-tinklai-informuoja/
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sistemos efektyvumą ir sumažinsite šilumos nuostolius. Atnaujindami sistemą, visų 

pirma patikrinkite visus vamzdžius – jų pralaidumą (jeigu jie užsikišę, juos reikia 

praplauti) bei izoliaciją (ar ji nepažeista ir sumažina šilumos nuostolius) – iki pačių 

mažiausių. Norėdami padidinti šildymo sistemos veiksmingumą, tai pat galite 

sumontuoti patalpų termostatus. Priklausomai nuo temperatūros konkrečioje patalpoje, 

jis tolygiai reguliuos energijos sąnaudas. 

7. Uždarykite patalpų duris. Tai vienas iš paprasčiausių būdų taupyti patalpos šildymui 

reikalingą energiją. Kai lauke šalta, verta uždaryti duris tarp kambarių; tada radiatoriai 

neturės papildomai šildyti, pavyzdžiui, koridoriaus ar prieškambario. Taip pat, uždarius 

patalpos duris, ji apsaugoma nuo šalto oro, kuris, vėdinant kitas patalpas, per langus 

ateina iš lauko. 
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IS-922/647-VI-2 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT posėdis 2021-10-21.  

 

Šilumos tarybos spalio 21 d. posėdžio protokolas 

 

Persiunčiu Šilumos tarybos posėdžio, įvykusio spalio 21 d. dokumentus. Pridėtas ir EM 

ruoštas Šilumos ūkio įstatymo projektas. Pastabų ir pasiūlymų iš įmonių prašome iki spalio 29 d. 

Bandysime gautus pasiūlymus dėl ŠŪĮ apibendrinti ir aptarti lapkričio 4 d. 15 val. eiliniame LŠTA 

pasitarime. Lapkričio 5 d. turime pateikti Energetikos ministerijai.  

Iki lapkričio 5 d. kviečia deleguoti narius į Šilumos tarybos darbo grupę daugiabučio namo 

vidaus inžinerinių sistemų priežiūros problematikai nagrinėti.  

 

Pagarbiai, 

Valdas Lukoševičius 

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

Sent: Tuesday, October 26, 2021 16:37 

To: Inga Žilienė <inga.ziliene@enmin.lt>; Gerimantas BAKANAS <gerimantas.bakanas@chc.lt>; Vilma Gaubyte 

<vilma.gaubyte@biokuras.lt>; Vytautas Kisielius <vytautas@lnsga.lt>; Kęstutis Kupšys <kestutis@report.lt>; Valdas 

Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; meras@mazeikiai.lt; edvinas.pabrinkis@vvtat.lt; Nerijus Rasburskis 

<Nerijus.Rasburskis@ignitis.lt>; Matas Taparauskas <matas.taparauskas@vert.lt>; Rimantas Zabarauskas 

(rimantas.zabarauskas@gmail.com) <rimantas.zabarauskas@gmail.com> 

Cc: Vida Dzermeikienė <Vida.Dzermeikiene@enmin.lt>; Vilmantas Markevičius <vilmantas.markevicius@enmin.lt> 

Subject: Šilumos tarybos spalio 21 d. posėdžio protokolas 

 

Gerb. Šilumos tarybos nariai, 

 

Siunčiame 2021-10-21 posėdžio protokolą ir priedus. Dėkojame dalyvavusiems. 

Papildomai:  2021-10-20 ŠT posėdžio video įrašas  

Tuo pačiu keletas priminimų: 

- iki lapkričio 5 d. kviečiame ŠT narius pateikti savo siūlymus Šilumos ūkio įstatymo 

projektui. 

- iki lapkričio 5 d. kviečiame deleguoti savo atstovaujamos organizacijos atstovus į Šilumos 

tarybos darbo grupę daugiabučio namo vidaus inžinerinių sistemų priežiūros problematikai 

nagrinėti (informaciją siųskite el. paštu Vida.Dzermeikiene@enmin.lt nurodant deleguojamo 

atstovo vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis).  

 
Pagarbiai 

Karolis ŠVAIKAUSKAS 
Energetikos konkurencingumo grupės vadovas 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
tel. (8 5) 203 4474 (papild. 1) | mob. 8 670 39 352 
karolis.svaikauskas@enmin.lt | www.enmin.lrv.lt  

 
  

 

LŠTA INFO. ŠT posėdis 2021-10-21. (tiesioginės nuorodos tekste) ir LŠTA pirminiai pasiūlymai. 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-VI-2-1 priedas 2021-11-03.zip). 

mailto:Karolis.Svaikauskas@enmin.lt
mailto:inga.ziliene@enmin.lt
mailto:gerimantas.bakanas@chc.lt
mailto:vilma.gaubyte@biokuras.lt
mailto:vytautas@lnsga.lt
mailto:kestutis@report.lt
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:meras@mazeikiai.lt
mailto:edvinas.pabrinkis@vvtat.lt
mailto:Nerijus.Rasburskis@ignitis.lt
mailto:matas.taparauskas@vert.lt
mailto:rimantas.zabarauskas@gmail.com
mailto:rimantas.zabarauskas@gmail.com
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt
mailto:vilmantas.markevicius@enmin.lt
https://energetikosministerija-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_svaikauskas_enmin_lt/EV5WmCHMpFhJsRL07cUb0tEBu94jJNWY-KhTgwwkN_hiUA
https://energetikosministerija-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/k_svaikauskas_enmin_lt/EV5WmCHMpFhJsRL07cUb0tEBu94jJNWY-KhTgwwkN_hiUA
mailto:Vida.Dzermeikiene@enmin.lt


 

152 

 

IS-922/647-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kvietimas_ŠT įmonių vadovų ketvirtadienio nuotolinis pasitarimas 

 

Kviečiame spalio 28 d. (ketvirtadienį) 15:00 val. į nuotolinį vadovų pasitarimą, kurio metu 

platesnei diskusijai kviečiame prisijungti ir atsakingus įmonių specialistus aptarti vieną iš 

aktualiausių pastarųjų savaičių klausimų – dėl SM3 kuro platesnio naudojimo, esamų katilų 

pritaikymo galimybių. Energetikos ministerija artimiausiu metu planuoja tarpinstitucinį pasitarimą, 

todėl būtina pasikeisti nuomonėmis/įžvalgomis formuojant bendrą LŠTA poziciją. Susitikime taip 

pat dalyvaus KTU doc. Dr. Kęstutis Buinevičius.  

Priminsime, jog esame ŠT įmonėms el.paštu išsiuntę apklausą dėl veiksmų, kuriuos tikslinga 

atlikti valdžios įstaigoms, kad būtų sudaromos prielaidos daugiau naudoti SM3 biokuro, nepatiriant 

techninių ir finansinių nuostolių (spausti ČIA). Kai kurios įmonės jau pateikė atsakymus, laukiame 

ir kitų įmonių komentarų. 

 

Darbotvarkė:  

1) SM3 naudojimo praktiniai aspektai 

2) Savaitės aktualijų apžvalga 

3) Kiti probleminiai ŠT įmonių klausimai, diskusijos 

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 

Pagarbiai,  

 

Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

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

_______ 

 

LŠTA įmonių 2021-10-28 d. pasitarimo apibendrinimai 

 

1. Šilumos tarybos posėdyje spalio 21 d. nutarta Konkurencijos šilumos gamyboje problemos 

sprendimą perduoti VERT, pastabų ŠŪĮ projektui laukti iki lapkričio 5 d., atskirai 

suformuoti politiką dėl platesnio SM3 biokuro naudojimo ir dėl daugiabučių priežiūros 

gerinimo.     

2. Išplatintas EM paruoštas ŠŪĮ projektas – laukiama pastabų ir siūlymų iki 2021-10-29, 

ministerijai turime perduoti iki lapkričio 5 dienos. Dalį gavome, apibendrinsime iki lapkričio 

5 d. 

3. Vykdoma apklausa dėl SM3 naudojimo problemų ir perspektyvų. Gauta nemažai 

informacijos ir pasiūlymų. Technologinių problemų sprendimui planuojama vykdyti LŠTA 

tyrimą. Pirminis pranešimas šiandien.   

4. Paskelbti  VERT Šilumos supirkimo aprašo ir Biokuro vidutinės kainos aprašo projektai. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/Apklausa.docx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_OWY4NjY0ODctN2U2OS00ZWM5LThiMDMtYjkzNjA0YzZiZTlk@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/
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5. Paskelbta  VERT konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo. 

6. LRS Ekonomikos komiteto posėdis spalio 20 d. dėl energijos kainų stabilizavimo. 

7. Pradėjo veiklą Dekarbonizacijos grupės, valdžios įstaigos skelbia vis naujus strateginius 

dokumentus.  

- Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano atnaujinimas (iki 2024 m. 

birželio) 

8. Vilnius uždraudė deginti anglis ir durpes nuo 2023.06.01. Kada uždraus malkas 

miestuose? 

9. VIVA paskolomis susidomėjo tik vien CŠT įmonė. VIVA atsisako formuoti paskolų 

priemonę dėl mažo poreikio. 

10. Išplatinta doc. dr. Kęstučio Buinevičiaus pažyma BIOKURO KATILŲ KOROZIJA – 

PRIEŽASTYS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS; 

11. VERT organizuoja šilumos sąnaudų apskaitos mokymus spalio 20, 27 ir lapkričio 3 d.: 

RAS organizavimo tema; RVA parengimo ir sąsajos su reguliuojamos veiklos kainodara 

tema ir Mokymai Investicijų planavimo ir derinimo tema. 

12. Iki lapkričio 5 d. laukiama įmonių info  dėl 2021-2027 m. ES SF skaitmenizavimo 

priemonės 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. Info (apie nuo 2018 m. vykdytus 

pirkimus) reikalinga ESFA atliekamam fiksuotų įkainių tyrimui. 

13. Valstybės kontrolė (VK) atlieka tyrimą „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas”. 

Visos įmonės sutiko, kad LŠTA pateiktų turimą info.  

14. Ruošiamasi pakartotinai kreiptis į EM dėl CŠT tinklų ir jų technologinių priklausinių 

apsaugos zonų 5 metrų dydžio pakeitimo (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

pakeitimai). LŠTA apklausė kitas ES šalis – Latvijoje ir Estijoje atstumai 2-3 m. (kaip ir pas 

mus nustatyti įstatymuose), kitos valstybės nereglamentuoja.  

15. Išverstas AGFW normų 602 dokumentas apie CŠT vamzdynų slėginius bandymus, 

pavadinimu „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų sandarumo ir stiprumo bandymai“. 

16. Dėl kuro įsigijimo ne biržoje (LŠTA pažyma, įstatymo projektų paketas)  

17. Asociacija 2021-10-15 išsiuntė raštą DĖL GALIMO VERT  NEVEIKIMO,  MAŽINANT 

ŠILUMOS KAINAS VARTOTOJAMS nusiųsta ir į LRS. 

18. LŠTA planuoja užsakyti tyrimą Dėl biokuro SM3 deginimo galimybių dabar 

eksploatuojamuose vandens šildymo katiluose. 

 

2 dalis: Biokuro SM3 naudojimo problemų ir perspektyvų aptarimas – diskusija. (pranešimas 

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

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-VI-3-1 

priedas 2021-11-03.pdf). 
K Buinevičius įvardijo biokuro tiekėjų poziciją dėl biokuro kokybės (biokuro tiekėjai gali, bet 

nenori užtikrinti Baltpool specifikacijose nurodytų biokuro kokybės parametrų) 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/KB-pazyma-Biokuro-katilu-korozija-2021-10-13.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/KB-pazyma-Biokuro-katilu-korozija-2021-10-13.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/21_10_28_zemarusio_biokuro_naudojimo_problemos_perspektyvos.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/21_10_28_zemarusio_biokuro_naudojimo_problemos_perspektyvos.pdf
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IS-922/647-VI-4 priedas 

 

INFO_ 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

 

Siunčiame vakar ( spalio 25 d.) vykusio LŠTA webinaro „Patalpų šildymas ir vėsinimas 

paviršiais – pagrindai, argumentai, Uponor sprendimai ir rekomendacijos“ medžiagą. 

Pranešėjas Artūras Laukys (UAB Uponor Techninių sprendimų vadovas) apžvelgė šiuolaikines 

šildymo/vėsinimo sistemas, ES direktyvų reikalavimus dėl pastatų energinio naudingumo, komforto 

sąlygas pagal galiojančius ISO ir kt. standartus, grindinio šildymo (lyginant su radiatoriniu) 

privalumus. Kokios yra šlapio ir sauso tipo grindys, jų konstrukcijos. Lietuvos daugiabučiuose 

grindinis šildymas pradėtas jau prieš 20 metų (daugėja klausimų kaip panaudoti ir vėsinimui). 

Pristatyti sprendimai vėsinimo lubomis ir grindimis. Pagrindiniai privalumai – nereikia prietaisų, 

nėra triukšmo, oro srauto ir pnš. Taip pat pristatytas patalpų temperatūros kontrolės sistemų 

funkcionalumas, bei Uponor skaičiuoklės, programinė įranga (projektuotojams). Pranešimas 

pridedamas.. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia:  Uponor_sildym_vesinim_pavirsiais.mp4 

Pasiteiravimui, papildomai informacijai galite kreiptis į Arturą Laukį ( +370 5 213 2336, mob. +370 

652 94618; www.uponor.lt) 
 
 

Pagarbiai, 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_______ 

 

INFO_ 2021-10-25 d. LŠTA pirmadienio webinaro medžiaga_Uponor sprendimai CŠT sistemoms 

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

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

922/647-VI-3-1 priedas 2021-11-03.pdf). 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-25-Uponor-sildymo-ir-vesinimo-pavirsiais-sprendimai.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-25-Uponor-sildymo-ir-vesinimo-pavirsiais-sprendimai.pdf
https://lstalt.sharepoint.com/:v:/s/LSTApasitarimuvideo/ER8avrXRlFJGntHQdV8Ty_MBMnBDlsQ-secG0Qjx1N065g?e=PbL8d8
http://www.uponor.lt/
http://www.lsta.lt/
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IS-922/647-VI-5 priedas 

 

 AB Kauno energija 2021-10-29 pranešimas. 

TN: tn 

 

„KAUNO ENERGIJA“ PRISIDEDA PRIE EUROPOS ŽALIOJO KURSO – SKATINA 

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJĄ 

 

 
 

 Žiūrėti video  

 

Kompleksinę daugiabučių renovaciją skatinantis tarptautinis projektas „RenOnBill“, 

kuriame dalyvauja „Kauno energija“, įvertintas svarbiausiuose Europos Sąjungos tvarios energijos 

apdovanojimuose „EU Sustainable Energy Awards“. Inovacijų kategorijoje bandomasis projektas 

laimėjo piliečių apdovanojimą. 

Laimėtojus didžiausioje Europoje atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir efektyviam 

energijos vartojimui skirtoje konferencijoje „EU Sustainable Energy Week“ (EUSEW) pasveikino 

už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson. 

„Šiandien šie projektai ir asmenys yra ne tik lyderiai keičiant Europos energetikos ateitį, bet 

ir sektinas pavyzdys. Jų darbas liudija piliečių įsitraukimo svarbą siekiant, kad Europos žaliasis 

kursas (angl. Green deal) tikslas taptų realybe“, – pabrėžė K. Simson. 

Š. Amerikos patirtį taiko Europoje 

„Kauno energija“, siekdama atitikti Europos Sąjungos (ES) energetikos efektyvumo iki 

2050 m. viziją bei tikslus, kaip partneriai nuo 2019 m. dalyvauja tarptautiniame projekte 

„RenOnBill“ (sutrumpinta iš „Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing“). 

Juo siekiama paskatinti kompleksinę gyvenamųjų pastatų renovaciją, sukuriant jos išlaidų 

apmokėjimo per sąskaitas už energiją finansinius modelius. 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-prisideda-prie-europos-zaliojo-kurso-skatina-daugiabuciu-renovacija
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/kauno-energija-prisideda-prie-europos-zaliojo-kurso-skatina-daugiabuciu-renovacija
https://eusew.eu/awards/renonbill
https://www.eusew.eu/
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Tokios finansavimo schemos yra plačiai paplitusios Šiaurės Amerikoje. „RenOnBill“ tikslas 

yra įvertinti tokių modelių tinkamumą visoje Europoje, pradedant bandomosiomis iniciatyvomis 

Italijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. 

„Kauno energija“ šį modelį planuoja išbandyti bandomojo projekto vykdymo laikotarpiu 

vykdydama „mažąją“ renovaciją, kai atnaujinamas ne visas daugiabutis, o tik jo vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemos, įvertinamas  jų valdymo efektyvumas. Šis renovacijos būdas yra greitas ir 

efektyvus, nereikalaujantis didelių finansinių išteklių, visą dokumentaciją tvarko šilumos tiekėjas. 

Pagal Europos Sąjungos inovacijų programą „Horizon 2020“ vykdomo „RenOnBill“ 

rezultatus numatoma pristatyti 2022–aisiais. Daugiau informacijos: https://www.renonbill.eu/ 

Renovaciją finansuoja tiekėjas 

„Egzistuoja įvairios daugiabučių „mažosios“ ar pilnos apimties renovacijos finansavimo 

schemos. Viena paprasčiausių – kai finansuoja elektros, dujų ar šilumos tiekėjas (OBF – angl. on 

bill financing), o daugiabučio gyventojai išmoka visą renovacijai panaudotą sumą per sutartą laiką, 

pavyzdžiui, per 3-5 metus, mokėdami kasmėnesinius mokėjimus už energiją. 

Renovacija finansuojama iš tiekėjo lėšų, todėl gyventojai iš karto jaučia renovacijos efektą 

matydami sąskaitose mažesnius priskaitymus dėka efektyviau vartojamos energijos“, – aiškino 

„Kauno energijos“ komercijos direktoriaus pavaduotojas Rimas Perevičius. 

Jo teigimu, taikant OBF finansinę schemą, visą atsakomybę už renovaciją prisiima tiekėjas – 

revizuoja projektą, samdo rangos darbus, vykdo techninę priežiūrą ir t.t. Todėl gyventojams 

nebereikia gilintis į sudėtingas sutartis su bankais, kredito įstaigomis ar kitomis finansinėmis 

institucijomis, t.y. namo bendrija ar administratorius bendrauja su vienu juridiniu asmeniu – 

energijos tiekėju. Taip pat svarbu, kad naudojant ODF modelį finansinių įsipareigojimų 

neįvykdymo rodikliai yra ženkliai mažesni, todėl investuotojams kylanti rizika yra mažesnė. 

 

https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
https://www.renonbill.eu/
https://www.kaunoenergija.lt/mazoji-renovacija-gyventojams
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IS-922/647-VI-6 priedas 

 

 

 

  

 

 

Norrenergi uses sustainable no-dig method to renew district heating pipes in 

Stockholm 

 

Norrenergi renewed a pipe section in the Stockholm district heating network without 

excavating or replacing the old pipes. The energy company identified a leaking district 

heating pipe situated under a road in Stockholm. To replace this pipe section using 

traditional methods - traffic, including several bus lines, would have been heavily 

affected, as a large road section would require excavation. Faced with this problem, 

Norrenergi turned to Pressure Pipe Relining Sweden AB (“PPR”) and decided to use 

CarboSeal®, a new solution to rehabilitate district heating pipes by relining them. 

 Fjärrvärmeprojekt Sverige AB was engaged in the project to support planning and 

execution. Installation company Pollex AB was appointed to install the CarboSeal® 

liner. They were supported by PPR engineers who overlooked the process. The team 

was challenged, as the leaking section included two compensators and a 12-degree 

bend.  

 In connection to the leaking section, a reduction in diameter from DN 400 to DN 300 

had already been made, so the team devised a solution where CarboSeal® would be 

cured in a DN 300 sleeve inside the leaking DN 400 pipes. This solution also made it 

possible to reline through the compensators and the 12-degree bend. To assure relining 

through these obstacles would be viable, the PPR team made a test rig mimicking the 

diameter change, the two compensators and the bend. After a successful test on the 

ground, the team installed CarboSeal® in the leaking section. 

 A standard installation of CarboSeal® takes between one and two days; however, as 

this was a new solution, the team decided to follow a conservative time plan and 

dedicate three days for renewal of each pipe (feed and return). The pipe renewal was 

completed in five days. The pipes have been welded together, recommissioned and in 

service with no issues since the end of May 2021. The old pipes were given new life, 

without needing to dig out, refill or recycle. Furthermore, no permits were needed to 

dig up streets, change bus routes or redirect traffic. On top of the reduced time and 

effort spent, by avoiding excavation and replacement, the carbon footprint was reduced 

by 80%. 

The patented CarboSeal® system has been developed by an experienced group of 

district heating network owners, relining companies, and material experts, with 

valuable support from research institutes and district heating associations. Thorough 

testing and evaluation have confirmed that the system can withstand the high 

temperatures and pressures in district heating networks over long periods, which has 

proved impossible for conventional relining solutions. 
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CarboSeal® installation in Stockholm   

 

 

About CarboSealCarboSeal®, is the ultimate choice for relining district heating and other high-temperature, high-

pressure pipes. Its unique combination of outstanding technologies makes this solution a practical option for digging 

out and replacement that will save time, energy and money for network owners. It is now possible to renew district 

heating pipes in a fast, simple and sustainable way. CarboSeal® is a registered trademark owned by Pressure Pipe 

Relining Sweden AB. PPR has quickly established itself as the market leader in relining solutions for district heating 

pipes. For more information, please visit www.CarboSeal.com 

 

For press statements, please contact:                       For other press inquiries, please contact: 

Andreas Martsman                                                     Giedre Lind 

CEO                                                                           Communication Manager 

Pressure Pipe Relining Sweden AB                           Pressure Pipe Relining Sweden AB 

Tel +46 33 340 18 01                                                 Tel: +46 33 340 18 14 

E-mail: andreas.martsman@pprliner.com                  E-mail: giedre.lind@pprliner.com 

 

Copyright © 2021 Pressure Pipe Relining Sweden AB, All rights reserved. 

Our mailing address is: 

contact@pprliner.com 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
 

 

This email was sent to morkvenas@lsta.lt  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

CarboSeal · Foeretagsgatan 24 · Boraas 504 64 · Sweden  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JxJheRgJLbs&t=2s
mailto:andreas.martsman@pprliner.com
https://carboseal.us6.list-manage.com/profile?u=8691d5b48fa061aae8f0072b2&id=4d6c581629&e=3713ba8bd0
https://carboseal.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=8691d5b48fa061aae8f0072b2&id=4d6c581629&e=3713ba8bd0&c=604ad09ccd
mailto:morkvenas@lsta.lt
https://carboseal.us6.list-manage.com/about?u=8691d5b48fa061aae8f0072b2&id=4d6c581629&e=3713ba8bd0&c=604ad09ccd
https://carboseal.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=8691d5b48fa061aae8f0072b2&id=4d6c581629&e=3713ba8bd0&c=604ad09ccd
https://carboseal.us6.list-manage.com/profile?u=8691d5b48fa061aae8f0072b2&id=4d6c581629&e=3713ba8bd0
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8691d5b48fa061aae8f0072b2&afl=1
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IS-922/647-VI-7 priedas 

 

STRUCTUM 2021 spalis Nr. 10 

TN: tn 

 

  
 

________ 

 

STRUCTUM 2021 spalis Nr. 10, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

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

administratorių, žyma:IS-922/647-VI-7-1 priedas 2021-11-03.pdf). 

https://structum.lt/zurnalai/
https://structum.lt/zurnalai/
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IS-922/647-VI-8 priedas 

 

ERRA INFO. Kainų palyginimo įrankiai - naujas ERRA CP WG leidinys 

 

ERRA klientų apsaugos darbo grupė paskelbė kainų palyginimo priemonių lyginamąją 

analizę. 
 

  

Peržiūrėti naršyklėje  

    

  

 

ERRA klientų apsaugos darbo grupė paskelbė ERRA narių turimų kainų 

palyginimo priemonių (PCT) lyginamąją analizę. Šios internetinės programos 

leidžia vartotojams palyginti turimus mažmeninių elektros energijos (dujų) 

tiekėjų pasiūlymus, taip pat gauti aiškią, išsamią ir naujausią informaciją apie 

elektros energijos kainas, tiekimo sutarties trukmę, sąskaitų faktūrų išrašymą ir 

kitas paslaugas, susijusias su elektros energijos ir dujų tiekimu. 

Ataskaita grindžiama 14 valstybių narių reguliavimo institucijų atsakymais, 

kuriais siekiama nustatyti PCT prieinamumą ir ypatybes, kurios yra būtina 

veiksmingo mažmeninių elektros energijos ir dujų rinkų veikimo sąlyga. 

ERRA norėtų padėkoti šio leidinio autoriui Martinui Martinoskiui, MBA, EMTT, 

Šiaurės Makedonijai ir tiems ERRA nariams, kurie prisidėjo prie šios analizės. 

Pasiekite leidinį čia  

 

   

ARTĖJANTYS ERRA INTERNETINIAI RENGINIAI 
   

        

ERRA sekretoriato 

biuro mob.: +36 70 392 5986 

El. paštas: secretariat@erranet.org 

Webiste: https://erranet.org/ 
 

Sekite mus 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

_________ 

 

Kainų palyginimo įrankiai - naujas ERRA CP WG leidinys (tiesioginės nuosrodos tekste) (šie 

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

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-922/647-VI-8-1 priedas 2021-11-03.pdf). 
 

ERRA Newsletter 21/02 (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

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

922/647-VI-8-2 priedas 2021-11-03.pdf). 
 

http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/1/ZsJ4jqMK0qSXJkuAZoJDjg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy8
http://x97hj.mjt.lu/nl2/x97hj/0vgq.html?m=AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs&b=a93de73c&e=8c054b24&x=Kr49r6OAdCW6wsAhFBel-AKCP_VJuBgAhWWQrAPo_b0
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/2/hqJzuYR9pXOYhJaABKcCTQ/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9wcmljZS1jb21wYXJpc29uLXRvb2xzLWNwLXdnLXB1YmxpY2F0aW9uLTIwMjEv
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/3/UoP-9aphw-kDzRfTl3MwJg/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9wcmljZS1jb21wYXJpc29uLXRvb2xzLWNwLXdnLXB1YmxpY2F0aW9uLTIwMjEv
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/4/8goNI_A8FKKCDvG5i8YImw/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvaHlkcm9nZW4td2ViaW5hci1vdXRsb29rLWZvci1lbmVyZ3ktc2VjdG9yLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/5/0UQ21ihoZuQYYJ5iwzObYQ/aHR0cHM6Ly9lcnJhbmV0Lm9yZy9zaW5nbGUtZXZlbnQvb25saW5lLXRyYWluaW5nLXdhY2Mv
mailto:secretariat@erranet.org
https://erranet.org/
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/6/ictJb75nmaRJew1HMu2dDQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0VuZXJneS1SZWd1bGF0b3JzLVJlZ2lvbmFsLUFzc29jaWF0aW9uLUVSUkEtMzUyNzk3MDk0NzM3OTQwLw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/7/bbWLKbfZf0YKOG-Kkk2uwA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcnJhTmV3cw
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/8/wQDWKPxaT__VR67K0zjeqw/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9lcnJhX25ldC8
http://x97hj.mjt.lu/lnk/AV0AABBERQEAAABYkcwAAA0gXiUAAAAAq6gAAM5jABisXwBhd7fpDcF18M-pSC-HBozgzFbaKwAYETs/9/wjF71K4BBHOA-akCVj9aFQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvZW5lcmd5LXJlZ3VsYXRvcnMtcmVnaW9uYWwtYXNzb2NpYXRpb24
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